
GS1 Print
Онлайн приложение за създаване  

на логистични етикети

Все повече компании изискват от своите партньори да 
използват GS1 логистичен етикет (SSCC, GS1 -128) за 
идентификация на логистичните единици по веригата на 
доставка.

Приложението GS1 Print позволява на производителите бързо 
и лесно да създават логистични етикети за проследяването 
на пратките.

GS1 Print е решение за малките фирми, създадено за коректно 
генериране на етикети. Приложението работи без връзка към 
вътрешни бази данни на фирмата, а достъпът до него става 
през уеб браузър.

Функционалности на приложението

•	Отпечатване на етикети в А4 и А5 формат за различни 
варианти на логистични единици (смесени, хомогенни и др.);

•	Архив на създадените етикети;

•	Управление на използваните SSCC номера;

•	Възможност за добавяне на лого на фирмата върху етикета.

Информация, която се кодира в етикет

•	Сериен код на контейнер за транспортиране (SSCC) - ПИ (00),

•	GTIN на логистичната единица или GTIN на търговската 
единица - ПИ (01) или (02),

•	Брой търговски единици – ПИ (37),

•	Партиден номер / Lot – ПИ (10),

•	Дата на производство, най-добро преди, срок на годност – 
ПИ (11), ПИ (15), ПИ (17).

За да получите достъп до 

GS1 Print, е необходимо да 

направите регистрация на 

фирмата на адрес  

http://gs1print.gs1.at

Имате въпроси? 

Очакваме ги на:

E gs1bulgaria@gs1bg.org

T +359 2 811 74 39

www.gs1bg.org



GS1 Логистичен етикет е доброволен стандарт, който дефинира използването на етикети с 

баркод символи за идентифициране на логистични единици.

Стандартът е разработен от GS1 със съдействието на производители, търговци, транспортни 

фирми и Национални организации GS1.

Приложението GS1 Print е изцяло съобразено със стандартите GS1 и осигурява необходимите 

качество и технически параметри на логистичните етикети.

14-те цифри след 
ПИ (02) показват 
уникалния 
идентификационен 
номер (GTIN) 
на търговската 
единица, 
съдържаща се 
в логистичната 
единица.

Когато се 
използва ПИ (02) 
е задължително да 
поставим ПИ (37), 
показващ броя 
на търговските 
единици, 
съдържащи се 
в логистичната 
единица.

ПИ (15) носи 
информация за 
дата „Най-добро 
преди“. След него 
винаги следват 6 
цифри за датата в 
следния формат: 
ГГММДД.

След ПИ (10) се 
кодира партидата 
на продукта. 
Може да съдържа 
букви и цифри с 
дължина до 20 
символа.

ПИ (00) показва Сериен код на контейнер за 
транспортиране (SSCC). SSCC е уникален номер на палет 
(доставна единица). Номерът е различен за всяка отделна 
логистична единица, независимо дали съдържа еднакви 
продукти с друга. SSCC е единственият задължителен 
елемент в стандартния GS1 логистичен етикет и при 
представянето му като баркод в третата секция на етикета 
трябва да бъде поставен най-долу, като последен символ.

Какво е ПИ (Приложен идентификатор)?

Приложният идентификатор може да бъде с дължина от 2 до 4 цифри и показва значението и 
формата на данните, които следват след него при кодиране в баркод. Въпроси за различните 
приложни идентификатори може да задавате на +359 2 8117 439.

Средната секция 
от етикета 
съдържа основна 
идентифицираща 
информация в 
четим от човека вид 
и е представена 
с помощта на 
утвърдени в 
практиката 
стандартни 
съкращения на 
английски език.

Тази част от 
етикета съдържа 
фирмена 
информация 
(адрес, лого 
на фирмата, 
описание на 
продукта и др.)


