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GS1 Логистичен етикет

Освобождаване от отговорност
Този документ се предоставя във вид, без никакви гаранции, включително гаранции за продаваемост,
ненарушаване на права за интелектуална собственост, пригодност за определени цели или други
гаранции, произтичащи по друг начин от тази спецификация. GS1 България отхвърля всякаква
отговорност за щети, произтичащи от използването или неправилното използване на този Стандарт,
независимо дали специални, косвени, последващи или за компенсация на щети, включително отговорност
за нарушаване правата на интелектуална собственост, свързани с използването на информацията в
настоящия документ или разчитането на нея.
GS1 България си запазва правото да прави промени в този документ по всяко време, без предизвестие.
GS1 България не дава никаква гаранция за използването на този документ и не носи никаква отговорност
за каквито и да било грешки, които може да се появят в документа, нито пък поема ангажимент да
актуализира информацията, съдържаща се тук.
GS1 и логото на GS1 са регистрирани търговски марки на GS1 AISBL.
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1

Въведение
Стандартите GS1 са най-широко използваните във веригата на доставки в света и включват
стандарти, насоки за тяхното използване, решения и услуги, създадени в процес на
сътрудничество между заинтересованите фирми.
Тяхното предназначение е да облекчат сложните логистични процеси, които често включват
използването на различен вид транспорт (автомобилен, железопътен, въздушен и морски) и да
отговорят на нуждите на различните участници по веригата на придвижване на стоките, като
предоставят
еднозначна, уникална, валидна в цял свят физическа идентификация на
логистичните единици във вид на стандартен GS1 логистичен етикет.

Настоящото ръководството съдържа насоки за потребителите, как да идентифицират физически
логистични единици, използвайки GS1 стандартен логистичен етикет. Същото е базирано на GS1
Общи спецификации и на добри практики от внедряването на стандартите GS1.

1.1

Благодарности
Тази брошура е разработена в сътрудничество на GS1
заинтересовани групи от сектора на транспорта и логистиката.

Национални

организации

и

Специални благодарности на GS1 в Европа, GS1 Германия, GS1 Великобритания, GS1 Норвегия,
GS1 Финландия, GS1 Холандия, GS1 Австралия и GS1 Северна Америка за предоставените насоки
и материали, които са използвани за основа на настоящите препоръки.

1.2

Обхват на ръководството

1.2.1

Маркиране на логистични единици
Основна тема в това ръководство е маркирането на логистични единици със стандартен
логистичен етикет. Логистичната единица се формира за нуждите на транспорта и/или
складирането, за да бъде управлявано придвижването й по цялата верига на доставки до
клиента.
GS1 Логистичният етикет позволява на потребителите да идентифицират логистични единици
уникално и еднозначно, с цел проследяване във веригата на доставки. Единственото
задължително условие, е че всяка логистична единица трябва да бъде идентифицирана с
уникален сериен номер, SSCC (Сериен код на контейнера за транспортиране).
Сканирането на SSCC (кодиран в баркод символ) на всяка логистична единица, позволява
свързването на физическото движение на транспортните единици с електронните бизнес
съобщения, отнасящи се за тях. Използването на SSCC за индивидуална идентификация на
транспортни единици отваря възможности за използването на голямо разнообразие от
приложения,
като:
крос
докинг,
проследяване
на
пратката,
автоматизирано
получаване/приемане и др. Освен SSCC в GS1 Логистичния етикет може да бъде включена
допълнителна информация.
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1.2.2

Етикетиране на търговски единици като кашони и кутии
Търговски единици, като кутии и кашони често имат баркод, който кодира GTIN (Глобален номер
на търговската единица). Баркодът може да бъде ITF-14, EAN/UPC или в случай че е необходимо
да се кодира допълнителна информация - GS1-128. Важно е да се отбележи, че етикети, които
не съдържат SSCC не се считат за GS1 Логистични етикети. Това ръководство е насочено основно
към логистичния етикет. Включени са примери за представяне на информацията върху кутии и
кашони чрез баркод символ GS1–128. Тези бележки са маркирани както следва:
Бележка: етикет на кутия/ кашон

1.2.3

Използвани стандарти за автоматична идентификация и обхващане на данни
Технологията за автоматичната идентификация и обхващане на данните (AIDC) е важен
компонент от GS1 логистичен етикет. В GS1 логистичните етикети винаги е използван GS1-128
баркод, но в тази версия на ръководството са представени и GS1 2D баркод символи. В
ръководството не са включени насоки за използването на EPC/RFID технологии.

1.3

Общо приети правила използвани в ръководството

1.3.1

Препратки
Препратки до документи, уебсайтове и др. са представени както следва [ПРЕПРАТКА, номер на
параграф (по избор)]. Списък на препратки с всички детайли е включен в раздел 11.

1.3.2

Правила и препоръки
За подсилване на важните точки, правила и препоръки се използва номерация във всеки раздел.
Например, клауза [2-3] е третата клауза в раздел 2. Клаузите, които са отбелязани като
(нормативна) са правила включени в GS1 Общи спецификации и трябва да бъдат изпълнени,
за да е съвместим етикета със стандартите GS1.

1.3.3

Формат на елементите от данни
Следващите правила се прилагат за представяне на формата на Приложните идентификатори
(ПИ) и данните.
Приложният идентификатор (ПИ) е префикс (два или повече знака в началото на данновия
елемент), който еднозначно идентифицира значението и формата на полето от данни, което
следва след него. В стандартите са разписани повече от 100 ПИ GS1 Общи спецификации.
Данните след ПИ могат да са буквени и/или цифрови с различна дължина. Полетата за данни са
с фиксирана или с променлива дължина, в зависимост от ПИ.
Вид на знаците:
■

N – цифра

■

Х – всеки знак , виж GS1 Общи спецификации

Дължина на полетата от данни:
■

Nn – фиксиран брой цифри (фиксирана дължина).

■

N..n – диапазон с посочен максимален брой на цифрите (променлива дължина)

■

Хn – фиксиран брой знаци (фиксирана дължина).

■

Х..n – диапазон с посочен максимален брой на символите (променлива дължина)
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Примери:
■

Х3 – точно 3 знака

■

N..18 – полето може да съдържа до 18 цифри

Посочване на позицията на цифра/символ:
■

Хn

■

Nn

Примери:

2

■

N3 – цифра на позиция 3

■

Х16 – символ на позиция 16

Оформление на етикета
Този раздел от ръководството представя оформлението на GS1 Логистичния етикет. За
техническите правила виж раздел 6.

2.1

Въведение
Информацията в GS1 Логистичния етикет е в две основни форми:

1. Информация в четим от човека вид, вкл. знаци и графики.
2. Информация за автоматично четене от машина: баркод символи.
Баркод символите са машинно четимата част от етикета. Те са сигурен и ефикасен метод за
автоматичното предаване на структурирана информация. Докато човешки четимата част, текста
и графиките позволяват на хората достъп до основната информация, кодирана в баркода или
посочена само като свободен текст на етикета във всяка точка от веригата на доставки. Двете
форми добавят стойност към GS1 Логистичния етикет и присъстват заедно в етикета.
Бележка: HRI и Non-HRI текст.
Има два вида текст, който се показва на етикета:
□

HRI (Human Readable Interpretation) - е информацията под или до баркод символа, която
представя данните, записани в символа, но във вид, който може да бъде прочетен и
интерпретиран от човека.

□

Non HRI – останалият текст (вкл. стандартни съкращения) и графики, които са в етикета.

SSCC е единственият задължителен елемент за всички GS1 Логистични етикети. Добавянето на
друга информация в етикета трябва да се съобрази със спецификациите, посочени в този
документ и с правилната употреба на ПИ (приложни идентификатори).

2.2

Съставни секции на етикета
В GS1 Логистичния етикет се прави разлика между вида на информацията посочена в различните
секции. За улеснение информацията се представя в три секции:

1. Най-горната част на етикета съдържа текст и графики. Може да се включи допълнителна
информация, която не е кодирана в баркод символите, най-често адреса на изпращача и
получателя.

2. Средната част на етикета съдържа данните, които са кодирани в баркод символите в найдолната част на етикета, но представени с помощта на стандартни съкращения. Възможно е
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включване и на допълнителна информация, която не се съдържа в баркод символите, като
за целта се използва подходящо обозначение.

3. Най-долната част съдържа баркод символите и информацията, представена във вид, който
позволява да бъде интерпретирана от човек.

Обикновено трите части на етикета се подреждат в следната последователност: частта „свободен
формат“ - най-отгоре, частта „текстова информация“- в средата на етикета, частта „баркод
символи и HRI“ - най-отдолу.

1. Свободен
формат

2. Текстова
информация

3. Баркод символи и
HRI

Фиг. 2-1 Съставни секции (източник GS1 UK)

Само най-долната част на етикета е задължителна.
Ако е използван GS1 2D баркод символ, разположението му трябва да е отдясно на non–HRI текст
(текстова информация) в средната част. Виж фиг. 2-2 – вариант 2.
Ако мястото позволява и са спазени изискванията за размерите на баркод символите в
съответствие с тяхното приложение (точката на сканиране), двете части (средната и най-долната)
могат да бъдат разположени една до друга. Виж фиг. 2-2 – вариант 3.
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Вариант 1

Вариант 2

Свободен формат

Свободен формат

Информация
представена
в текстов
формат

Информация представена в
текстов формат

GS1 128 баркод символи и

GS1 128 баркод символи и

HRI

HRI

Вариант 3

Вариант 4*
*
GS1-128 баркод символ и
HRI

Свободен формат

GS1 128
баркод
символи и
HRI

2D
баркод
символ

Информация
представена
в текстов
формат

Фиг. 2-2 Разположение на секциите в GS1 Логистичен етикет
*минимални изисквания

2.3

Сегменти
Информацията, която се включва в логистичния етикет, е необходима в различни етапи от
процеса на доставка. Възможно е част от нея да бъде заменяна в процеса на обработка на
логистичната единица. Разделянето на етикета на отделни сегменти позволява това да се случва
без да се получава объркване.
Сегментът е логическо групиране на информация, която обикновено става известна в определен
момент. В един GS1 Логистичен етикет може да има до три сегмента, като всеки от тях свързва
определена група от данни. Последователността при подреждане на сегментите от горе на долу
е както следва: превозвач (транспорт), клиент (получател), доставчик (изпращач).
Последователността и разположението на сегментите все пак могат да варират в зависимост от
размера на логистичната единица и спецификата на използваните бизнес процеси.
Всеки от сегментите може да бъде принтиран поотделно, като при залепването му върху
логистичната единица трябва да се поставя много близко под другия по вертикалата. Сегментът,
който съдържа SSCC, се разполага най-отдолу. При поставянето на сегментите на различен етап
трябва да се внимава да не се нарушава целостта на вече залепения сегмент. Най-често при
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транспортиране на логистичната единица може да бъде заменян сегмента, касаещ превозвача.
В този случай трябва да се внимава да не се нарушава целостта на останалите, които са на
клиента и доставчика.
Важно: Когато се добавя или премахва сегмент, SSCC никога не трябва да бъде
премахван или сменян.
При използване на сегменти, данните в тях трябва да бъдат организирани в секции, както е
описано в точка 2.2. В този случай сегментите са основния групиращ механизъм, а секциите са
второстепенни. Примери във фигура 2-3 по-долу.

Физически разделени
етикети

Етикет със сегменти
Сегмент на превозвача

Сегмент на превозвача и клиента

Свободен формат

Свободен формат

Информация представена в
текстов формат

Баркод
символи и
HRI

Баркод символи и HRI

Информация
представена
в текстов
формат

Сегмент на клиента
Свободен формат

Сегмент на доставчика
Свободен формат

Информация представена в
текстов формат

Информация представена в
текстов формат

Баркод символи и HRI

Баркод символи и HRI
Сегмент на доставчика
Свободен формат
Информация представена в
текстов формат
Баркод символи и HRI

Фиг. 2-3 Логистични етикети със сегменти
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Сегмент на доставчика
В сегмента на доставчика се поставя информация, която е известна в момента на създаване на
логистичната единица от доставчика. SSCC се поставя тук, като идентификация на транспортната
единица заедно с GTIN, ако е необходимо.
Друга информация, която е необходима на доставчика, но също така и на клиента и превозвача
може да бъде добавена. Това включва информация свързана с продукта, като: номер на вариант
на продукта, дата на производство, дата на опаковане, срок на годност, най-добро преди,
партида, сериен номер и др.
Сегмент на клиента
Сегментът на клиента в етикета съдържа информация, която е известна в момента на поръчката
и обработването на поръчката от доставчика. Такава информация е: доставка до определена
локация, номер на поръчка, специфична за клиента – насочваща информация и информация за
движението (управлението) на логистичната единица. Ако няколко логистични единици са
сформирани да бъдат транспортирани в едно авизо за доставка за един клиент, може да бъде
добавен в този сегмент и GSIN (Идентификационен номер на пратката) с ПИ(402) на клиента.
Сегмент на превозвача
Сегментът на превозвача в логистичния етикет съдържа информация, която е известна във
времето на изпращането и обикновено е свързана с транспорта. Такава информация включва:
доставка до определен пощенски код ПИ (420), GINC с ПИ (401) – номер на пратката,
информация специфична за превозвача, насочваща информация за движението (управлението)
на логистичната единица.

3

Как се идентифицира логистичната единица

3.1

SSCC
Формата на SSCC номера е следния:

GS1
Приложен
идентификатор

00

SSCC (Serial Shipping Container Code)
Цифра за
разширение

N1

GS1 фирмен префикс

Сериен номер

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17

Контролна
цифра

N18

Цифрата за разширение може да заема стойност от 0 до 9, служи за увеличаване на капацитета
на серийния номер.
GS1 фирмен префикс се издава от GS1 организация на фирмата, която ще генерира SSCC. SSCC
е уникален в целия свят, но не показва произхода на стоката. Дължината на фирмения префикс
е различна в зависимост от капацитета номера, които е заявила фирмата.
Серийният номер се определя от фирмата, която създава SSCC. Препоръчителният вариант е да
се започне последователно, например: 0000,…0001,…0002,…0003.
Контролната цифра се изчислява по алгоритъм. За всяка комбинация от цифри е различна и
може да заема стойност от 0 до 9. [CHECK]

3.2

Включване на SSCC в етикет
[3-1] (Нормативна) SSCC e единственият задължителен елемент за всички логистични единици.
[GS1 Общи спецификации].
[3-2] Пълният SSCC се определя от фирмата, която създава логистичната единица, използвайки
своя собствен GS1 фирмен префикс.
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Ако при получаване се констатира, че логистичната единица не е маркирана с SSCC, номерът
може да бъде поставен от следващото звено във веригата на доставка. Това звено може да е
логистична компания или клиент.
Кутии/ Кашони: SSCC не се добавя на етикетите на кашони, където водеща
информация за идентификация е GTIN.

3.3

Приложен идентификатор за логистична единица
ПИ

Пълно наименование

Име на полето
за данни

Формат*

(00)

Сериен код на контейнера за транспортиране
Serial Shipping Container Code

SSCC

N2+N18

*Формат на GS1 приложен идентификатор + формат на данните

4

Как се включва информация за търговска единица

4.1

Кога се използва?
Единици, на които се определя цена и могат да бъдат поръчани или фактурирани се считат за
търговски единици, и се идентифицират с GTIN. Веригите на доставки са по-ефективни когато:
GTIN на поръчания артикул = GTIN на доставения артикул = GTIN на фактурирания артикул.
Това е важно съображение при създаването на логистичния етикет.
Когато е необходимо да се включи информация за търговски единици, могат да се разграничат
три варианта:
■

Хомогенна логистична единица, съдържаща само един вид търговска единица. Всички
артикули в най-високото ниво на уедряване на опаковките (например кашон) са еднакви, и
са идентифицирани с един и същи GTIN. Пример: палет съдържащ 50 кутии/кашони/стекове
с продукт Х.

■

Смесена логистична единица, съдържаща различни видове търговски единици в най-високо
ниво на уедряване на опаковките (например кашон), които са идентифицирани с различни
GTIN-и. Пример: палет съдържащ 30 кутии/кашони/стекове с продукт Х и 20
кутии/кашони/стекове с продукт У.

■

Логистична единица, която е И търговска единица (включена е в каталога на доставчика,
има цена, поръчва се и се фактурира със собствен GTIN). Такава логистична единица може
да бъде: хомогенна, съдържаща един вид артикул в определено количество, смесена,
съдържаща микс от артикули в еднакво количество от всеки артикул или единица,
съответстваща на един продукт, например хладилник, мобилен телефон и др.

За хомогенни логистични единици и логистични единици, които същевременно са и търговски
единици е възможно в логистичния етикет да се добави информация за търговските единици.
Това може да бъде полезно в ситуация, когато не се използва електронно съобщение на авизо
за доставка или такова не е налично. При смесените логистични единици не е възможно в етикета
да се добави информация за съдържащата се търговската единица, затова за да може да бъде
обменена информацията, свързана с SSCC на логистичния етикет е препоръчителна употребата
на електронните съобщения (EDI).
Кутии/ Кашони: В смесена логистична единица е възможно на етикетите на
съдържащите се кашони/кутии да бъде включена информация за търговските единици
чрез символи: EAN/UPC, ITF-14 (само GTIN) или GS1-128 (GTIN + допълнителна
информация).
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Фиг. 4-1 Логистичен етикет с информация за търговската единица

4.2

Идентификация на търговска единица
[4-1] Когато логистичната единица е хомогенна, и не е търговска единица (няма собствен GTIN),
съдържанието на палета може да бъде указано с помощта на ПИ (02) CONTENT, посочващ GTIN
номера на съдържащите се единици (най-високото ниво на уедряване на търговски единици).
Когато се използва ПИ (02) трябва да се посочи и броя на уедрените търговски единици с ПИ
(37).
Бележка: Използването на ПИ (02) не е предпочитана възможност за регулирани
търговски единици в сектор Здравеопазване.
[4-2] Когато логистичната единица е смесена и не е търговска единица (няма собствен GTIN), не
може да бъде посочен GTIN и допълнителна информация за търговската единица.
[4-3] Когато логистичната единица е и търговска единица, съдържанието й може да бъде
идентифицирано с ПИ (01) GTIN, посочва се определения GTIN на търговската единица.
[4-4] (Нормативна) ПИ (01) GTIN и ПИ (02) CONTENT, не трябва никога да се използват заедно
в GS1 Логистичен етикет. [GS1 Общи спецификации]
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[4-5] (Нормативна) ПИ (02) CONTENT - може да се използва единствено в комбинация с ПИ
(00) SSCC и ПИ (37). [GS1 Общи спецификации].
[4-6] Описанието на търговската единица може да бъде включено, като свободен текст.

4.3

Идентификация на части от търговска единица
Когато търговските единици са прекалено големи, за да могат да бъдат транспортирани като
една логистична единица, трябва да бъдат разделени на отделни части. Търговската единица
може да бъде разделена на части и когато са налице специални изисквания за опаковане на
отделните компоненти.
ПИ (8006) ITIP (Identification of Pieces of Trade Item) може да се използва за идентификация на
индивидуална част от търговска единица. Състои се от GTIN номера на търговската единица,
номера на частта (2 цифри) и общото количество части (2 цифри). ПИ (8006) може да бъде
използван както върху опаковката на отделната част, така и върху логистичния етикет.
Следните правила отразяват отделните възможни сценарии:
[4-7] Всички части на една търговската единица се доставят заедно като една логистична
единица: ПИ (01) може да се използва за идентификация на търговската единица.
[4-8] Всички части от няколко търговски единици се доставят заедно като една логистична
единица: ПИ (02) и ПИ (37) могат да се използват за идентификация на съдържанието и броя.
[4-9] Всяка част на търговската единица се доставя като отделна логистична единица: ПИ (8006)
може да се използва за идентификация на всяка отделна част на търговската единица.
[4-10] Частите на няколко търговски единици се смесват в няколко логистични единици: Не може
да бъде посочена информация за търговска единица.
[4-11] Когато няколко идентични части от търговската единица се транспортират, като една
логистична единица, ПИ (8026) може да се използва за идентификация на частите и техния брой.
[4-12] (Нормативна) Идентификацията на съдържащите се части на търговката единица (ITIP)
може да се използва само в комбинация с ПИ (00) SSCC и ПИ (37) COUNT.
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Търговска единица
състояща се от 3 части

Всички части
на
търговската
единица в
една
логистична
единица

Всички части
на няколко
търговски
единици в
една
логистична
единица

Всяка част от
търговската
единица, като
отделна
логистична
единица

Части от
няколко
търговски
единици
смесени в
няколко
логистични
единици

Множество
части на
търговски
единици в
няколко
логистични
единици

Фиг. 4-2 Идентификация на части от търговска единица

4.4

Кодиране на брой търговски единици в логистичната единица
[4-13] (Нормативна) Когато идентификацията на съдържащата се търговска единица е
кодирана с ПИ (02) CONTENT, броя на съдържащите се търговски единици трябва да се представи
с ПИ (37) COUNT. [GS1 Общи спецификации].
Например върху логистичния етикет на палет съдържащ 12 кашона от даден продукт с ПИ (02)
може да се кодира идентификационния номер GTIN на кашона и към него чрез ПИ (37) да се
укаже съответното количество от 12 кашона.
[4-14] (Нормативна) ПИ (37) COUNT не се използва в комбинация с ПИ (01) GTIN. [GS1 Общи
спецификации].

4.5

Кодиране на мярка
Търговските (нетни) мерки се използват за определяне на идентификацията на търговски
единици с променлива мярка. Те включват информация като: тегло, размер, обем или измерение
и никога не се кодират сами, а в комбинация с 14 разряден GTIN (с водеща цифра за разширение
„9“).
[4-15] Препоръчва се употребата на следните мерки в зависимост от вида на продукта:
□

Нетно тегло в килограми – ПИ (310n*)

□

Дължина в метри – ПИ (311n*)

□

Площ в квадратни метри – ПИ (314n*)

□

Нетен обем в литри – ПИ (315n*)
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*`n’ показва позицията на десетичната точка
[4-16] Когато идентификацията на търговска единица с променлива мярка включва информация
за променлив брой на съдържащите се в нея търговски единици, за посочване на броя се
използва ПИ (30) VAR. COUNT:
□

в комбинация с ПИ (02) той указва общия брой на единиците в логистичната единица.

□

в комбинация с ПИ (01) той указва броя на единиците в търговската единица.

Някои продукти, като топове/рула не могат да бъдат идентифицирани съгласно стандартните
критерии. По тази причина биват класифицирани като продукти с променлива мярка. За тези
продукти следва да се използват следните правила.

[4-17] Приложен идентификатор (8001) показва, че в полето на данните към него се съдържат
променливите атрибути на топове, рула.
Променливите стойности за навитите топове, рула от N1 до N14 съдържат следната информация:

4.6

□

от N1 до N4: ширина на материала в милиметри (ширина на топа)

□

от N5 до N9: дължина в метри

□

от N10 до N12: вътрешен диаметър в милиметри

□

N13: посока на навиване (лицева част отвън 0, лицева част навътре 1, неопределено 9)

□

N14: брой наставяния/снадки (от 0 до 8 = актуален брой, 9 = неизвестен брой)

Кодиране на дати
Препоръчително е включването на релевантна информация за датата.
Датите са важни за контрола на наличности, например: избор на дисциплина на обслужване;
първи влязъл – първи излязъл (FIFO) в дистрибуционните центрове. За много стоки има законови
изисквания за датите, да бъдат ясно представени на крайния потребител. Например в Европа
много от тези правила са базирани в Директиви на Европейската комисия за специфичните
видове продукти.
[4-18] В зависимост от вида на продукта се посочва една от следните дати:
□

Дата на производство: ПИ (11) PROD DATE

□

Дата на опаковане: ПИ (13) PACK DATE

□

Най-добро преди дата : ПИ (15) BEST BEFORE

□

Продавай до дата: ПИ (16) SELL BY

□

Срок на годност: ПИ (17) EXPIRY

11

13

16

15

17

Фиг. 4-3 Логическа поредица на видовете дати

Датата в логистичния етикет трябва да бъде същата като датата върху продукта. Това
позволява консистентното проследяване, в случай на изтегляне на стоката.
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Системите за проследимост няма да работят и вероятно законовите изисквания няма да са
спазени, ако не е приложена правилната дата. Например, ако с ПИ (15) Най-добро преди дата:
бъде кодиран срок на годност ПИ (17). ПИ (15) е индикатор за качество (например бутилирана
вода с изтекла дата „най-добро преди“, може да има намалено качество, но е безопасна за
употреба. ПИ (16) показва датата определена от производителя, като последна дата за
предлагане на стоката от търговците за продажба към крайния потребител. ПИ (17) е дата, която
определя срока на годност за консумация или употребата на продукта ( например използването
на лекарства след тази дата, крие риск за здравето).
Следните общи правила, трябва да бъдат спазени при кодирането на дати в GS1 Логистичен
етикет:
[4-19] (Нормативна) Датите винаги имат връзка с посочения GTIN на етикета с ПИ (01) GTIN
или ПИ (02) CONTENT, или ПИ (8006) ITIP, или ПИ (8026) ITIP CONTENT [GS1 Общи спецификации
4.14.2]
[4-20] (Нормативна) За всички видове дати споменати в [4-18], в GS1 Логистичния етикет може
да бъде посочена само една стойност на съответната дата, тоест ако търговските единици, които
се съдържат в логистичната единица, имат различни стойности на съответната дата, тези
стойности не могат да бъдат посочени едновременно в логистичния етикет. [GS1 Общи
спецификации 4.14]
[4-21] Най-добри практики за целите на FIFO: Когато в една логистична единица са включени
търговски единици с различни стойности на датата „използвай преди“, в авизото за доставка и
в логистичния етикет се посочва най-скорошната дата (в подкрепа на процеса „първи влязъл –
първи излязъл“).
[4-22] (Нормативна) Формата на датата при кодирането й в баркод е YYMMDD за всички видове
дати, където:

4.7

□

YY последните две цифри от годината (2020 = 20)

□

ММ е цифровото представяне на месеца (януари = 01)

□

DD е ден от месеца (напр. ден 8 = 08). За „най-добро преди“ и „срок на годност“ може
да не е задължително посочване на точен ден. В този случай се записват две нули - 00 и
датата се интерпретира като последния ден на посочения месец.

Партида/ Lot номер
Партидата/Lot номера на търговската/ите единица/и може да бъде кодиран с ПИ (10) BATCH/LOT.
[4-23] (Нормативнa) Партидата/Lot номера винаги е свързан със съответния GTIN, кодиран с
ПИ (01) GTIN или ПИ (02) CONTENT, или ПИ (8006) ITIP, или ПИ (8026) ITIP CONTENT. [GS1 Общи
спецификации 4.14.2]
[4-24] (Нормативнa) В логистичния етикет може да бъде включен само един партиден номер.
Ако логистичната единица съдържа търговски единици с различни партидни номера (в найвисокото ниво на уедряване, например кашон), не се допуска представянето на всички партидни
номера в логистичния етикет. [GS1 Общи спецификации 4.14].

4.8

Серийни номера
Сериен номер се кодира с ПИ (21) SERIAL.
[4-25] (Нормативнa) Серийният номер винаги се използва в комбинация с GTIN, който е
кодиран с ПИ (01) GTIN или ПИ (8006) ITIP. [GS1 Общи спецификации 4.14.2].
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4.9

Извадка на основните GS1 Приложни идентификатори (ПИ) за
кодиране на информация за търговските единици
ПИ

Цяло наименование

Име на полето за данни

Формат(**)

00

Сериен код на контейнер за
транспортиране

SSCC

N2+N18

01

Глобален номер на търговската
единица

GTIN

N2+N14

02

GTIN на търговските единици,
които се съдържат в логистичната
единица

CONTENT

N2+N14

10

Партиден номер

BATCH/LOT

N2+X..20

11

Дата на производство (YYMMDD)

PROD DATE

N2+N6

13

Дата на пакетиране (YYMMDD)

PACK DATE

N2+N6

15

Най-добро преди дата (YYMMDD)

BEST BEFORE

N2+N6

16

Продавай до дата (YYMMDD)

SELL BY

N2+N6

17

Срок на годност (YYMMDD)

USE BY or EXPIRY

N2+N6

21

Сериен номер

SERIAL

N2+X..20

30

Променлива бройка

VAR. COUNT

N2+N..8

310n*

Нето тегло - килограми

NET WEIGHT (kg)

N4+N6

311n*

Дължина или първо измерение метри

LENGTH (m)

N4+N6

314n*

Площ, търговска

AREA (m2)

N4+N6

315n*

Нетен обем - литри

NET VOLUME (l)

N4+N6

37

Брой търговски единици,
съдържащи се в логистичната
единица

COUNT

N2+N14

8001

Навити топове – ширина,
дължина диаметър на
сърцевината, посока и наставяне

DIMENSIONS

N4+N14

8006

Идентификация на част от
индивидуална търговска единица

ITIP

N4+N14+N2+N2

8026

Идентификация на части от
търговска единица ITIP
съдържащи се в логистичната
единица

ITIP CONTENT

N4+N14+N2+N2

(*) `n’ се използва за индикация на позицията на десетичната запетая от дясно на ляво.
(**) Формат на ПИ + формат на полето от данни.
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5

Как се добавя информация за транспорт и клиент

5.1

Кога се използва?
Превозвачите (логистичните оператори) често нямат достъп до електронна информация свързана
с SSCC, която се разменя между доставчик и клиент. За тях е важно включването на
допълнителна информация. Възможно е и клиентът или получателят да нямат достъп до цялата
информация, свързана с обработката и транспорта на логистичната единица.
Типична информация, която се използва при транспорта е: доставка до пощенски код, номер на
пратката и специфична информация за превозвача - код на маршрута. Типичната клиентска
информация включва доставка до посочена локация, адрес на получателя, номер на поръчката,
номер на пратката и др.
Етикетът трябва да подпомага автоматичното прочитане на SSCC за нуждите на проследяване на
пратката и автоматичното разпределение в транспортните терминали.
Транспортната информация може да се използва за базови сценарии на транспорт и доставка,
но също при по-сложни процеси, например реорганизация на дадена поръчка и др.

Фиг. 5-1 GS1 логистичен етикет с включена транспортна информация
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5.2

Име на клиент (получател) и адрес
За доставка до адрес е необходимо превозвачът да знае местоположението и да бъде в състояние
да достави стоката на правилното място.
[5-1] Информацията Да се достави до трябва да е свързана с физическия адрес за доставка на
стоката.
[5-2] В случай, че стоките се доставят чрез крос-докинг терминали, информацията Да се достави
до трябва да съответства на физическия адрес на съответния терминал. Адреса на крайната
точка на доставка трябва да бъде посочен отделно, виж точка 5.5 Доставка до локация/ краен
получател.
[5-3] Точната локация на доставка Ship To Location може да бъде кодирана с GLN (Global Location
Number) и ПИ (410) SHIP TO LOC.
[5-4] Частична идентификация на Ship To Location може да бъде направена чрез пощенски код
ПИ (420) SHIP TO POST или ПИ (421) SHIP TO POST. Препоръчително е използването на ПИ (421)
със следната структура: Код на страната (ISO 3166-1, 3-цифрен формат), следван от пощенския
код (буквено цифрен 9 символа).
[5-5] (Нормативнa) ПИ (420) SHIP TO POST и ПИ (421) SHIP TO POST не трябва никога да се
използват заедно. [GS1 Общи спецификации 4.14.1]
Името на клиента (получателя) и адреса могат да бъдат добавени като свободен текст:
[5-6] В зависимост от страната, адреса може да бъде посочен на един или няколко реда.
[5-7] Включването на пощенски код е силно препоръчително.
[5-8] Кода на страната в секцията от етикета със свободния текст, трябва да бъде представен по
ISO 3166 с две букви (Например: BG).

5.3

Име на доставчик и адрес
Името и адреса на доставчика могат да бъдат полезни за превозвача, с цел информация за
произхода на логистичната единица. Името на доставчика и адреса, могат да бъдат включени
само като свободен текст.
[5-9] Информацията за доставчика може да е свързана с физическия адрес, откъдето идва
стоката или с адреса на регистрация на фирмата доставчик.
[5-10] В зависимост от страната, адреса може да бъде представен на един или няколко реда.
[5-11] Включването на пощенски код е силно препоръчително.
[5-12] Кода на страната в свободния текст трябва да бъде представен по ISO 3166 с две букви
(Например: BG)
[5-13] Препоръчително e, информацията за доставчика (име и адрес) да се представи с по-малък
шрифт от информацията на клиента (получателя).

5.4

Код на маршрута
Кодът на маршрута се използва от превозвача за ефективно насочване на логистичните единици
в мрежата на доставки. Съдържанието и структурата му се определят от самия превозвач. Кодът
на маршрута има за цел да предостави на превозвачите в рамките на мрежата за колетни пратки
път за миграция към пълното приемане на серийния номер на контейнер за транспортиране
SSCC.
[5-14] Кодът на маршрута може да бъде кодиран като се използва ПИ (403) ROUTE.
[5-15] Кодът на маршрута, може да бъде включен в етикета и като свободен текст.
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5.5

Доставка за локация/ краен получател
Ако детайлите на крайния получател са известни във времето, когато логистичната единица се
създава и етикетира, силно препоръчително е да бъде включен номера на местоположението
(локацията) на крайния получател използвайки ПИ (413) SHIP FOR LOC.
[5-16] Локацията за доставката към крайния клиент сe включва с помощта на GLN номер и ПИ
(413) SHIP FOR LOC.
[5-17] Името и адреса на крайния потребител, могат да бъдат включени и като свободен текст.

5.6

Идентификация на пратки (Shipment)
Идентификацията на пратката може да бъде включена в логистичния етикет, за да се гарантира,
че логистичните единици от съответната пратка, ще бъдат доставени заедно.
GS1 идентификационен ключ за пратка е GSIN (Глобален идентификационен номер на пратката).
Форматът на GSIN е както следва:

Глобален идентификационен номер на пратката (GSIN)

GS1
Приложен

GS1 Фирмен префикс

Номер на пратката

Контролна
цифра

идентификатор
402

N1

N2 N3

N4

N5 N6

N7 N8 N9

N10

N11 N12 N13 N14 N15 N16

N17

GS1 фирмения префикс се издава от GS1 Национална организация на фирмата, която създава
пратките.
Номерът на пратката е сериен номер, който се определя от доставчика. Най-лесният и
препоръчителен начин за генериране на серийните номера е като се спазва принципа на брояча,
тоест последователно, например …00000, …00001, …00002.
Контролната цифра се изчислява по определен алгоритъм [GS1 Общи спецификации 7.9.1] и
може да заема стойности от 0 до 9. Повече информация относно калкулатора на контролната
цифра може да намерите в [CHECK].
[5-18] Глобалният номер за идентификация на пратката, GSIN може да бъде кодиран в етикета
с помощта на ПИ (402) GSIN.

5.7

Идентификация на пратки (Consignment)
Идентификацията може да бъде включена в логистичния етикет, за да гарантира целостта на
група логистични единици, които се транспортират заедно в рамките на един транспортен
договор. Това може да е важно в случаите, когато логистичните единици се превозват от
допълнителен транспортен оператор, който е отговорен само за част от транспорта (например:
железопътен или морски).
За идентификация на пратката/Consignment се използва GS1 ключ GINC. Формата е както
следва:

Глобален номер GINC

GS1
Приложен

GS1 фирмен префикс

Сериен номер

идентификатор

401

N1 N2 N3 N4 … Nj

Xj+1 Xj+2

променлива дължина ….

Xk

(k<=30)

GS1 фирмения префикс се издава от GS1 Национална организация на фирмата, която има нужда
да определя GINC – спедитор или транспортна фирма.
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Серийният номер се определя от транспортната фирма или спедитора. Идентификаторът
обикновено се използва от спедиторите, като инструкция за фирмата превозвач и съдържа Master
way Bill (MWB) номер, например Master Airway Bill (MAWB) или Master Bill-of-landing (MBL).
[5-19] Идентификаторът се кодира в логистичния етикет чрез ПИ (401) GINC.

5.8

Номер на клиентска поръчка
Номерът на клиентската поръчка може да бъде добавен в логистичния етикет, за да се ускори
процеса по приемане и обработване на пратката.
[5-20] Номера на клиентска поръчка се включва в логистичния етикет чрез ПИ (400) ORDER
NUMBER.

5.9

Логистични мерки
Информацията за теглото на отделната логистична единица, както и на цялата пратка/shipment
(в формат nnn/nnn), може да бъде полезна, когато логистичните единици преминават транзитно
през няколко склада.
В зависимост от ситуацията, създателят на логистичния етикет, може да посочи:
■

Тегло: 50/300 посочва се теглото на логистичната единица и на цялата пратка

■

Тегло: -/300

посочва се само теглото на цялата пратка

■

Тегло: 50/-

посочва се само теглото на логистичната единица.

Освен информацията за тегло, от значение могат да бъдат също обема, площта и размерите.
[5-21] В зависимост от вида на логистичната единица могат да бъдат използвани една или повече
от посочените по-долу мерки:

5.10

□

тегло на логистичната единица - бруто тегло: килограми – ПИ (330n*),

□

обем на логистичната единица - брутен обем: литри – ПИ (335n*), кубични метри – ПИ
(336n*)

□

Площ: квадратни метри – ПИ (334n*)

□

Килограми на квадратен метър – ПИ (337n*)

□

Дължина: метри – ПИ (331n*)

□

Ширина: метри – ПИ (332n*)

□

Височина: метри – ПИ (333n*)

□

*`n’ показва позицията на десетичната запетая

Инструкции за работа и обработка
Свободен формат
Създателят на логистичния етикет може да включи инструкции за обработка чрез символи в
етикета.
Например:

Символ 1 (0-15кг)

Символ 2 (>15-25кг)
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5.11

GS1 Приложни идентификатори (ПИ) за транспортна и клиентска
информация
ПИ

Цяло наименование

Име на полето за
данни

Формат(**)

330n*

Тегло на логистичната единица, Бруто
тегло; килограми

GROSS WEIGHT (kg)

N4+N6

331n*

Дължина или първо измерение,
логистична; метри

LENGTH (m), log

N4+N6

332n*

Ширина, диаметър или второ измерение,
логистична; метри

WIDTH (m), log

N4+N6

333n*

Дълбочина, дебелина, височина или
трето измерение, логистична; метри

HEIGHT (m), log

N4+N6

334n*

Площ, логистична

AREA (m2)

N4+N6

335n*

Бруто обем; литри

VOLUME (l)

N4+N6

336n*

Бруто обем; кубични метри

VOLUME (m3)

N4+N6

337n*

Килограми на квадратен метър

KG per m2

N4+N6

400

Номер на клиентската поръчка

ORDER NUMBER

N3+X..30

401

Глобален номер на пратка, Consignment

GINC

N3+X..30

402

Глобален номер на пратка Shipment

GSIN

N3+N17

403

Код за маршрутизиране

ROUTE

N3+X..30

410

Да се превози до - Да се достави до GLN

SHIP TO LOC

N3+N13

413

Превозвано за - Да се достави на GLN
(краен получател)

SHIP FOR LOC

N3+N13

420

„Да се превози до – да се достави до“
пощенски код на дадена пощенска
система

SHIP TO POST

N3+X..20

421

„Да се превози до – да се достави до“
пощенски код с три цифри за код на
страната по ISO

SHIP TO POST

N3+N3+X..9

(*)`n’ показва позицията на десетичната запетая
(**) Формат на ПИ + формат на полето от данни

6

Правила за оформление на етикета

6.1

Най-горната секция от етикета
Най-горната секция на етикета е със свободен формат, може да включва текст и графики, които
нямат отношение, към автоматичната идентификация и събирането на данните. Името и адреса
на изпращача, името и адреса на получателя са типични примери, които могат да бъдат включени
в частта със свободен формат.
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[6-1] (Нормативна) Текстът трябва да е ясно четлив и не по-малък от 3 mm височина. [GS1
Общи спецификации]

6.2

Средната секция на етикета
Средната секция на етикета съдържа данни в четим от човека формат, които се кодират с баркод
символи в третата секция на етикета. За представяне на тези данни се използват стандартни
съкращения, напр. CONTENT, COUNT, BEST BEFORE и други. Целта на този вид представяне е да
улесни операторите при ръчно въвеждане на информацията. Пример за такова представяне е
„CONTENT: GTIN на търговската единица“.
[6-2] Цялата информация от баркод символите в третата част на етикета, трябва да бъде
представена в текстови формат със съответните стандартни съкращения и прилежащите
идентифициращи данни.
[6-3] (Нормативна) Данните трябва да са представени с минимална височина 7 mm. [GS1 Общи
спецификации 6.6.4.2]
[6-4] Ако е използван GS1 2D баркод, същият трябва да бъде разположен отдясно на данните в
средната част на етикета.

6.2.1

Стандартни съкращения
Стандартните съкращения указват значението на данните след тях, което улеснява прочитане
на кодираната информация в баркод символите от човека. За всички данни, които са
представени във втората част на етикета е необходимо пред тях да стои стандартно съкращение.
Бележка: Стандартни съкращения могат да бъдат използвани и в съседство на баркод
символите и HRI.
[6-5] (Нормативна) За всеки кодиран ПИ в баркода, трябва да фигурира стандартно
съкращение.
[6-6] (Нормативна) Ако между търговските партньори липсва договореност за езика върху
етикета, то стандартните съкращения трябва да бъдат на английски. Възможно е добавянето на
втори език. Списък с препоръчаните стандартни съкращения на английски език може да бъде
намерен в GS1 Общи спецификации 6.6.4.2.
[6-7] Стандартните съкращения се изписват с ГЛАВНИ БУКВИ.
[6-8] За да се избегнат грешки при разчитането, се препоръчва използването на следния формат
на датата, напр. за BEST BEFORE (DD.MM.YYYY) 08.12.2020. Този формат е различен от формата
при кодиране на ДАТА след ПИ за дати. При кодиране на датата след съответния ПИ се използва
винаги формат YYMMDD.

6.3

Най-долната секция на етикета
Най-долната секция на етикета съдържа GS1–128 баркод символи с данните от средната секция
на етикета, вкл. изписването на тези данни под самия баркод, който ги кодира.
GS1–128 баркод символ е специална версия, подмножество на Code 128.
[6-9] (Нормативна) GS1–128 баркод символите се различават от Code 128 с това, че използват
специален функционален знак Function 1 (FNC1) веднага след стартовия знак (Start Character).
Липсата на FNC1 в началото на символите означава, че те не са по стандарт GS1.

В увеличеното изображение на част от GS1-128 символ по-долу в синьо е показан FNC1.
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Фиг. 6-1 FNC1 в GS1–128 баркод.

GS1 Приложни идентификатори
Данните към всяко стандартно съкращение от втората секция на етикета се кодират в третата с
GS1-128 баркод чрез Приложен Идентификатор (ПИ). Приложните идентификатори са
международно приети цифрови комбинации, които се използват в GS1–128 баркод и др., за
посочване на значението и формата на данните, които ги следват.
Данни могат да бъдат с фиксирана и променлива дължина при отделни ПИ. Има набор от ПИ за
допълнителна информация, като тегло, площ, обем. Целия набор от ПИ може да бъде открит в
GS1 Общи спецификации.
[6-10] Всички данни в GS1–128 баркода се обозначават от Приложни идентификатори, които
показват значението и формата на данните, които ги следват. Данните може да се състоят само
от цифри, или от букви и цифри, както и да бъдат с фиксирана или променлива дължина.
Конкатенация
Приложният идентификатор и информацията след него образуват стринг. Няколко стринга, могат
да бъдат кодирани в един баркод символ. Това представяне е известно като конкатeнация.
Конкатенацията е ефективно средство за кодиране на няколко ПИ и данните към тях в един
баркод и служи за спестяване на използваното място върху етикета, както и за оптимизиране на
операциите по сканиране.
[6-11] Добра практика е в един баркод символ да се кодират първо данните с фиксирана
дължина, а след това тези с променлива дължина.
[6-12] Липсва спецификация за последователността на данните в GS1-128. Добрият софтуер за
генериране на GS1-128 символи съдържа оптимизиращи процедури, които подобряват процеса
по сканиране и принтиране.
[6-13] (Нормативна) SSCC с ПИ (00) винаги трябва да се изобразява в разположения най-долно
в третата секция на етикета баркод. [GS1 Общи спецификации 6.6.4.1.1].
[6-14] SSCC може да бъде кодиран самостоятелно или конкатениран с други данни.
Конкатенацията не трябва да се използва, когато SSCC се поставя на кашони и формата на
етикета е А6/4х6.
Х – модул (размер на символа)
Х–модулът е ширината в mm на най-тънкия елемент (щрих) на баркод символа.
[6-15] (Нормативна) Размерите на Х-модула при GS1–128 е между: 0.495 mm и 0.94 mm.
Номиналният размер на х–модула, препоръчителен за GS1–128 е: 0.495 mm. [GS1 Общи
спецификации 5.9.3.5, таблица 5].
[6-16] Когато в един логистичен етикет се използват няколко баркод символа, препоръчително е
да имат еднакъв х-модул. Това помага на сканиращата система да работи по-ефективно.
[6-17] Трябва да се вземе под внимание, средата в която ще се сканира баркод символа.
Например при замръзнали консерви и опаковки се намалява качеството на баркода, но това може
да бъде компенсирано, ако се използва по-голям или максимален х–модул.
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Височина на баркода
[6-18] (Нормативна) Минималната височина от 31.75 mm е задължителна за всички баркод
символи GS1–128 в логистичния етикет. Височината на баркода, не включва четимата част на
данните под символа, а само височината на щрихите. [GS1 Общи Спецификации]
Светли зони
[6-19] (Нормативна) Баркод символите трябва да бъдат принтирани със светли зони от лявата
и дясната страна. Светлите зони трябва да бъдат минимум 10 пъти Х-модула в ширина.
Центрирането на баркод символите в логистичния етикет може да помогне за спазване на
изискването на светлите зони.
Ориентация и поставяне
[6-20] (Нормативна) В логистичния етикет винаги трябва да се използва хоризонтална
ориентация на баркод символите (щрихите да са перпендикулярни на основата на палета).
Четима част
[6-21] Данните във всеки баркод, трябва да бъдат представени и в четим от човека вид под
самия баркод. Скобите „()“около Приложните идентификатори (ПИ) обикновено се принтират, но
технически не се кодират в баркода. Същите служат за по-лесното интерпретиране от човека.
[6-22] (Нормативна) Четимите данни трябва да бъдат представени със знаци с височина поне
3 мм. [ GS1 Общи Спецификации 4.15].
Приложни идентификатори – уникалност (без повторения)
[6-23] Всеки Приложен Идентификатор (ПИ) може да се използва само веднъж в логистичния
етикет.

6.4

Правила за секциите на етикета
Последователността и подредбата отгоре/надолу на секциите на етикета могат да варират в
зависимост от размера на логистичната единица и бизнес процеса, който се обслужва.
[6-24] (Нормативна) Във всяка отделна секция на етикета съставните елементи трябва да бъдат
поставени в съответствие с оформлението, определено в раздел 2.2. Съставни елементи [GS1
Общи Спецификации, 6.6.3.2]
[6-25] (Нормативна) Секцията, съдържаща SSCC винаги трябва да е разположена под
останалите секции. [GS1 Общи Спецификации, 6.6.3.1]
[6-26] Всяка секция може да бъде отпечатвана като отделен етикет, като в този случай секциите
се разполагат вертикално в непосредствена близост една до друга, а тази съдържаща SSCC е
най-отдолу. Когато секциите се добавят като отделни етикети, трябва да се внимава да не се
получава застъпване и закриване.
[6-27] Секцията, отнасяща се до транспорта, може да бъде подменяна по време на
транспортирането на логистичната единица. В този случай е необходимо да бъде запазен
оригиналния SSCC или чрез запазване на секцията, съдържаща SSCC непокътната, или чрез
възпроизвеждане на оригиналния SSCC върху новия етикет/секция.

7

Размер на логистичния етикет
Физическите размери на етикета се определят от фирмата (доставчика), която поставя
логистичния етикет, като се съобразяват с информацията, която се кодира в него. Факторите
определящи размера са: количеството на данните, х-модула на използваните баркод символи,
размерите на логистичната единица. Бизнес изискванията на повечето потребители на
стандартния GS1 Логистичен етикет са описани по-долу.
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А. Компактен етикет
■

А6 (105 mm x 148 mm) - този вариант е удобен, когато се кодира само SSCC или SSCC с ограничен
набор от допълнителни данни.

148 mm

105 mm

Фиг. 7-1 Логистичен етикет А6 формат
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Б. Голям етикет
■

A5 (148 mm x 210 mm) - използва се, когато е включена допълнителна информация за
съдържащите се търговски единици. Преобладаващо се използва за палети.

210 mm

148 mm
Фиг. 7-2 Логистичен етикет А5

В. Друг размер
■

Използването на други размери е предизвикано от изискванията за определена информация
или от размерите на логистичната единица.
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8

Поставяне на етикета

8.1

Поставяне на етикети на големи логистични единици (палет)
[8-1] (Нормативна) За всички видове палети (в т.ч. единични търговски единици, като
хладилник или пералня) баркод символите ТРЯБВА да се поставят на височина от 400 до 800 mm
от основата на палета. За палети с височина под 400 mm, етикетът ТРЯБВА да се постави
възможно най-високо, като условието е баркод символите да са предпазени от нараняване. [GS1
Общи Спецификации, 6.7.1.1]
[8-2] (Нормативна) Баркод символът включително и светлите зони, ТРЯБВА да са разположени
на разстояние поне 50 mm от всеки вертикален ръб, за да се избегне нараняване. [GS1 Общи
Спецификации, 6.7.1.1]
[8-3] Всяка логистична единица трябва да има минимум един етикет. За палети е препоръчително
да се поставят два етикета с еднаква информация - по един на късата и дългата страна. Това
осигурява видимост на етикета, независимо от начина на складиране на логистичната единица
(на дългата или късата си страна). За топове (рула) е достатъчен един етикет на една от
страните.
Бележка: Липсва спецификация за това, къде да бъде разположен етикетът - в ляво, в
средата или в дясно – но повечето оператори на мотокари сканират етикета, като
използват дясната си ръка, затова от ергономична гледна точка се препоръчва поставяне
на етикета от дясната страна на палета.
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Фиг. 8-1 Схеми за поставяне на логистичен етикет
Бележка: Това са примерни диаграми, в някой случай може да е необходимо поставяне
на допълнителен (копие, идентичен) етикет и на срещуположната страна.

8.2

Поставяне на етикети на малки логистични единици
[8-4] (Нормативна) За кашони и кутии баркод символите трябва да се поставят на минимум 32
mm от основата на кашона/касетата. [GS1 Общи Спецификации 6.7.1.2]
[8-5] (Нормативна) Символа включително и светлите зони, трябва да бъдат на поне 19 mm от
вертикалните ръбове на кашона/касетата, за да се избегне нараняване на символа. [GS1 Общи
Спецификации 6.7.1.2]
[8-6] Всяка логистична единица трябва да има минимум един етикет.

Фиг. 8-2 Поставяне на етикет на малка логистична единица
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Кашон/касета: За кашони/касети се прилагат същите препоръки. В случаите когато
кашона/касетата е и логистична единица, логистичният етикет се поставя отляво без да се
закрива информацията на кашона.

8.3

Поставяне на логистичен етикет върху стифирани палети
Стифираните палети или наричани още сандвич палети са група от палети, които са подредени
за нуждите на транспорт.
[8-7] Когато палетите са стифирани, трябва да се разглеждат, като независими логистични
единици (Виж фигурата по-долу). Всеки палет трябва да бъде идентифициран с уникален SSCC.

Палет 1

Палет 2

Палет 3

Фиг. 8-3 Стифирани палети, като отделни логистични единици

[8-8] Ако няколко палети се превозват като една единица и физически са обединени със стреч
фолио, ленти и др. (виж фигурата по-долу), групата трябва да се разглежда като една логистична
единица и за нея да бъде определен отделен уникален SSCC.
Бележка: Когато стифирани палети се транспортират като една цяла логистична единица,
те трябва да бъдат подредени така, че да не се виждат етикетите на отделните палети.
Върху стреч фолиото на новосформираната логистична единица се поставя общ етикет с
SSCC. Когато етикета обединяващ трите логистични единици бъде премахнат и групата
разделена, отделните палети ще останат идентифицирани за последваща обработка със
своите SSCC.

© 2019 GS1 AISBL

Page 32 of 56

GS1 Логистичен етикет

Стреч фолио

Етикет с SSCC

Фиг. 8-4 Стифирани палети, комбинирани като една логистична единица

9

Съображения при изпълнение

9.1

Добри практики
Обикновено изпращачът е този, който създава логистичния етикет и го поставя на логистичната
единица. Също така той е отговорен за верността на информацията, съдържаща се в етикета.
Ако етикетът не е създаден от изпращача, а от превозвача или получателя, или същият е
подменен, или към него е добавена информация, то лицето, което е направило промените е
отговорно за съдържанието и качеството на добавената информация, и съответствието й с
представената преди това информация.
Таблицата по-долу съдържа различните участници по веригата на доставките и как те могат да
използват етикета в техните бизнес процеси, в зависимост от ролята им във веригата.

Роля

Добри практики

Доставчик на суровини

Поставя логистичен етикет на палетите със суровини при доставка
към доставчиците.

Производител/Доставчик

Приема суровини, чрез сканиране на логистичния етикет на палет
и ги заскладява, като използва етикета за идентификация на
суровините и осигуряване на проследимост.
Когато произведе готов продукт, създава нов логистичен етикет и
го използва за идентификация при съхранение във вътрешен
склад.
SSCC от палетния етикет се използва и за идентификация на
стоката, когато се натоварва за транспортиране, трансфер между
дистрибуционни центрове и транспортиране до клиентите.
Ако се създава нов палет за бизнес партньор, е необходимо да се
създаде нов етикет с уникален SSCC.

© 2019 GS1 AISBL

Page 33 of 56

GS1 Логистичен етикет

Роля
Логистичен оператор

Добри практики
Сканира палетния етикет и обработва информацията.
Използва SSCC като идентификация при заскладяване на стоката,
когато палетът запазва своята цялост.
При изпращане на палет, който е запазил целостта си след
получаването му, логистичният етикет се сканира отново при
товарене за последващ транспорт.
При разформироване на получените палети и създаването на нови,
старите етикети се заменят с нови.

Дистрибуционен център

Сканира логистичния етикет и завежда в системата полученото
количество стока.
Използва SSCC-то за идентификация при
палетите, които са запазили своята цялост.

заскладяване

на

При създаването на нов палет в съответствие с изискванията на
клиент поставя нов логистичен етикет.
Бизнес клиент

Сканира палетния етикет и завежда в системата полученото
количество стока.

Доставчик на складови
услуги

Приема стоката, като използва палетния етикет.
Предоставя услуги с добавена стойност, създава нови палети и
съответно нови логистични/палетни етикети.
Запазва запис на връзката между получената стока/пратка и
новата пратка за експедиция.

Крос докинг между
дистрибуционни
центрове

При изпращането или трансферирането (транзитно прехвърляне)
на палетите между дистрибуционни центрове, изпращащият
дистрибуционен
център
сканира
палетните
етикети
при
натоварване на товари за вътрешни и международни превози и ги
сканира повторно за издаване на разписки.

Транспортни фирми

Сканират етикета при товарене и създават запис за логистичната
единица.
Сканират етикета при
логистичната единица.

разтоварване

и

създават

запис

за

Предават информация за статуса на логистичната единица.

9.2

Варианти на изпълнение на логистичния етикет
В зависимост от бизнес сценария могат да бъдат използвани различни формати на логистичния
етикет. Типични варианти са:

■

Предварително принтираният логистичен етикет, съдържащ само SSCC, е добър вариант, когато няма
възможност за принтиране и поставяне на етикета на място. Предварително принтираните SSCC
етикети се поставят на логистичните единици, сканират се и електронно се свързват с GTIN номерата
и цялата свързана информация. Предварително принтираните етикети могат да се поставят във всяко
звено по веригата на доставки (от създаването на палет до получаването му от клиента).

■

Етикет, съдържащ информация за търговските единици и доставчика, може да бъде отпечатан в
момента на създаване на логистичната единица. Този етикет може да остане върху палета до момента
на доставката до крайния клиент, в случай че логистичната единица остане непроменена.

■

Етикет, който съдържа информация за доставчика, клиента и превозвача, може да бъде отпечатан в
момента, в който палета (логистичната единица) бъде комисиониран за конкретен клиент.
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■

Съществуващ вече логистичен етикет, който съдържа само SSCC или SSCC и информация за
търговските единици и доставчика, може да бъде допълван с данни за превозвача и крайния
получател, чрез добавянето на сегменти с тази информация.

9.3

Доставчик / Изпращач
Изпращачът може да бъде самия доставчик или доставчик на логистични услуги, който действа
от името на доставчика.
Когато фирма доставчик на логистични услуги действа като изпращач, същата трябва да получи
инструкции за доставката от доставчика, след като последният е получил поръчката от клиента.
Логистичният оператор трябва да е в състояние да комисионира и натовари пратката, съгласно
получените инструкции, което може да включва също промяна/преподреждане на съществуващи
логистични единици.

9.3.1

Предпоставки
[9-1] Изпращачът/доставчикът трябва да може да комуникира чрез EDI със своите партньори.
[9-2] Необходима е информация за търговските единици за ефективното протичане на процеса
по изпращане и получаване на стоки. Изпращачът/доставчикът трябва да се погрижи за
изпращането на основна информация (Master Data) до получателя/клиента.
[9-3] Всеки склад трябва има скенери, които да могат да сканират GS1–128 баркод символи,
принтирани на логистичния етикет.

9.3.2

Създаване на SSCC
[9-4] SSCC номерата трябва да бъдат генерирани от информационна система, като складов
софтуер (WMS) или ERP.
[9-5] Изпращачът трябва да използва собствен GS1 префикс за генерирането на SSCC.
Бележка: Ако изпращачът използва облачни услуги за генерирането на етикети и SSCC
се генерира от префикса на IT доставчика на услуги, това може да доведе до слаба
проследимост и неправилно използване на стандартите GS1.
[9-6] За целите на проследимостта е необходимо използваните SSCC да бъдат архивирани.
Лоша информация

Грешни данни

Фиг. 9-1 Примери за проблеми

9.3.3

Принтиране на етикета
Подготовка
[9-7] Препоръчва се използването на стандартен размер A5 или A6.
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[9-8] Материалът на етикета и мастилото трябва да са съвместими и устойчиви на топлина. Не
се допуска хартия, която променя цвета си, когато се изложи на светлина или топлина.
[9-9] Препоръчително е отпечатването на черни баркод символи на бял фон.
[9-10] Препоръчително е използването на материали, които позволяват рециклиране.
[9-11] Етикетния принтер трябва да се проверява периодично, дали работи коректно и дали
подаването на мастилото е калибрирано.

Верификация на етикета
[9-12] Верификацията на логистичния етикет включва три различни нива:
□

Визуална оценка на етикета.

□

Проверка дали информацията, която е кодирана в етикета е вярна.

□

Технически параметри – проверка на качеството на баркод символите.

[9-13] Логистичните етикети трябва да бъдат проверявани периодично чрез верификация, за да
се поддържа необходимото качество на баркод символите.

Несъвместимо мастило и етикет

Лошо качество на печат

Фиг. 9-2 Примери за проблеми при принтирането

9.3.4

Поставяне на етикета
Важно е правилният етикет да бъде поставен на правилната логистична единица и баркод
символите да могат да бъдат сканирани.

[9-14] Когато етикетите не се поставят автоматично, се препоръчва да бъдат отпечатвани
отделно за всяка логистична единица, като по този начин ще се избегнат грешки.

[9-15] Други проблеми, които не трябва да се допускат са:
□

Смачкване на етикета, когато се залепва.

□

Поставяне на неправилно място.

□

Покриване със стреч фолио.

© 2019 GS1 AISBL

Page 36 of 56

GS1 Логистичен етикет

Смачкан етикет

Грешно място
Етикет под стреч фолио

Фиг.9-3 Примери за грешно поставени етикети

9.3.5

Изпращане на информация за транспорт
[9-16] Ако в момента на изпращане на инструкциите за транспорт към логистичния оператор са
налични SSCC номерата на единиците, които трябва да бъдат транспортирани, то те трябва да
се съдържат в инструкциите.

9.3.6

Товарене на логистичната единица
[9-17] Само натоварените палети трябва да бъдат сканирани. Това осигурява коректна
информация в авизото за доставка/ASN и транспортните документи.

9.3.7

Изпращане на Авизо за доставка
[9-18] Авизото за доставка/ASN трябва да бъде изпратено, когато стоката е натоварена, в
уверение на това, че стоката отговаря на изпратената информация.
[9-19] Авизото за доставка/ASN трябва да съдържа SSCC номерата на всички натоварени
логистични единици и съдържащите се в тях търговски единици.
[9-20] Променливата информация, свързана с търговските единици трябва да отговаря на
информацията за физическите стоки в логистичната единица.

9.4

Превозвач
Оптималното сътрудничество между доставчик-превозвач-клиент е критично за ефективността
на процеса по изпращане и получаване на стоката, и превозвачът играе ключова роля.

9.4.1

Предпоставки
[9-21] Превозвачът трябва да използва електронен обмен на данни EDI.
[9-22] Всеки камион трябва да е снабден със скенер за разчитане на баркодовете, отпечатани
върху етикетите.

9.4.2

Обработка на инструкциите за транспорт
[9-23] В инструкциите за транспорт може да бъде включена информация от логистичната
единица, която ще бъде транспортирана. Превозвачът трябва да предаде тази информация на
лицето, извършващо транспорта, напр. шофьора.
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9.4.3

Товарене на логистичните единици
[9-24] Превозвачът може да сканира етикета, за да регистрира всички натоварени логистични
единици.
[9-25] При наличието на етикет, най-добре е допълнителни данни за транспорта да бъдат
добавени чрез допълнителен етикет, който се поставя над съществуващия без да се нарушава
целостта му или да бъде закрит. Допълнителният етикет трябва да съдържа информация, която
не е представена в първия етикет.
Всички допълнително добавени етикети, които дублират информация от наличните вече върху
палет, могат да доведат до объркване при сканиране.

Етикетът с транспортните
данни закрива оригиналния грешно

Повреден етикет

Фиг.9-4 Пример за проблеми при поставяне на етикет с допълнителна информация

Когато не е поставен етикет
[9-26] Когато липсва логистичен етикет, превозвачът може да генерира SSCC от собствения си
GS1 префикс и да създаде етикет, който съдържа само SSCC или етикет с данни за транспорта.

9.4.4

Разтоварване на логистичните единици
[9-27] Превозвачът може да сканира етикетите, за да отрази, кои логистични единици са
доставени.

9.4.5

Изпращане на съобщение за статус на транспорта/информация за доставка
[9-28] При завършване на доставката превозвачът трябва да изпрати съобщение за статуса на
транспорта, с което да информира клиента за завършването на поръчката за транспорт, както и
за несъответствия в случай, че са се появили такива.
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9.5

Получател/Клиент
Получателят може да е клиент, например търговец, или фирма-доставчик на логистични услуги,
която получава товара от името на клиента.

9.5.1

Предпоставки
[9-29] Получателят/клиентът трябва да използва EDI.
[9-30] Налична е основна информация за търговските единици. Липсата на информация пречи
на ефективното приемане на единиците.
[9-31] Всеки склад трябва да има скенери за прочитане на баркодовете върху етикетите.
[9-32] Всеки склад трябва да има информационна система за управление на стоките, която да
се използва в процеса по получаване.
[9-33] Необходимо е в договорите да е предвидена клауза, че доставки без авизо за доставка
(електронно съобщение) ще бъдат отхвърляни (или друго).

9.5.2

Обработка на авизо за доставка/ASN
[9-34] Авизото за доставка/ASN трябва да се получава и обработва в информационната система
на получателя на стоката, преди стока да е доставена физически.

9.5.3

Проверка и регистрация на получените логистични единици
В зависимост от договореното между доставчика и получателя, стоката посочена в авизото за
доставка може да се отбележи като получена след сканиране на SSCC-то. Като алтернатива е
възможно преди това получателят да иска да провери, дали съдържанието на логистичната
единица отговаря на посоченото в авизото, както и дали са причинени някакви повреди на
стоката. Това е необходимо, когато логистичната единица съдържа много продукти. Проверките
са въпрос на договореност между получателя и изпращача.
[9-35] Етикетите не трябва да се премахват, преди пълното заскладяване и за предпочитане е
да се пазят, за нуждите на обратната проследимост.
[9-36] Получената стока трябва да отговаря на информацията от авизото за доставка/ASN.
Когато се сканира SSCC, количеството на съответните стоки трябва автоматично да се отрази в
информационната система за управление на склада (като брой наличности).

Фиг. 9-5 Пример за проблем при прием на стока
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9.5.4

Изпращане на потвърждение за получена стока
Получателят може да използва електронно съобщение на потвърждение за доставка, за да
уведоми доставчика, че стоката е получена. Той може да потвърди всички продукти или само
тези, за които има проблем (несъответствие, липси или повреди). Това ще позволи на доставчика
да замени липсващите или повредени стоки бързо. За максимална полза доставчикът трябва да
има автоматизиран процес за ефективно разпознаване и обработване на грешките, докладвани
от клиентите.

9.5.5

Заскладяване на стоките
[9-37] Където е възможно, е необходимо при заскладяване на стоките да се запази връзката с
SSCC, с което се осигурява обратната им проследимост.

9.5.6

Управление на липсите открити след приемане на стоката
Ако стоката е повредена, или е налице друг проблем свързан с нея, доставчика трябва да бъде
уведомен своевременно, за да направи корекция на фактурата преди да я изпрати на клиента.

10

Практически примери

10.1

Етикет само с SSCC

Източник [GS1 Общи спецификации]

Примерът показва етикет, който съдържа единствено SSCC. Такъв етикет може да се поставя при
производството, както и по време на транспорта или приемането на логистичната единица, ако
такъв не е бил поставен.
Съставни части на етикета (отгоре надолу):
■

Текст с наименованието на данните: SSCC

■

Баркод символ с човешки четима част, предхождана от приложен идентификатор ПИ (00).
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10.2

Етикет за хомогенни логистични единици
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10.3

Етикет за хомогенна логистична единица с променливо тегло
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10.4

Етикет за палет, търговска единица
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10.5

Етикет за логистични единици, съдържащи един артикул
Ако логистичната единица съдържа само една търговска единица, логистичният етикет трябва
да съдържа следната информация:

Задължителна информация

SSCC с приложен идентификатор ПИ (00)

Препоръчителна информация

GTIN с приложен идентификатор ПИ (01)
Номер на партидата с ПИ (10)
Сериен номер с ПИ (21)
При нужда някоя от следните дати:
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-

Дата на производство ПИ (11)

-

Дата на опаковане ПИ (13)

-

Най-добро преди дата ПИ
(15)

-

Срок на годност ПИ (17)
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10.6

Етикет за единици със смесено съдържание
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10.7

Етикет с отделни сегменти за логистичната единица и транспорта

Примерът е за етикет, който може да бъде поставен по време на транспорт. Освен SSCC етикетът
съдържа данни за маршрута и дестинацията.
Сегменти:
■

Сегмент на превозвача
□

Свободен формат: FROM, TO

□

Баркод символи и HRI (четими данни): SHIP TO POST

□
■

Атрибути (наименования и данни): CARRIER; B/L, PRO

Сегмент на доставчика
□

Баркод символи и HRI (четими данни): SSCC, ПИ (00)
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10.8

Етикет със сегменти за клиента, доставчика и превозвача.

Примерът е за етикет при кросдокинг. Освен SSCC етикетът съдържа данни за транспорта и
крайната дестинация.
Сегменти (от горе на долу):
■

■

■

Сегмент на превозвача
□

Свободен формат: FROM, TO

□

Баркод символи и HRI (четими данни): SHIP TO POST

□

Атрибути (наименования и данни): CARRIER; B/L, PRO

Сегмент на клиента
□

Свободен формат: PO, DEPT

□

Баркод символи и HRI (четими данни): Store Number

□

Атрибути (наименования и данни): Customer

Сегмент на доставчика
□

Баркод символи и HRI (четими данни): SSCC, ПИ (00)

© 2019 GS1 AISBL

Page 47 of 56

GS1 Логистичен етикет

10.9

Етикет с транспортна информация, включително пощенски код
В примера пощенския код е кодиран с ПИ (421).
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10.10 Етикет с транспортна информация, включително код на маршрута и
GINC идентификацинен номер на пратката/Consignment
Този етикет съдържа код на маршрута, кодиран с ПИ (403)

Примерът е за етикет, който може да се постави по време на транспорт. Освен SSCC е кодирана
информация за маршрута и дестинацията.
Раздели (от горе на долу):
■

Свободен формат: Von/From, An/To

■

Атрибути (наименования и данни): SSCC, ROUTE; Dimensions/ Weight; Billing No.

■

Баркод символи и HRI (четими данни): ПИ (403), ПИ (401), ПИ (00)
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10.11 Етикет за колетни пратки (единствено SSCC)
Примерът е за етикет на колетна пратка, който съдържа информация за име и адрес, и SSCC.
Поставен от изпращача, етикетът може да се използва от всички участници в доставката до
крайния клиент, ако не съдържа специфична за превозвача информация.

Раздели (от горе на долу):
■

Свободен формат: Информация за превозвача; FROM; TO; символ, показващ нуждата от
подпис при получаване.

■

Баркод символ и HRI (четими данни): ПИ (00)

Бележка: Този пример на логистичен етикет е съвместим с Единния хармонизиран етикет
препоръчан от CEN. Използва SSCC за идентификация на пратката. Повече информация на CEN
Harmonised Parcel Label, вижте [HPARCEL].
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10.12 Етикет за колетни пратки (включително код на маршрут)
Примерът е за етикет на колетна пратка, който съдържа информация за име и адрес, както и
SSCC и код на превозвача за маршрута. Кодът на маршрута е специфичен за превозвача и има
за цел да помогне миграцията към общия стандартен етикет (виж секция 5.4.). Останалата
информация е стандартна и може да се използва от всички участници по доставката.

Раздели от горе на долу:
■

Свободен формат: Информация за превозвача; FROM; TO; символ показващ нуждата от
подпис при получаване.

■

Атрибути (наименования и данни): SSCC, ROUTE;

■

Баркод символи и HRI: ПИ (403); ПИ (00)

Бележка: Този пример на логистичен етикет е съвместим с Единния хармонизиран етикет
на CEN за колетните пратки. За идентификация на пратката се използва SSCC , както и
опционално допълнителна идентификация чрез UPU, който се кодира с помощта на ПИ (403).
Повече информация за CEN Harmonised Parcel Label, вижте [HPARCEL]
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10.13 Етикет за колетни пратки (включен 2D баркод)
Примерът е за етикет на колетна пратка, който съдържа информация за име и адрес, както и
SSCC и код на маршрута за превозвача. Кодът на маршрута е специфичен за превозвача и има
за цел да направи връзката с останалата част от информацията за пратката, която може да се
използва от всички останали участници по веригата.

Раздели (от горе на долу):
■

Свободен формат: Информация за превозвача; FROM; TO;

■

Атрибути (наименования и данни) и GS1 DataMatrix: SSCC, ROUTE; SHIP TO POST

■

Баркод символ GS1 - 128 и HRI: ПИ (00)
Бележка: Този пример е с GS1 DataMatrix, GS1 QR Code също може да бъде използван.
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10.14 Етикет с идентификация на отделна част от търговска единица ПИ
(8006)
Примерът е за логистичен етикет, съдържащ идентификация на отделна част от търговска
единица чрез ПИ (8006). Отнася се за елемент B в примера от фиг. 4-2 (секция 4.3), в който
всяка отделна част на търговската единица е като отделна логистична единица.

Раздели от горе на долу:
■

Свободен формат: FROM; TO; Dimensions/Weight, Item

■

Атрибути (наименования и данни): SSCC, ITIP

■

Баркод символи HRI (четими данни): ПИ (8006); ПИ (00)
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11

Използвани източници

■

[CHECK] https://www.gs1.org/check-digit-calculator

■

[GS1 Общи спецификации] версия 19, GS1 2019
https://www.gs1.org/genspecs/

■

[TLKEYS] GS1 Identification Keys in Transport & Logistics, GS1 2013
https://www.gs1.org/docs/tl/T_L_Keys_Implementation_Guideline.pdf

■

[1DVER] GS1 Barcode Verification Process (implementation guide), GS1 2015

■

[HPARCEL] Postal services - Interfaces for cross border parcels, CEN 2017
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A

Приложение А – верификация на GS1 Логистичен
етикет
В този раздел е представена кратка информация за процедурата за верификация на логистичен
етикет, предлагана от Националните организации GS1.
Бележка: Верификация на баркод символ GS1–128 не е описана в тази секция. Повече
информация може да бъде намерена в Barcode Verification Process – Implementation Guide
[1DVER].

А.1

Основни принципи
Верификацията има за цел да се провери дали GS1 Логистичният етикет отговаря на стандартите
GS1 и разписаните правила. При съответствие логистичният етикет може да бъде използван от
всички участници по веригата.
Верификацията е част от процеса за контрол на качеството. Необходимо е оценката да е
положителна при първоначалното внедряване и такава проверка да се извършва регулярно на
определени интервали от време.
Верификацията може да се извършва от GS1 България, друга Национална организация GS1 или
оторизирана от GS1 фирма. В случай на отклонение трябва да се използват стандартни
протоколи за верификация, в които да са посочени отчетените разминавания от стандартите.

А.2

Общ подход за верификация
За да се осигури общ подход за верификация на GS1 логистичен етикет е необходима стандартна
процедура по верификация. Това ще осигури идентични резултати независимо къде е проверен
етикета. Тази секция цели да покаже критични проблеми, които може да бъдат отчетени при
една верификация.

А.2.1

Външен вид
Оценката на външния вид включва:

А.2.2

■

Размери на етикета

■

Правилно разпределение на сегментите на етикета

■

Правилен език на наименованията на полетата

■

Правилни наименования на полетата с данни в средната секция

■

Има ли ненужни линии или точки в баркод символите?

■

Височината на баркод символа 31.75 мм ли е?

■

Има ли достатъчно място около баркода?

Съдържание на данните
Проверката на съдържанието на данните включва:
■

GS1 фирмен префикс

■

Използваните GS1 идентификационни ключове (GTIN, SSCC)

■

Контролните цифри на идентификационните ключове (GTIN, SSCC)

■

Използваните GS1 ПИ и тяхната структура
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А.2.3

Технически параметри
Верификацията на техническите параметри включва всички проверки на баркод символ GS1128, такива каквито са определени в [1DVER], както и:
■

Правилна комбинация на елементите с данни, задължителни взаимовръзки на ПИ,
например ПИ (02) и ПИ (37)

■

Правилна структура на елементите с данни

■

Правилни контролни цифри на GS1 идентификационните ключове, кодирани в баркод
символи.
Бележка: В случай, че са използвани баркод символи различни от GS1-128, като
допълнение към GS1-128, който кодира SSCC и други атрибути, протоколът от
верификацията ще включва само символите GS1-128 и съдържащите се в баркода данни.
Протоколът ще съдържа предупреждение, че са използвани баркод символи, извън
специфицираните по GS1.

А.2.4

Протокол за верификация
Протоколите от верификацията трябва да съдържат:
■

Списък на параметрите, които са верифицирани

■

Информация дали определен параметър е съобразен с GS1 изискванията

■

В случай на отрицателни измервания – информация за корекция на данните и препоръки,
как да се избегнат грешки

■

Копие на проверения етикет трябва да бъде прикрепен към протокола.
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