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Mai presus de tehnologie, 

viziune, organizare ºi voinþã se 

impune lumii de azi, încrederea. 

Spectrul crizei de încredere s-a 

proiectat pe marele ecran mon-

dial, înghiþind treptat imaginile 

tot mai estompate ale solida-

ritãþii umane. Miliarde de pixeli 

cenuºii înceþoºeazã punctele 

luminoase, care de-a lungul 

mileniilor au conturat noþiuni 

desuete acum precum adevãr, 

liniºte ºi întrajutorare. Sã fie 

aceastã stare cununa victoriei 

omenirii asupra încercãrilor de 

tot felul sau doar o deviere a 

puterii lor de înþelegere? Secol 

dupã secol, diplomaþia a parcurs 

drumul întortocheat al omisiu-

nii pânã la neadevãr, lupta 

comunã pentru existenþã s-a 

divizat în gherile, valorile umane 

s-au încãrcat cu electrizãri 

negative, reordonându-ne 

civilizaþia dupã un model ce 

îmbracã aspect accidental. 

Întregul sistem pare ameninþat 

de esenþa compactã ºi strivitor 

de puternicã a haosului ºi 

contradicþiei. Existã însã pâlpâiri 

ale spiritului uman, pãstrat 

genetic în laboratorul fiinþei 

noastre. Este cel care ne poate 

cãlãuzi spre negarea negãrii 

principiilor fundamentale, este 

particula înzestratã cu miracu-

loasa forþã de a strãpunge non-

valoarea temeinic ziditã. Lumea 

perfectã nu reprezintã o încolo-

nare sau o plafonare a scânteii 

spirituale dar nici explozia în 

derivate mutante a potenþialu-

lui uman. Eterna temã de desen 
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a „Oraºului viitorului" îmbinã cu 

simplitate ºi comic, flori, pãsãri, 

zâmbete, maºini antigravitaþio-

nale, clãdiri suprarealiste, însã 

ceea ce iradiazã din lumina 

învãluitoare a soarelui, este încre-

derea, un sentiment al începutu-

rilor, o confirmare a continuitãþii ºi 

o certitudine a perpetuãrii. 

Ca partizan al încrederii, rolul 

GS1, definit într-o viziune cu 

scepticism dozatã, face ca : 

lucrãtorul comercial sã-ºi poatã 

savura gânduri personale fãrã 
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þeºte reþeta încrederii: adãugãm 

câteva mãsuri de tehnologie, de 

ºtiinþã partajatã, de studiu al 

pieþei, aruncãm un praf de opti-

mism ºi iatã... cozonacul CEROM e 

la cuptor, factura electronicã or-

neazã tortul EDI, iar siropul trans-

parent de informaþii îndulceºte 

gustul trasabilitãþii pe lanþul de 

distribuþie. Ingredientele de bazã 

rãmân codurile de bare, pe care, 

asemenea unui prestidigitator le 

rotim, le amestecãm, le înfãþiºãm ºi 

le reordonãm în uimitoare soluþii 
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se reevalueazã permanent 

semnalele venite din partea 

celor care conteazã cu adevãrat, 

membrii noºtri, ºi se reconfigu-

reazã modalitatea în care am 

putea satisface mai bine nevoile 

lor în perioada ce urmeazã. 

Feedback-ul pe care îl avem de la 

membri ajutã în mod esenþial 

organizaþia GS1 în a stabili 

prioritãþile asupra cãrora sã se 

concentreze. GS1 este angajatã 

în a oferi membrilor consiliere în 

ceea ce priveºte bunele practici 

în managementul lanþului de 

distribuþie. ªi în timp ce proiec-

tele de afaceri specifice sunt în 

curs de dezvoltare ºi aliniate GS1 

Global,  planificarea noastrã se 

va baza pe interacþiunea cu 

mediul de afaceri din România 

pentru a determina ce se poate 

face pentru a-I mulþumi cât mai 

bine.  Faþa umanã a GS1 reflectã 

mai degrabã imaginea priete-

noasã a unei organizaþii care se 

pune în slujba membrilor sãi 

decât un organism de standardi-

zare fãrã chip. Acesta a fost prin-

cipiul care a stat la baza campa-

niei de instruire prin organizarea 

unei serii de seminarii pe care 

GS1 o desfãºoarã în acest an. 

Într-o lume în plinã crizã a 

încrederii, GS1 construieºte un 

microunivers sigur ºi deschis. Nu 

este unul exclusivist, greu de 

pãtruns, dar impune celor ce-l 

populeazã reguli stricte, stan-

darde, programe ºi bune practici 

care le tuteleazã ºi orienteazã 

activitatea spre perfecþionare, 

colaborare ºi siguranþã.  
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teama de a greºi profesional, 

cumpãrãtorul sã-ºi descarce 

împãcat portofelul, partenerii 

comerciali sã-ºi gãseascã un grai 

comun în dispute, consumatorul 

sã aibã satisfacþia de a-ºi asuma în 

cunoºtinþã de cauzã riscurile 

produsului achiziþionat, pacientul 

sã conºtientizeze a cui victimã 

este, noi toþi sã fim scutiþi de 

incertitudinea originii unui pro-

dus ce ne-a contaminat. Într-un 

scenariu realist, GS1 îmbunãtã-
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noi. Despre aplicaþiile ºi serviciile 

GS1 în domeniul identificãrii, 

alinierii ºi sincronizãrii datelor 

legate de partenerii comerciali ºi 

produse, în eCom, trasabilitate, 

autentificare puteþi afla detalii 

intrând pe site-ul nostru la adresa 

, precum ºi lecturând 

publicaþiile puse la dispoziþia celor 

dornici sã ne cunoascã. 

Avalanºe le  de previziuni  

"expert" pentru ceea ce urmeazã 

nu intrã în practica GS1. În schimb, 

www.gs1.ro
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GS1 - viziune, misiune, scopGS1 - viziune, misiune, scop
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Ambalarea extinsã este una dintre aplicaþiile GS1 Mobile Commerce 

(MCom) care a fost identificatã ca relevantã pentru lanþurile de distribuþie a 

bunuri de consum. Prin Ambalarea extinsã se oferã consumatorilor acces la 

informaþii suplimentare despre produse (de ex. informaþiile despre 

alergeni, traduceri în alte limbi, reþete sau instrucþiuni de folosire, etc.) 

utilizând telefoanele lor mobile. 

Informatii la îndemâna consumatorilorInformatii la îndemâna consumatorilor
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Nevoile consumatorilor sunt mai bine satisfãcute având în vedere cã nu 

se poate tipãri tot ceea ce consumatorul doreºte sã ºtie pe ambalajul unui 

produs. Pentru ca Ambalarea Extinsã sã devinã utilizabilã, este necesar ca 

telefoanele mobile sã poatã scana ºi decodifica coduri de bare liniare ºi/sau 

2D. Una dintre cerinþe este notificarea consumatorului asupra disponibili-

tãþii informaþiilor în Ambalarea extinsã printr-un marcaj al serviciului. 

1) Consumatorul scaneazã codul de bare linear sau 2D de pe etichetã

2) Aplicaþia de citire din mobil decodificã GTIN ºi AI din codul de bare.

3) Aplicaþia de citire se conecteazã la GEPIR ºi iniþiazã cãutare, dupã 

GTIN, a URL-ului site-ului web al proprietarului mãrcii.

4) GEPIR întoarce URL-ul solicitat 

5) Aplicaþia de citire formateazã o adresã cu GTIN adãugat la AI ºi URL 

primit. URL-ul este apoi deschis  în browserul web al telefonului mobil. 

6) Proprietarul mãrcii furnizeazã informaþiile 

7) Consumatorul poate viziona datele pe ecranul telefonului mobil. 

1) Consumatorul scaneazã codul de bare 2D de pe eticheta produsului 

2) Aplicaþia de citire din mobil decodificã GTIN ºi AI din codul de bare.

3) Aplicaþia de citire se conecteazã la GEPIR ºi iniþiazã o cãutare, dupã 

GTIN, pentru identificarea URL al paginii produsului

4) GEPIR furnizeazã URL solicitat, prin care se face conexiunea la pagina 

web mobil a produsului 

5) Aplicaþia de citire formateazã o adresã cu GTIN ºi AI suplimentari 

adãugaþi la URL ºi deschide URL  

6) GEPIR aduce o paginã web de produs cu informaþii încãrcate din GDSN 

sau din alte surse locale de date 

7) Consumatorul poate viziona datele pe ecranul telefonului mobil. 

1) Consumatorul scaneazã codul de bare 2D de pe eticheta produsului 

2) Aplicaþia de citire decodificã GTIN, HTTP URL ºi orice alte date 

introduse prin AI, din codul de bare scanat

3) Aplicaþia de citire creeazã o adresã cu GTIN ºi AI adãugate la URL ºi 

deschide URL 

4) Pagina web de produs a Proprietarului Mãrcii asociatã URL-ului 

utilizat aduce datele despre produsul cu GTIN-ul ºi AI-urile indicate. 

5) Consumatorul vizioneazã datele pe ecranul telefonului mobil.

1. Soluþia GEPIR pentru accesarea informatiilor în site-ul web al proprietarului de marcã1. Soluþia GEPIR pentru accesarea informatiilor în site-ul web al proprietarului de marcã

2. Soluþia GEPIR pentru accesarea informaþiilor despre produse în baze de date locale 2. Soluþia GEPIR pentru accesarea informaþiilor despre produse în baze de date locale 

3. Acces direct la site-ul web de produse al proprietarului de marcã3. Acces direct la site-ul web de produse al proprietarului de marcã
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Beneficii ale acestoraBeneficii ale acestora

 

O lume în care lucrurile ºi informaþiile legate de 

acestea se deplaseazã eficient ºi securizat spre bene-

ficiul comunitãþii de afaceri ºi pentru îmbunãtãþirea 

vieþii oamenilor, în ficare zi, oriunde în lume.

De a fi un lider neutru care faciliteazã, în cadrul 

comunitãþilor, dezvoltarea  ºi implementarea 

standardelor globale, oferind instrumentele, 

încrederea ºi siguranþa de a realiza aceastã viziune.

De a simplifica pe plan global ºi local comerþul 

prin conectarea fluxului de informaþii cu fluxul de 

bunuri. 
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comunitãþilor, dezvoltarea  ºi implementarea 

standardelor globale, oferind instrumentele, 

încrederea ºi siguranþa de a realiza aceastã viziune.

De a simplifica pe plan global ºi local comerþul 

prin conectarea fluxului de informaþii cu fluxul de 

bunuri. 

GS1 Romania 

este în discuþii 

avansate cu câteva 

mari reþele de retail 

pentru includerea  

Certificãrilor de 

nivel 1 ºi 2 ca cerinþe 

contractuale în relaþia 

cu furnizorii.
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Certificãri GS1
GS1 România a demarat încã din anul trecut un program care sã previnã inconvenientele apãrute din aplicarea 

neunitarã a standardelor GS1 de cãtre toþi membrii sãi. Programul constã în eliberarea de Certificate GS1, acordate 

pe 4 nivele  în raport cu gradul de complexitate a relaþiilor furnizorilor cu distribuitorii:

 - Certificatul de Membru GS1 confirmã cã societatea respectivã a primit prefix de companie ºi coduri 

de produs de la GS1 România, fiindu-i ataºatã ºi lista de produse. Documentul certificã faptul cã în organizaþia 

respectivã existã cel puþin o persoana responsabilã cu acest domeniu care a urmat un curs de formare GS1;

 - Atestatul pentru Produs va include verificãrile de la nivelul 1 ºi în plus va confirma, pentru fiecare 

produs oferit retailerilor, cã simbolurile de cod de bare sunt reprezentate ºi poziþionate corect pe ambalaje. 

Atestatul este însoþit de un Buletin de analizã pentru fiecare simbol de cod de bare primit spre verificare. 

 - Certificatul garanteazã capacitatea EDI a companiei (ce include alocare de GLN, capacitatea 

companiei de a recepþiona mesaje electronice standardizate EANCOM/XML)

 - Certificatul confirmã capacitatea de transmitere si preluare a informaþiilor despre produs 

(sincronizare), în format electronic, cu ajutorul cataloagelor electronice certificate GDSN, prin Global Registry .

nNivelul 1

nNivelul 2

nNivelul 3

nNivelul 4

Certificãri GS1

Nivelul 1

Nivelul 2

Nivelul 3

Nivelul 4

Serviciul de verificare a codurilor de bare         oferit de GS1 Romania nu verificã numai conformitatea la cerinþele retailerilor dar, mai mult, 

economiseºte timpul ºi banii producãtorilor. Verificarea a dobândit o importanþã în creºtere, pe mãsurã ce principalii retaileri au pretins o dovadã a 

performanþelor codurilor de bare înaintea achiziþiei unor noi tipuri de produse. Produsele care produc erori la scanare sunt o adevãratã sursã de costuri, 

întârzieri ºi frustrãri pentru retaileri ºi pentru clienþii lor. Ca urmare tot mai mulþi retaileri impun obligativitatea de a prezenta produsele la GS1 pentru 

verificarea codurilor de bare, înainte de a le expedia la retailer.  

 "Serviciul de verificare a codurilor de bare îi 

avantajeazã în primul rând pe producãtori. Acestora le putem spune devreme, încã din procesul de proiectare a ambalajelor cum sã îºi finalizeze lucrul, 

economisind timp ºi bani prin evitarea reproiectãrii ambalajelor ºi a respingerii produselor, fãrã a mai menþiona protejarea relaþiei lor cu en-grosiºtii ºi 

retailerii. Produsele înaintate pentu testare trebuie prezentate în forma lor finalã, cea de magazin, împreunã cu etichetele neataºate sau ambalajele 

neformate. GS1 testeazã conformitatea codului de bare cu standardele GS1 printr-un proces de verificare bazat pe metoda de verificare ISO 15416.  La 

finalizarea testelor este emis un raport de verificare, acesta indicând corectitudinea codului de bare ºi orice modificãri trebuie fãcute.  

Sunt avantaje de pe urma serviciului de verificare a codurilor de bare oferit gratuit de GS1 Romania?

Serviciul de verificare a codurilor de bare         

Sunt avantaje de pe urma serviciului de verificare a codurilor de bare oferit gratuit de GS1 Romania?

Sistemul GS1       este o combinaþie de standarde ºi ghiduri recunoscute de organisme precum ISO, UN/CEFACT ºi W3C, pentru impactul ºi eficienþa sa. 

Adopþia ºi acceptarea globalã a sistemului GS1 conduce la un nivel important economic. O problemã veche pe care GS1 o rezolvã în prezent este 

interoperabilitatea. Sistemul GS1 trebuie adoptat integral ºi nu fragmentat pentru ca lipsa interoperabilitãþii dintre diferitele produse GS1 poate produce, în 

loc de avantaje, costuri inutile semnificative. Standardele, sistemele ºi procesele GS1 sunt prin conceptie interoperabile, permitând adopþia ºi utilizarea lor la 

cele mai mici costuri. 

Sistemul GS1       

Cum devii membru GS1?
Procedura începe cu depunerea la sediul asociaþiei 

GS1 Romania a unui dosar cu urmãtoarele documente: 

buletinul de înscriere;

dovada platei taxei de înscriere ºi a cotizaþiei;

certificatul de înregistrare fiscalã la Registrul Comerþului;

actul constitutiv al societãþii;

lista produse pentru codificare;

mostrele etichetelor/ambalajelor aferente;

scurtã prezentare comercialã a societãþii;

ultimul bilanþ contabil depus la DGFPCFS.

Intrã pe   / Cum deveniþi membri.
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Cum devii membru GS1?
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UI NZI EV UI NZI EV

UI NSI EM UI NSI EM

OC PS OC PS

Tehnici ECRTehnici ECR

eComeCom

EPC/RFIDEPC/RFID

MobileComMobileCom

eGovernment

eProcurement

eGovernment

eProcurement

GEPIRGEPIR

Co-Managed Inventory
Vendor Management Inventory
Managementul Categoriei

Co-Managed Inventory
Vendor Management Inventory
Managementul Categoriei

Scanarea codurilor de
bare permite captura
automatã a datelor
despre produse, utile în
aplicatiile de gestiune si
logisticã.

Scanarea codurilor de
bare permite captura
automatã a datelor
despre produse, utile în
aplicatiile de gestiune si
logisticã.

Dematerializarea
documentelor
comerciale prin
mesagerie electronicã (EDI)

Dematerializarea
documentelor
comerciale prin
mesagerie electronicã (EDI)

Codul Electronic de
Produs (EPC) utilizat la
identificarea în Radio
Frecventã, creste
vizibilitatea si eficienta
lantului de distributie.

Codul Electronic de
Produs (EPC) utilizat la
identificarea în Radio
Frecventã, creste
vizibilitatea si eficienta
lantului de distributie.

Scanarea codurilor de
bare de pe produse
pentru a accesa
informatii
suplimentare despre
produse, cupoane, 
promotii, pentru a 
realiza liste de
cumpãrãturi si plati.

Scanarea codurilor de
bare de pe produse
pentru a accesa
informatii
suplimentare despre
produse, cupoane, 
promotii, pentru a 
realiza liste de
cumpãrãturi si plati.

Cataloage electronice,
aliniere si sincronizare a
datelor despre produse prin
Reteaua Globala de
Sincronizare a Datelor -
GDSN.

Cataloage electronice,
aliniere si sincronizare a
datelor despre produse prin
Reteaua Globala de
Sincronizare a Datelor -
GDSN.

Administrare contacte,
conturi, vânzãri, oferte,
comenzi, promovãri de
produse.

Administrare contacte,
conturi, vânzãri, oferte,
comenzi, promovãri de
produse.

Legi si Normative nationale si
internationale vizând Siguranta si 
securitatea consumatorului,
securitatea mediului, transfer de
documente electronice, cerinte de
trasabilitate.

Legi si Normative nationale si
internationale vizând Siguranta si 
securitatea consumatorului,
securitatea mediului, transfer de
documente electronice, cerinte de
trasabilitate.

Registrul Global
al companiilor
membre GS1 si
al produselor
codificate în
sistem GS1.

Registrul Global
al companiilor
membre GS1 si
al produselor
codificate în
sistem GS1.

Codurile de bare 
GS1 DataBar si
GS1 DataMatrix 
codificã date 
suplimentare
numãrului de
identificare precum
data de expirare sau
numãrul de lot.

Codurile de bare 
GS1 DataBar si
GS1 DataMatrix 
codificã date 
suplimentare
numãrului de
identificare precum
data de expirare sau
numãrul de lot.

Aplicatiile conforme
Standardului Global de
Trasabilitate permit
regasirea informatiilor
despre produse pe întreg
lantul de aprovizionare.

Aplicatiile conforme
Standardului Global de
Trasabilitate permit
regasirea informatiilor
despre produse pe întreg
lantul de aprovizionare.

Eticheta Logisticã GS1 ajutã
la localizarea unei unitãti
logistice în orice punct al
lantului de distributie si 
oferã informatii complete 
despre aceasta.

Eticheta Logisticã GS1 ajutã
la localizarea unei unitãti
logistice în orice punct al
lantului de distributie si 
oferã informatii complete 
despre aceasta.

Cresterea
profitului
Cresterea
profitului

Ridicarea
calitãtii

Ridicarea
calitãtii UrmãrireUrmãrire

TrasabilitateTrasabilitate

ControlControl

AutentificareAutentificare

LegislatieLegislatie

Mediu 
institutional

Mediu 
institutionalManagement

relatii clienti
Management
relatii clienti

Descriere 
produs nou

Descriere 
produs nou

Servicii
noi

Servicii
noi

Vizibilitate
crescutã

Vizibilitate
crescutã

AutomatizareAutomatizare

Reducere
costuri

Reducere
costuri

Crestere a
securitãtii
Crestere a
securitãtii

Satisfacere
cerinte

Satisfacere
cerinte

Generare
valoare

Generare
valoare
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Codurile de bare EAN/UPC 
Dacã o companie doreºte sã punã un cod de bare pe un articol comercial 

care sã poatã fi scanat în orice punct de vânzare retail din orice colþ al lumii, 

are nevoie de un cod de bare EAN/UPC. Codul de bare GS1 EAN/UPC este cel 

mai vechi folosit ºi cel mai rãspândit purtãtor de date GS1. Astfel, el a 

devenit o metodã indispensabilã de marcare a produselor care, teoretic, se 

gãseºte pe orice produs de consum din lume. Acel mic "beep" pe care îl 

asociem cu casa de marcat a unui supermarket este produs de un scaner cu 

laser care citeºte informaþia codificatã într-un cod de bare EAN/UPC. În 

Europa se folosesc câteva tipuri principale de coduri de bare EAN/UPC ºi 

toate sunt simbolizãri lineare.

  care codificã GTIN-13 

  care codificã GTIN-8 

Existã douã coduri de bare EAN/UPC suplimentare denumite 

 a cãror utilizare a fost limitatã exclusiv pentru cãrþi 

ºi tipãrituri periodice. În afarã de omniprezenþa sa, un alt mare avantaj al 

codului de bare EAN/UPC este capacitatea de scanare a sa 

omnidirecþionalã: un cod de bare EAN/UPC poate fi trecut prin faþa unui 

cititor în punctul de vânzare în poziþie normalã sau rãsturnat ºi vom auzi 

totuºi  "beep-ul" adecvat. Acest lucru îi conferã rapiditate ºi eficienþã în 

situaþia unor mari volume de scanãri precum cele de la casele de marcat din 

supermarket-uri.  

n EAN-13

n EAN-8

coduri 

add-on de 2 ºi de 5 cifre

Codurile de bare EAN/UPC 

EAN-13

EAN-8

coduri 

add-on de 2 ºi de 5 cifre

Purtãtorii de date GS1Purtãtorii de date GS1
GS1 are un întreg portofoliu de purtãtori de date:diferite tipuri de suport de informaþii care pot susþine cheile de identificare GS1 ºi date atribut. 

Acelaºi conþinut poate fi de fapt codificat în diferiþi purtãtori de date, în funcþie de utilitatea pe care o va avea. 

GS1 are un întreg portofoliu de purtãtori de date:diferite tipuri de suport de informaþii care pot susþine cheile de identificare GS1 ºi date atribut. 

Acelaºi conþinut poate fi de fapt codificat în diferiþi purtãtori de date, în funcþie de utilitatea pe care o va avea. 

Identificatorii de 

Aplicaþie GS1 

reprezintã o cale 

standardizatã 

pentru a codifica 

informaþiile  într-un 

singur purtãtor de 

date GS1.

Identificatorii de 

Aplicaþie GS1 

reprezintã o cale 

standardizatã 

pentru a codifica

informaþiile într-un 

singur purtãtor de 

date GS1.
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ITF-14 
Codul de bare ITF-14 codificã numai GTIN. Nu poate fi folosit la 

identificarea produselor în punctul de vânzare ºi este în general folosit 

pentru articole comerciale acolo unde codul de bare trebuie tipãrit direct 

pe carton ondulat.        

ITF-14 

Identificatorii de Aplicaþie GS1 
Cheile de identificare GS1 sunt completate de Identificatorii de Aplicaþie GS1(GS1 AI).

GS1 AI acþioneazã ca o listã de coduri pentru câmpuri de date generale ºi simple ºi se folosesc în aplicaþiile pe 

lanþurile de distribuþie multisectoriale sau internaþionale.  Fiecare Identificator de Aplicaþie GS1 este alcãtuit din 

douã  sau mai multe cifre ºi oferã definiþia, formatul ºi structura câmpului de date codificate într-un purtãtor de date 

GS1. De exemplu, existã un Identificator de Aplicaþie pentru fiecare cheie de identificare GS1, dând posibilitatea 

codificãrii acesteia în codurile de bare GS1 sau în tag-urile RFID. 

Datele suplimentare asociate unei chei de identificare GS1, în vederea regãsirii informatiilor pentru produsul 

identificat într-o bazã de date, sunt de asemenea introduse prin Identificatorii de Aplicaþie.  Informatii precum un 

numãr de lot, o datã de expirare sau starea unui obiect cerute în codul de bare sau în tag-ul RFID, pot fi concatenate, 

câmpurile fiind definite si delimitate prin Identificatorii de Aplicatie. 

Datele suplimentare referitoare de exemplu la unitatea logisticã (informaþii privitoare la expediþie, greutãþi 

logistice, etc.) trebuie sã fie de asemenea disponibile ca date adiþionale standardizate deoarece accesul la acestea 

poate fi necesar când bunurile se aflã în tranzit. 

Identificatorii de Aplicaþie GS1 

EAN-8 EAN-13

ITF-14

SSCC (Serial Shipping Container Code), aplicat pe unitatea logisticã, oferã un numãr de referinþã unic folosit drept cheie pentru a accesa toate informaþiile 

relevante legate de acea unitate logisticã. Identificatorii de Aplicaþie permit codificarea multiplelor date într-un singur purtãtor de date GS1 ºi aceasta duce 

la creºterea vitezei de citire ºi la reducerea costurilor de tipãrire ºi producþie. 

GS1 DataBar
Simbolizãrile GS1 DataBar pot purta mai multe informaþii, pot identifica 

articole mai mici decât codurile de bare EAN/UPC ºi pot fi de asemenea 

scanate în punctele de vânzare retail. Ca urmare, GS1 DataBar face posibilã 

identificarea prin intermediul GTIN-ului a produselor proaspete cu 

greutate variabilã precum ºi a produselor dificil de marcat precum fructe ºi 

legume vrac, bijuterii ºi cosmetice. 

Mai mult, GS1 DataBar poate purta Identificatori de Aplicaþie pecum 

numere seriale, numere de lot ºi date de expirare, creând soluþii care ajutã la 

autentificarea ºi la trasabilitatea produselor proaspete ºi a cupoanelor. 

Simbolizãrile GS1 DataBar au fost aprobate ºi adoptate de GS1 dupã un 

studiu riguros realizat de cãtre un grup operativ alcãtuit din retaileri, 

producãtori de bunuri de larg consum, companii farmaceutice, Organizaþii 

Membre GS1 ºi asociaþii din domeniul comercial.  

Decizia de a folosi sau nu simbolizãrile GS1 DataBar este lãsatã la 

latitudinea proprietarilor de marcã (partea responsabilã cu specificarea 

designului ambalajului), si nu e obligatorie înlocuirea codurilor de bare 

EAN/UPC acolo unde ele se folosesc în prezent. Data de la care GS1 DataBar 

poate fi utilizat ca standard deschis, pe plan global, este anul 2014, dar în 

funcþie de þarã se pot stabili pentru aplicaþii specifice date mai apropiate.

GS1 DataBar

GS1-128

GS1 DataBar Stivuit Ominidirectional

GS1 DataMatrix

GS1-128
În ceea ce priveºte logistica, purtãtorul de date GS1-128 devine 

standardul de aur. Codurile de bare GS1-128 pot purta orice cheie de 

identificare GS1, dar ºi informaþii suplimentare precum numere seriale, date 

de expirare ºi mãrimi. 

Este o simbolizare linearã, cu avantajul de a fi mai concentratã decât alte 

tehnologii lineare. 

GS1-128 nu poate fi utilizat la identificarea articolelor ce trec pe la 

punctele de vânzare din retail, însã au un rol important în sectorul de 

transport ºi logisticã precum ºi în cel medical. Codului de bare GS1-128 i s-a 

acordat tot mai multã importanþã în ultimii ani datoritã creºterii cerinþelor 

de trasabilitate strictã a produselor: desigur, o etichetã de transport cu cod 

de bare GS1-128 este piesa centralã a oricãrui sistem global ºi standardizat 

de urmãrire ºi trasare. 

GS1-128 are o configuraþie foarte flexibilã, ceea ce îl face adaptabil la o 

mare varietate de nevoi ºi cazuri specifice de utilizare. 

Poate fi citit de numeroase scanere cu laser disponibile pe piaþã. 

GS1-128

GS1 DataMatrix
Spre deosebire de alte simbolizãri GS1, Data Matrix este o simbolizare 

bidimensionalã care dã posibilitatea codificãrii unui numãr mare de 

informaþii concentrate într-un spaþiu limitat. Nu se intenþioneazã folosirea 

sa în punctele de vânzare din zona retail, deoarece este compatibil numai cu 

aplicaþiile ale cãror sisteme de citire folosesc scanere cu camerã foto. 

O caracteristicã remarcabilã a GS1 DataMatrix este faptul cã poate fi 

marcat direct pe produse, componente sau elemente individuale (gravat 

sau inscripþionat cu laser). În aceste cazuri codul este de neºters chiar în 

condiþii de lucru aspre, de exemplu poate fi folosit în prezenþa lubrifianþilor 

la lucrãri industriale. Astfel, devine foarte potrivit în aplicaþiile ale cãror 

condiþii nu permit utilizarea codurilor de bare convenþionale. 

GS1 DataMatrix a câºtigat popularitate în sectorul sãnãtãþii deoarece 

satisface numeroase cerinþe ºi deschide multe oportunitãþi pentru 

îmbunãtãþirea siguranþei pacientului. De exemplu, pentru cã poate purta 

Identificatorii de Aplicaþie GS1, numere de lot ºi seriale ºi date de expirare, 

este indicat pentru a fi marcat pe produsele medicale. Mai mult, datoritã 

dimensiunilor sale reduse, GS1 DataMatrix se încadreazã pe orice dispozitiv 

medical.  GS1 DataMatrix marcat direct pe instrumente simplificã procesul 

de urmãrire ºi trasare a acestora în spitale. 

GS1 DataMatrix

01 - AI pentru GTIN-14

17 - AI pentru data expirãrii

10 - AI pentru numãr lot

21 - AI pentru numãr serial
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CEROM - pentru sincronizarea datelor 
între partenerii comerciali

CEROM - pentru sincronizarea datelor 
între partenerii comerciali
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GS1 a pus la dispoziþia membrilor sãi un produs informatic, CODALOC, care permite automatizarea serviciului de alocare 

coduri. Peste 800 de cereri sãptãmânale au generat o bazã de date de dimensiuni importante, fiind numãrate peste  

de înregistrãri viabile. Modul de funcþionare este extrem de suplu. Utilizatorii se conecteazã cu ajutorul numelui de utilizator 

ºi a unei parole (date de care dispun toþi membrii activi ai GS1 Romania) la interfaþa de acces, care îi direcþioneazã cãtre 

secþiunea de completare a formularelor de cerere de coduri pentru diverse categorii de produse. În funcþie de categoria de 

produs ºi nivelul de ambalare, diferã ºi cerinþele pentru datele necesar a fi înscrise în formularul de cerere pentru alocare de 

coduri GS1. 

Codaloc permite gestionarea istoricului alocãrilor de coduri. Utilizatorul logat are acces la lista cererilor efectuate de-a 

lungul timpului, aplicaþia aducându-i informaþii legate de cererile sale ºi anume data transmiterii, denumirea ºi tipul 

produsului pentru care a alocat codul, motivul anulãrii dacã este cazul, statusul produsului codificat. Baza de date a GS1 

Romania este securizatã prin proceduri interne fiind în permanenþã întreþinutã : dacã un produs este retras de pe piaþã sau 

este la sfârsitul ciclului de viaþã ºi s-a epuizat de pe piaþã, codul alocat acelui produs intrã într-o perioadã„ dormantã", urmând 

a fi refolosit numai dupã depãºirea termenului stabilit prin specificaþiile GS1 Romania. 

Aplicaþia Codaloc oferã, de asemenea, posibilitatea editãrii codului de bare alocat ºi tipãrirea sa pe etichetele sau 

ambalajele produselor. Pentru situaþiile în care utilizatorii întâmpinã probleme în lucrul cu interfaþa serviciului, GS1 Romania 

asigurã suport telefonic profesional. Serviciul poate fi accesat de membrii GS1 la adresa .

900.000

www.gs1.ro / Alocare coduri GS1

900.000

www.gs1.ro / Alocare coduri GS1

denumirea produsului, tipul de cod (EAN 8 sau EAN 13), marca, descrierea, observaþii, cod itern, statutul de promoþie sau nu, materialul 

de ambalare, denumirea ambalajului, mãrimi, greutãþi, piaþa þintã, reþelele autohtone de distribuþie, clasificarea CPSA/GS1-GPC, link 

prezentare a produsului.

denumirea produsului, tipul de cod (EAN 8 sau EAN 13), marca, descrierea, observaþii, cod itern, statutul de promoþie sau nu, materialul 

de ambalare, denumirea ambalajului, mãrimi, greutãþi, piaþa þintã, reþelele autohtone de distribuþie, clasificarea CPSA/GS1-GPC, link 

prezentare a produsului.

denumirea produsului comercial, tipul de cod (EAN 13 sau EAN 14), marca, descrierea, observaþii, cod itern, nivelul de ambalare, 

materialul de ambalare, denumirea ambalajului, dimensiunile ambalajului, link de prezentare a produsului,  GTIN al produsului de 

bazã conþinut, numãr de bucãþi conþinute.

denumirea produsului comercial, tipul de cod (EAN 13 sau EAN 14), marca, descrierea, observaþii, cod itern, nivelul de ambalare, 

materialul de ambalare, denumirea ambalajului, dimensiunile ambalajului, link de prezentare a produsului,  GTIN al produsului de 

bazã conþinut, numãr de bucãþi conþinute.

denumirea produsului comercial, tipul de cod (EAN 13 sau EAN 14), marca, descrierea, observaþii, cod itern, nivelul de ambalare, 

materialul de ambalare, denumirea ambalajului, dimensiuni ale ambalajului, link de prezentare a produsului, GTIN-urile conþinute cu 

denumirile ºi numãrul de bucãþi din fiecare.

denumirea produsului comercial, tipul de cod (EAN 13 sau EAN 14), marca, descrierea, observaþii, cod itern, nivelul de ambalare, 

materialul de ambalare, denumirea ambalajului, dimensiuni ale ambalajului, link de prezentare a produsului, GTIN-urile conþinute cu 

denumirile ºi numãrul de bucãþi din fiecare.

denumirea produsului, marca, descrierea, observaþii, categoria produsului, linkul de prezentare a produsului.denumirea produsului, marca, descrierea, observaþii, categoria produsului, linkul de prezentare a produsului.

denumirea produsului comercial, marca, descrierea, observaþii, cod itern, link de prezentare a produsului, ISBN.denumirea produsului comercial, marca, descrierea, observaþii, cod itern, link de prezentare a produsului, ISBN.

denumirea produsului comercial, tipul de cod, marca, descrierea, observaþii, cod itern, link de prezentare a produsului, ISBN / ISSN, 

anul publicaþiei, data primei apariþii, tipul de apariþie, add-on de 2 sau 5 cifre. 

denumirea produsului comercial, tipul de cod, marca, descrierea, observaþii, cod itern, link de prezentare a produsului, ISBN / ISSN, 

anul publicaþiei, data primei apariþii, tipul de apariþie, add-on de 2 sau 5 cifre. 

denumirea produsului comercial, tipul de cod, marca, descrierea, observaþii, cod itern, link de prezentare a produsului, categorie 

mãrime, opþiunea de codificare defalcatã în funcþie de culoare ºi mãrime. 

denumirea produsului comercial, tipul de cod, marca, descrierea, observaþii, cod itern, link de prezentare a produsului, categorie 

mãrime, opþiunea de codificare defalcatã în funcþie de culoare ºi mãrime. 
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Conducerea eficientã ºi corectã a tuturor operaþiunilor care decurg de la 

lansarea pe piaþã a unui produs pânã la disponibilitatea acestuia în magazin 

pentru consumator, se sprijinã pe stãpânirea perfectã a caracteristicilor 

comerciale, logistice ºi a preþurilor.  Difuzarea informaþiilor despre un 

produs numeroºilor ºi diverºilor interlocutori va fi facilitatã prin regruparea 

acestora într-un singur document structurat ºi standardizat: fiºa de produs. 

Aceasta va permite alimentarea bazelor de date ale distribuitorilor pe care 

se sprijinã un numãr important de prelucrãri de-a lungul circuitului 

administrativ al produsului, de la referenþiere pânã la controlul facturilor, 

trecând în special prin comandã ºi gestiunea stocurilor. 

Loc de schimb de informaþii despre produs, catalogul electronic permite 

partenerilor de afaceri un câºtig de timp în înregistrarea informaþiilor 

despre produselor lor garantând totodatã calitatea datelor conþinute în fiºa 

de produs. În acelaºi timp, utilizarea lui conduce la o mai mare coerenþã a 

datelor de-a lungul lanþului de aprovizionare printr-o circulaþie mai bunã a 

informaþiei ºi o simplificare a accesului.

Ansamblul de procese care conduc la furnizarea de date exacte ºi 

actualizate este numit, prin convenþie, "sincronizarea datelor de bazã". 

Aceasta activitate, odatã realizatã, permite difuzarea informaþiilor cãtre toþi 

cei interesaþi, adicã "alinierea datelor". Procesul de sincronizare se 

realizeazã prin reþeaua globalã GDSN care interconecteazã în prezent 28 de 

baze de date certificate GS1 (cataloage electronice) ce conþin cca. 

5 milioane de fiºe de produs (GTIN-uri). Transferul de date, pentru cele 

28.000 de companii (retailer-ii ºi furnizori), din 90 de þãri care utilizeazã 

reþeaua, se face prin Global Registry pe baza a patru elemente: GTIN, GLN, 

piaþa þintã ºi codul de calsificare globalã GPC. 

GS1 Romania, prin Centrul sãu de soluþii a dezvoltat un catalog 

electronic, numit CEROM, care permite pe de o parte, înregistrarea fiºelor de 

produs ale furnizorilor ºi transmiterea acestor informaþii distribuitorilor 

care doresc sã-ºi sincronizeze datele produselor pe care le comercializeazã. 

Catalogul este proiectat conform specificaþiilor GS1, grupând informaþiile 

pentru descrierea produselor în mai multe clase, conform imaginii.

În fiºa de produs gãsim atât informaþii comerciale cât ºi logistice sau de  

marketing care permit fie optimizarea proceselor de comandare ºi 

facturare dar ºi recepþia, depozitarea, dirijarea unitãþilor logistice cãtre 

punctele de vânzare ºi aºezarea corectã în raft ºi vânzarea produsului 

consumatorului final. 

În prezent, CEROM este pregãtit pentru a suporta procesul de testare în 

vederea certificãrii GDSN, proces ce constã în verificarea performanþelor 

tehnice, operaþionale ºi de securitate. 

Începând cu a doua jumãtate a acestui an, CEROM va oferi membrilor 

GS1 România servicii de aliniere a datelor prin acces la reþeaua globalã 

GDSN acelor societãþi care vor subscrie la serviciu. 
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	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

