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Poate fi mai binePoate fi mai bine

Atenþie la codurile de bare pirat!

n sã obþineþi: 

n sã realizaþi:

n sã beneficiaþi

l acurateþe, costuri redu-
se ºi menþinerea în timp 
util a vizibilitãþii infor-
maþiilor;

l date standardizate, sigu-
re pentru tranzacþiile co-
merciale prin alinierea ºi 
sincronizarea acestora;

l reducerea timpului ºi 
efortului atât la casele de 
marcat în punctele de 
vânzare cât ºi în activi-
tãþile din domeniul lo-
gistic;

l un control eficient al sto-
curilor deþinute, al proce-
selor de comandã ºi vân-
zare prin compararea 
vânzãrilor înregistrate la 
casele de marcat cu nu-
mãrul de unitãþi recep-
þionate / rãmase în stoc;

l trasarea produselor în 
caz de incidente de natu-
rã cantitativã / calitativã;

 de schimbul 
rapid, eficient ºi precis al 
datelor prin mesaje elec-
tronice de afaceri.
Toate acestea au la bazã 

sistemul GS1 de codificare a 
produselor ºi locaþiilor.

n sã obþineþi: 

n sã realizaþi:
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Ce este un catalog electronic?

Fiºa de produs 

n

n

n

n

n

n

n

Un catalog electronic este o 
bazã de date, accesibilã prin 
Internet ,  cu ajutorul cãreia 
companiile pot obþine informaþii 
ºi pot disponibiliza propriile lor 
informaþii despre orice produs, 
serviciu sau partener/locaþie într-
un format standard, schimbul 
realizându-se între sistemele 
informatice ale partenerilor co-
merciali. Catalogul electronic 
conþine toate fiºele de produs 
create în prealabil de cãtre 
fabricant ºi permite acestuia sã le 
trimitã în timp real diverºilor sãi 
parteneri.

regrupeazã în-
tr-un singur document structurat 
ºi standardizat, diverse informaþii:

Identificarea produsului: 
GTIN, codul vamal, identificator de 
produs variabil, etc. 

Descrierea produsului: De-
numire pentru bon de casã, 
denumire pe facturã, marcã co-
mercialã

Clasificarea produsului: clasi-
ficarea GS1 (Global Product 
Classification), clasificarea CPSA

Mãsurile sau alte atribute ale 
produsului: Dimensiuni, greutate, 
culoare, etc.

Date legate de produs: Data 
de început/sfârºit de disponibi-
litate de comandare, etc

Caracteristici tehnice: Com-
poziþia produsului (vitamine, 
alergeni, aditivi, …), etc

Ierarhia logisticã: GTIN al 
nivelului de ambalare

Schimbul electronic al acestor 
informaþii permite distribuitorului 
care le primeºte sã cunoascã mai 
bine produsul, sã comande mai 
bine, sã îl vândã mai bine, sã îºi 
gestioneze mai eficient stocurile.

Ce este un catalog electronic?

F  iºa de produs

Fiºa de produs definitã de GS1 
se compune din cca. 200 atribute ºi 
acoperã cerinþele din sectoarele 
produselor de larg consum, bri-
colaj, textile ºi produse de culturã, 
fiind în studiu noi sectoare la nivel 
internaþional. 

Potenþeazã identificarea 
standard a articolelor comerciale 
pe întreg lanþul de distribuþie;

Faciliteazã ºi îmbunãtãþeºte 
alinierea datelor de bazã între 
partenerii comerciali;

Faciliteazã cãutarea de pro-
duse ºi introducerea unora noi;

Sprijinã procedura de emi-
tere a comenzii asistate de 
calculator;

Automatizeazã procedurile 
pentru conexiunile cu fiºierele de 
preþ;

Optimizeazã gestiunea sto-
curilor ºi exploatarea spaþiilor (în 
magazine ºi depozite);

Ajutã la calculaþiile privind 
profitabilitatea directã a produ-
sului;

Sprijinã evaluarea ºi încãrca-
rea unitãþilor comerciale ºi logis-
tice în magazine ºi depozite;

Permite folosirea multor 
tehnici ECR (Efficient Consumer 
Respons).

GS1 Romania a dezvoltat pen-
tru membrii sãi catalogul electro-
nic CEROM, un mediu virtual de 
prezentare a ofertei de produse, 
care rãspunde în prezent cerin-
þelor de sincronizare globalã a 
datelor ºi de certificare în GDSN, 
dar ºi cataloage specializate pre-
cum INDU pentru industria uºoarã 
ºi ROMVINICOL pentru lantul de 
distribuþie al vinului.

Catalogul electronic în sprijinul
relaþiilor comerciale 
n

n

n

n

n

n

n

n
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Catalogul electronic în sprijinul
relaþiilor comerciale 

Cataloagele sectoriale oferã
n

n

n

n

 Promovarea produselor, atat 
pe piata interna, cat si pe cea  
internationala

 O vitrina nelimitata de pro-
duse gestionata direct de furnizor

 Cãutare facilã dupa schema 
globala de clasificare (GS1‚ Global 
Product Classification)

 Trasabilitate

Cataloagele sectoriale oferã

Promovare eficientã spre 
beneficiul celor ce activeazã în 
sectorul industriei uºoare, 
pentru aplicarea bunelor 
practici în comerþ ºi industrie, 
produsele sunt clasificate dupã 
schema globalã GS1 - Global 
Product Classification (GPC).

Promovare eficientã spre 
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sectorul industriei uºoare, 
pentru aplicarea bunelor 
practici în comerþ ºi industrie, 
produsele sunt clasificate dupã 
schema globalã GS1 - Global 
Product Classification (GPC).

Cataloagele electronice - 
standardizare ºi dematerializare

Cataloagele electronice - 
standardizare ºi dematerializare

Diversitatea ºi abundenþa ofertei de produse, metodele de aprovizionare ºi de marketing din ce în ce mai sofisticate fac de neînlocuit schimburile de 
informaþii despre produse pe cale electronicã. Înlocuirea schimbului de informaþii de la formatul pe hârtie la cel electronic perfecþioneazã gestiunea 
informaþiei despre produs. 

Diversitatea ºi abundenþa ofertei de produse, metodele de aprovizionare ºi de marketing din ce în ce mai sofisticate fac de neînlocuit schimburile de 
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informaþiei despre produs. 

Catalog electronic sectorial 
care reuneºte pe un mediu 
virtual oferta de vinuri a com-
paniilor producãtoare din Ro-
mania, însoþitã de informaþii 
privind viticultura româneascã 
ºi soiurile de viþã de vie.

Catalog electronic sectorial 
care reune te pe un mediu 
virtual oferta de vinuri a com-
paniilor produc toare din Ro-
mania, nso it  de informa ii 
privind viticultura rom neasc
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GS1 Romania pune la dis-
poziþia membrilor catalogul 
CEROM, un catalog multi-
companii pentru prezentarea 
ofertei de produse, descrise in 
conformitate cu standardele 
globale GS1 pentru comert 
transfrontalier, interoperabil 
în GDSN prin conectorul 
SINFOS-R. 

GS1 Romania pune la dis-
poziþia membrilor catalogul 
CEROM, un catalog multi-
companii pentru prezentarea 
ofertei de produse, descrise in 
conformitate cu standardele 
globale GS1 pentru comert 
transfrontalier, interoperabil 
în GDSN prin conectorul 
SINFOS-R. 

Catalogul Cerom certificat
GDSN 
Globalizarea distributiei a im-

pus proiectanþilor de cataloage 
alinierea conþinutului acestora 
prin utilizarea unui limbaj univer-
sal standardizat asigurat astãzi de 
sistemul GS1. Prin punerea cata-
loagelor electronice standardizate 
la nivel global într-o retea (GDSN - 
Global Data Synchronization Net-
work) s-a obþinut interoperabili-
tatea lor ºi sincronizarea datelor 
între parteneri, în timp real. Certi-
ficarea GDSN constã în a verifica 
dacã fiecare catalog electronic a 
implementat corect fiºa de produs 
GS1 ºi respectã scenariul de 
schimb. Obiectivul acestei certifi-
cãri este de a face interoperabile 
diversele cataloage electronice 
prezente pe piaþã, legându-le 
printr-un repertoar global de 
informaþii, GS1 Global Registry. 

Catalogul Cerom certificat
GDSN 

CATALOG ONLINE

CatalogINDU
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Simbolizãrile se schimbã, 
dar codurile rãmân!
Simbolizãrile se schimbã, 
dar codurile rãmân!

Trasabilitatea alimentelor.
Informaþiile care ne 
protejeazã

Trasabilitatea alimentelor.
Informa iile care ne 
protejea

þ
zã

Etichete de preþ afiºate la 
raftul de vânzare
Etichete de preþ afiºate la 
raftul de vânzare

Cataloage electronice-
standardizare ºi 
dematerializare

Cataloage electronice-
standardizare ºi 
dematerializare

Managementul
mijloacelor fixe cu 
tehnologia RFID

Managementul
mijloacelor fixe cu 
tehnologia RFID
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Valuri înspumate, rãscoliri ale 
forþei adâncurilor împotriva 
stâncilor, metamorfozeazã soli-
ditatea într-o nemãrginire de 
nisip scânteind cameleonic în 
oglindirea succesivã a astrelor. 
Un zbor sãgetãtor þâºnit din 
orizontul marin sfredeleºte înãl-
þimea. Poartã cu el gândurile 
noastre eliberate de "legãturile 
pãmântului", spre freamãtul 
rãcoros al izvoarelor adumbrite  
în frãgezimea esenþei de rãºinã. 
ªi pretutindeni rãzbate spiritul 
vacanþei, euforia magicã a 
tinereþii la orice vârstã, liniºtea 
îndelung chematã în clipele 
încãrcate de tumultul luptei 
pentru existenþã. Dar chiar ºi 
liniºtea, voia bunã ºi sentimentul 
pitorescului trec prin stomac. 

Nevoile noastre rãmân ace-
leaºi, poate chiar potenþate de 
dorinþa de autorãsfãþ. Sistemul 
funcþioneazã de la sine, fãrã re-
paos, alimentat de energia 
intrinsecã a unor conduite, legi, 
reglementãri, algoritmi de desfã-
ºurare îndelung proiectaþi. Mili-
oane de produse marcate cu co-
durile de bare GS1 se scurg neîn-
cetat prin dreptul scannerelor 
instalate în punctele de vânzare 
spre a ne spori mulþumirea. Sim-
bolurile lucreazã pentru noi ºi în 
vacanþã, iar noi, cumpãrãtorii, le 
rãsplãtim cu încredere. În mulþi-
mea de rafturi etichetate ºi pro-
duse amestecate sau neadecvat 
amplasate, unicul reper în care 
ne punem speranþe de clarificare 
ºi ne salveazã liniºtea vacanþei 
este numãrul de identificare al 
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orescului trec prin stomac. 

produsului - GTIN - un grupaj de 8 
sau 13 cifre regãsit sub codul de 
bare al produsului.  Nu e uºor sã 
dai de urma etichetei fiecãrui 
lucruºor în parte, dar eºti hotãrât 
sa simþi plãcerea shoping-ului 
acum când condica de prezenþã e 
închisã ºi nici o altã constrângere 
nu te ameninþã. Mai sunt încã ºi 
creduli. Cu un aer distrat, în pan-
taloni scurþi în culori de inspiraþie 
insularã, un fericit turist îºi încarcã 
cu nesaþul provocat de dorinþa de 
dezmãþ coºul de cumpãrãturi. 

produsului - GTIN - un grupaj de 8 
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dezmãþ coºul de cumpãrãturi. 

ºi acela este undeva în vacanþã, 
crezând naiv cã-ºi cumpãrã ºlapi 
la preþul ciocolatei ºi minge la 
preþul acadelelor. Fiecare naº îºi 
are naºul, aºa cã ºi pentru el, în 
momentul plãþii, emoþia chilipi-
rului se transformã în frustrarea 
enervatã a pãcãlitului. 

Dincolo de vacanþã, de con-
templarea cu calm ºi umor, existã 
însã probleme ale acestui sistem 
care funcþioneazã continuu, dar 
nu fãrã greºealã. Ca orice creaþie 
umanã este perfectibil, de aceea 
GS1 ºi-a asumat sarcina de a eli-
mina astfel de surprize în maga-
zine prin lansarea unui program 
naþional "Codul de Bune Practici 
în Domeniul Scanãrii pentru 
Companii de Vânzãri En-gros ºi 
En-detail 2008". Acesta reprezin-
tã o colecþie de proceduri general 
valabile pentru magazine ce ga-
ranteazã consumatorilor cã Pre-
þul Afiºat la raft este identic cu 
Preþul Plãtit efectiv la punctul de 
vânzare, dupã scanarea codului 
de produs. Codul are menirea de 
a creºte ºi menþine încrederea 
consumatorilor în operarea lan-
þurilor de retail din þara noastrã, 
eliminând erorile în gestiunea 
preþului ce aduc prejudicii cli-
enþilor. Având acordul ºi sus-
þinerea Autoritãþii Naþionale 
pentru Protecþia Consumatorilor, 
GS1 Romania aºteapta decizia 
tuturor companiilor de vânzãri 
de a intra în programul aflat deja 
în desfãºurare la Praktiker 
România SRL, METRO Cash & 
Carry Romania SRL, SELGROS 
Cash & Carry SRL. 
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Praktiker 
România SRL, METRO Cash & 
Carry Romania SRL, SELGROS 
Cash & Carry SRL
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Brusc, la casã, revine cu pantofii sãi 
sport pe pãmântul asprit  de 
inadvertenþe, incorectitudini, 
brambureli comerciale cauzate fie 
de clienþii nedisciplinaþi, fie de 
personalul neglijent. Buzunarul 
sãu nu era pregãtit sã înfrunte 
atacul miºelesc al bonului de casã. 
Calculul mental anterior al cumpã-
rãtorului este desfiinþat de nemi-
loasa casã de marcat care, în mod 
surprinzãtor, atribuie produselor 
alte preþuri decât cele întrezãrite 
pe etichetele plasate undeva în 
preajma locaþiei produselor res-
pective. Încã calm, omul doreºte sã 
vorbeascã cu ºeful de magazin dar 
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GS1 DataBar™ omnidirecþional
n

n

n

permite simbolizarea GTIN 8, 
12, 13, 14

conþine 14 caractere nume-
rice 

poate fi citit omnidirecþional 
de un scaner programat cores-
punzãtor, de aceea poate fi folosit 
la aplicaþii în punctele de vânzare 
(POS) 

GS1 DataBar™ omnidirecþional

Iulie 2008Iulie 2008 Iulie 2008Iulie 2008

Simbolizãrile se schimbã,Simbolizãrile se schimbã,

Simbolizarea pentru spaþii re-
duse - RSS (Reduced Space Sym-
bology) - actualmente denumitã 
GS1 DataBar™, este utilizatã acolo 
unde simbolurile deja tradiþionale 
(EAN-13, EAN-8) de coduri de bare 
au devenit neîncãpãtoare pentru 
informaþia strict necesarã de iden-
tificare. Codurile în cele douã sim-
bolizãri vor coexista. De aceea, GS1 
a anunþat în luna iunie 2006, data 
de 1 ianuarie 2010 de la care GS1 
DataBar™ trebuie sã devinã 
standard global deschis pentru 
identificarea articolelor comercia-

le la nivel de puncte de desfacere 
(POS - Point of Sale), deci scanerele 
actuale de coduri sã poatã citi ºi 
aceste simboluri. Simbolurile GS1 
DataBar au capacitatea de a purta 
mai multe date în acelaºi spaþiu 
sau aceeaºi cantitate de date 
într-un spaþiu mai restrâns decât 
codurile de bare EAN/UPC. Migra-
rea cãtre GS1 DataBar™ rãmâne la 
aprecierea furnizorilor, mai exact a 
proprietarului mãrcii comerciale, 
dacã nu se solicitã date suplimen-
tare ºi ambalajul are suficient spa-
þiu pentru un simbol EAN/UPC.

sului, prin conþinutul sporit de in-
formaþii precum numerele seriale, 
numere de lot, date de expirare;

contribuie la reducerea pier-
derilor ºi la dezvoltarea manage-
mentului categoriei având capabi-
litatea de a identifica GTIN pentru 
alimentele proaspete; 

eliminã erorilor din datele de 
intrare la casele de marcat din POS. 

n

n

GS1 Data Bar - Noua tehnologie a sistemului GS1 
pentru marcarea articolelor foarte  mici 
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n articolelor foarte mici (produse 
ºi dispozitive medicale, 

circuite electronice);

n articolelor foarte mici (produse 
 dispozitive medicale, 
circuite electronice);

ºi

n produselor în cantitate variabilã 
care necesitã identificare precisã 
prin mai multe atribute (produse 

de carne, legume ºi fructe); 

n produselor în cantitate variabilã 
care necesitã identificare precisã 
prin mai multe atribute (produse 

de carne, legume ºi fructe); 

n cupoanele de reducere; n cupoanele de reducere; 

n fructelor proaspete indivi-
duale (mere, portocale);

n fructelor proaspete indivi-
duale (mere, portocale);

n unitãþilor logistice ce necesitã 
mai multe date de identificare 

decât pot fi imprimate pe spaþiul 
disponibil (palete sau ambalaje - 

mixte).

n unitãþilor logistice ce necesitã 
mai multe date de identificare 

decât pot fi imprimate pe spaþiul 
disponibil (palete sau ambalaje - 

mixte).

n

n

n

n

permit identificarea articole-
lor mici;

disponibilizeazã spaþiu pe 
ambalaj pentru comunicarea cu 
consumatorul;

oferã opþiunea de a micºora 
ambalajul pentru a reduce costul 
bunurilor;

asigurarã autenticitatea, tra-
sarea, calitatea ºi eficienþa produ-

Domeniu de aplicare: 
Identificarea automatã a: 

Domeniu de aplicare: 
Identificarea automatã a: 

Caracteristici tehnice: 
n

n

n

n

conþin obligatoriu GTIN (Global Trade Item Number);
funcþioneazã ºi în mediu de scanare omnidirecþionalã; 
pot purta mai multe informaþii decât oferã standardele ºi tehno-

logia de coduri de bare actualã, EAN/UPC, pe aceeaºi suprafatã ca ºi un 
simbol EAN/UPC; 

au dimensiuni mai reduse comparativ cu simbolurile EAN/UPC;

Caracteristici tehnice: 

n

n

n

n

n

oferã compatibilitate cu larga gamã existentã de aplicaþii ºi 
tehnologii (soft-uri, scanere); 

complementare gamei existente de purtãtori de date a sistemului 
GS1 (intermediar simbolurilor EAN/UPC ºi GS1 -128); 

tipãrirea ºi scanarea codurilor de bare este în mare mãsurã aceeaºi;
se poate adãuga ºi tipãrirea în clar a caracterelor codificate în ge-

neral sub grafica simbolului;
necesitatea unor aplicaþii specifice, efectuarea de instruire.

Elaborarea specificaþiilor GS1 DataBar™ s-a bazat pe evaluarea sim-
bologiilor linere existente EAN-13 ºi GS1-128, în asociere cu cele de tip 
bidimensional - 2D - (versiune a sistemului Micro PDF-417),  simbolul 
compozit constituind singurul standard GS1 de simbologie 2D. 

Elaborarea specificaþiilor GS1 DataBar™ s-a bazat pe evaluarea sim-
bologiilor linere existente EAN-13 ºi GS1-128, în asociere cu cele de tip 
bidimensional - 2D - (versiune a sistemului Micro PDF-417),  simbolul 
compozit constituind singurul standard GS1 de simbologie 2D. 

Avantajele principale :Avantajele principale :

Anul trecut GS1 Romania a 
organizat o ºedinþã de lansare a 
GS1 DataBar™ în Romania, cu 
participarea reprezentanþilor unor 
mari lanþuri de retail de pe piaþa 
româneascã, dintre care amintim: 
Real - Hypermarket, Selgros Cash & 
Carry, Metro Cash & Carry, Cora, 
Kaufland, Praktiker, Mr. Bricolage, 
Rewe, Billa. Întâlnirea a deschis un 

ºir de seminarii a cãror organizare 
are ca scop pregãtirea pieþei ro-
mâneºti pentru trecerea la aceastã 
nouã formã de simbolizare. Se 
preconizeazã ca simbolizarea
GS1 DataBar™ sã fie extinsã 
începând cu 1 ianuarie 2010, de la 
sectorul medical unde este deja 
practicatã, la utilizarea pe orice 
articol comercial.

Lansarea GS1 DataBar™ în RomâniaLansarea GS1 DataBar™ în România
Cum devii membru GS1?Cum devii membru GS1?

Procedura începe cu depu-
nerea la sediul asociaþiei a unui 
dosar cu urmãtoarele docu-
mente: 
n buletinul de înscriere; 
n dovada plãþii taxei de înscri-

ere ºi a cotizaþiei;
n certificatul de înregistrare 

fiscalã la Registrul Comer-
þului; 

n actul constitutiv al societãþii;
n lista produse ptr. codificare; 
n mostrele etichetelor/amba-

lajelor aferente; 
n scurtã prezentare comercia-

lã a societãþii;
n ultimul bilanþ contabil de-

pus la DGFPCFS. 
Intrã pe  / Des-

pre GS1 / Cum deveniþi membri.
www.gs1.rowww.gs1.ro

Pentru a asigura o largã funcþionalitate GS1 DataBar™ au diverse formate: Pentru a asigura o largã funcþionalitate GS1 DataBar™ au diverse formate: 

GS1 DataBar™ trunchiat
n

n

n

n

permite simbolizarea GTIN 8, 
12, 13, 14

conþine 14 caractere nume-
rice

nu poate fi citit omnidirec-
þional

destinate produselor cu di-
mensiuni foarte foarte reduse

GS1 DataBar™ trunchiat

GS1 DataBar™ limitat
n

n

n

n

permite simbolizarea GTIN 8, 
12, 13, 14

conþine 14 caractere nume-
rice

nu poate fi citit omnidirec-
þional

destinate produselor cu di-
mensiuni foarte foarte reduse ale 
cãror ambalaje sunt relativ lungi 
cu înãlþime micã

GS1 DataBar™ limitat

GS1 DataBar™ stivuit
n

n

n

n

n

n

permite simbolizarea GTIN 8, 
12, 13, 14

conþine 14 caractere nume-
rice 

este o variantã a simbologiei 
GS1 DataBar™ stivuitã pe douã 
rânduri 

este folosit când simbolul 
normal este prea larg pentru apli-
caþie

nu poate fi citit omnidirec-
þional

este prioritar recomandat 
pentru identificarea articolelor de 
sãnãtate foarte mici.

GS1 DataBar™ stivuit

GS1 DataBar™ stivuit omni-
direcþional
n

n

n

n

n

permite simbolizarea GTIN 8, 
12, 13, 14

conþine 14 caractere nume-
rice 

poate fi citit omnidirecþional 
de un scaner programat cores-
punzãtor, de aceea poate fi folosit 
la aplicaþii în punctele de vânzare 
(POS)

este o variantã a simbologiei 
GS1 DataBar™ stivuitã pe douã 
rânduri 

este folositã când simbolul 
normal este prea larg pentru 
aplicaþie

GS1 DataBar™ stivuit omni-
direcþional

GS1 DataBar™ expandat
n

n

n

codificã toate cheile GS1* 
plus atribute precum numere 
seriale/de lot, date de expirare, 
greutãþi, mãrimi, cantitãþi, þarã de 
origine, preþ pe unitate, legate prin  
Identificatorii de Aplicaþie (AI) din 
sistemul GS1-128

poate fi citit omnidirecþional 
de un scaner programat cores-
punzãtor, de aceea poate fi folosit 
la aplicaþii în punctele de vânzare 
(POS)

conþine pânã la 74 caractere 
numerice sau 41 caractere alfanu-
merice

GS1 DataBar™ expandat

GS1 DataBar™ expandat stivuit
n

n

n

n

n

codificã toate cheile GS1* 
plus atribute precum numere 
seriale/de lot, date de expirare, 
greutãþi, mãrimi, cantitãþi, þarã de 
origine, preþ pe unitate, legate prin  
Identificatorii de Aplicaþie (AI) din 
sistemul GS1-128

este o variantã a simbologiei 
GS1 DataBar™ care este stivuitã 
pe douã rânduri 

este folositã când simbolul 
normal este prea larg pentru apli-
caþie

poate fi citit omnidirecþional 
de un scaner programat cores-
punzãtor, de aceea poate fi folosit 
la aplicaþii în punctele de vânzare 
(POS)

conþine pânã la 74 caractere 
numerice sau 41 caractere alfanu-
merice

GS1 DataBar™ expandat stivuit

* GTIN (articol comercial), GLN (locaþii ºi pãrþi), SSCC (unitãþi logistice), GRAI 
(mijloace fixe returnabile), GIAI (mijloace fixe individuale, GSRN (numãrul relaþiei 
comerciale), GDTI (tipul documentului), Numãrul de Identitate al Expediþiei ºi 
Numãrul Conosamentului.

conþinut:

conþinut:

conþinut:
GTIN + Numãr Serial (01) 0 0012345 67890 5

(01)00012345678905

(01)00012345678905

(01)00012345678905(21)12345678

(01)00012345678905

(01)00012345678905
(01)00012345678905(21)12345678

Faceþi un pas în faþa a 4000 de societãþi! Contactaþi redacþia la nr. de tel. 021 230 46 52
sau e-mail madalina.voivod@gs1.ro pentru a rezerva spaþiul de reclamã.

Faceþi un pas în faþa a 4000 de societãþi! Contactaþi redacþia la nr. de tel. 021 230 46 52
sau e-mail madalina.voivod@gs1.ro pentru a rezerva spaþiul de reclamã.

Aceastã paginã poate fi dedicatã companiei dumneavoastrã! Aceastã paginã poate fi dedicatã companiei dumneavoastrã! 
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Trasabilitatea alimentelorTrasabilitatea alimentelor Informaþiile care ne protejeazãInformaþiile care ne protejeazã
Trasabilitatea impusã 
prin legislaþie
Reglementãrile europene ºi ro-

mâne constrâng din ce in ce mai 
mult întreprinderile sã implemen-
teze sisteme de trasabilitate în 
scopul determinãrii responsabili-
tãþilor ºi pentru ca autoritãþile sã 
poatã lupta contra fraudelor ºi sã 
reducã la minim crizele sanitare. 
Garantarea unei bune trasabilitãþi 
înseamnã gestionarea mai multor 
informaþii pentru fiecare referinþã 
de produs, lot de producþie, miº-
care de stoc, expediþie. 

În cadrul problematicii securi-
tãþii alimentare, Regulamentul 
(CE) nr. 178/2002 a impus ope-
ratorilor sã dispunã de sisteme ºi 
proceduri care sã permitã identi-
ficarea oricãrei persoane care le-a 
furnizat un aliment ºi/sau iden-
tificarea întreprinderilor cãrora 
le-au furnizat produsele, de a trasa 
"un pas inapoi si un pas inainte". 
Autoritatea Europeanã pentru Si-
guranþa Alimentelor, EFSA, defi-
neºte trasabilitatea ca fiind 

 Parlamentul 
României a adoptat Legea nr.150/ 
2004 privind siguranþa alimente-
lor ce asimileazã la nivel naþional 
prevederile regulamentului euro-
pean, aplicarea acesteia fiind sub 
monitorizarea Autoritãþii Naþiona-
le Sanitar Veterinare ºi pentru 
Siguranþa Alimentelor.  

„posi-
bilitatea identificãrii ºi urmãririi, 
pe parcursul tuturor etapelor, de 
producþie, procesare ºi distribuþie 
a unui aliment...".

Trasabilitatea impusã 
prin legislaþie

„posi-
bilitatea identific rii i urm ririi, 
pe parcursul tuturor etapelor, de 
produc ie, procesare i distribu ie 
a unui aliment...".

ã º ã

þ º þ

Soluþii GS1Soluþii GS1 Soluþii GS1Soluþii GS1

Soluþia GS1 
Deoarece trasabilitatea verigii 

celei mai slabe determinã trasa-
bilitatea întregului lanþ de distri-
buþie, este nevoie de o aplicare u-
nitarã a sistemelor de trasabilitate, 
fiecare dintre partenerii lanþului 
asigurând continuitatea fluxului 
de informaþii ascendent ºi descen-
dent. La nivel înternaþional, stan-
dardele sistemului GS1 au demon-
strat cã pot rezolva pe deplin pro-
blemele de trasare prin etichetare 
datoritã capacitãþii de a identifica 
în mod unic ºi la nivel global arti-
colele comerciale, mijloacele, uni-
tãþile logistice, pãrþile ºi locaþiile, 
fiind în acest sens recomandate de 
CEE/ONU. Pornind de la reglemen-
tãrile europene, GS1 România, 
propune membrilor sãi o metodo-
logie generalã de implementare a 
trasabilitãþii ºi douã soluþii de 
realizare: prin etichetare GS1 ºi 
prin comunicare web.  

Trasabilitatea înþeleasã ca 

 se contureazã ca un pro-
ces al lanþului de distribuþie ce 
poate fi dirijat în douã direcþii dis-
tincte:  trasabilitatea descendentã 
ºi trasabilitatea ascendentã.  

 
este capacitatea de a localiza un 
produs, pe baza unor criterii 
specifice, în oricare punct s-ar afla 
el pe lanþul de distribuþie. Aceasta 
înlesneºte localizarea produsele în 
interiorul lanþului de distribuþie 
pentru a le retrage sau rechema. 

 este ca-
pacitatea de a identifica originea 
ºi caracteristicile unui produs pe 
baza unor criterii stabilite pentru a 
determina identitatea ºi sursele 
produselor primite în mod exact ºi 
rapid. 

Trasabilitatea internã se referã 
la procedeele puse în lucru de un 
actor de-a lungul transformãrilor 
efectuate asupra produselor sale. 
Trasabilitatea internã este inde-
pendentã de partenerii comer-
ciali.   

„apti-
tudinea de a regãsi istoricul, utili-
zarea sau localizarea unei entitãþi 
prin mijlocul identificãrilor înre-
gistrate"

n Trasabilitatea descendentã 
sau tracking (urmãrirea înainte)

n Trasabilitatea ascendentã sau 
tracing (urmarirea inapoi)

Soluþia GS1 

„apti-
tudinea de a reg si istoricul, utili-
zarea sau localizarea unei entit i 
prin mijlocul identific rilor înre-
gistrate"

Trasabilitatea descendent  
sau tracking (urm rirea înainte)

Trasabilitatea ascendent  sau 
tracing (urmarirea inapoi)

ã
ãþ

ã

ã
ã

ã

Trasabilitatea vinului asistatã de aplicaþia Sabasyus 

Sabasyus este o aplicaþie localã de trasabilitate putând fi implementatã 
de orice actor din filiera vitivinicolã: Viticultor, Vinificator, Procesator, 
Imbuteliator, Distribuitor. Bazele de date ale aplicaþiei Sabasyius instalatã la 
toþi aceºti parteneri, conþinând informaþiile de trasare a vinului, sunt 
conectate la internet ºi interoperabile între ele printr-o platformã de tip 
EANnet care preia rãspunsurile la interogãrile adresate prin site-ul web 
ROMVINICOL. 

toate zonele viticole ºi participanþii din lanþul de aprovizionare a 
vinului identificate cu GLN; 

toate unitãþile de expediþie (de ex. containerele) cu numere SSCC ºi 
codificate cu cod de bare GS1-128 ºi AI (00); vinul vrac identificat cu GTIN -
14 cu prima cifrã 9; 

vinul finit îmbuteliat identificat cu GTIN-13; 
cutiile, lãzile recepþionate în depozite identificate cu ITF-14

La un incident, se introduce codul de bare GS1, lotul ºi data de 
îmbuteliere de pe eticheta produsului în macheta predefinitã în pagina 
web ºi se transmite cererea prin softul specializat cãtre bazele de date 
Sabasyus interconectate. Baza de date identificatã a fi implicatã în 
formularea rãspunsului transmite informaþia despre produsul solicitat în 
ROMVINICOL.  

Aplicaþia Sabasyus foloseºte cheile de identificare GS1: 
n

n

n

n

Trasabilitatea vinului asistatã de aplicaþia Sabasyus 

Aplicaþia Sabasyus foloseºte cheile de identificare GS1: 

n

n

n

 „Producãtorii vor furniza 
consumatorilor informaþii rele-
vante care le permit acestora sã 
evalueze riscurile pe care le ri-
dicã un produs ".  

 „Distribuitorii trebuie sã 
participe la monitorizarea pro-
duselor plasate pe piaþã, pãs-
trând ºi furnizând documen-
taþia necesarã pentru trasarea 
originii produselor". 

 „Producãtorii ºi distribui-
torii, trebuie sã coopereze cu 
autoritãþile competente, în ac-
þiunile întreprinse pentru evi-
tarea riscurilor ridicate de pro-
dusele furnizate sau aprovi-
zionate".

n Planificare ºi Organizare

n Aliniere a Datelor Master

n Înregistrare a Datelor de 
Trasabilitate

 - 
stabileºte cum vor fi alocate, 
colectate, partajate ºi pãstrate 
datele privitoare la trasabilitate; 

 - 
stabileºte modul de alocare a 
identificatorilor pentru parte-
neri, locaþii, articole ºi modul în 
care vor fi comunicate Datele 
Master între parteneri; 

 - stabileºte modul în 
care sunt alocate, aplicate, captu-

Planificare ºi Organizare

Aliniere a Datelor Master

Înregistrare a Datelor de 
Trasabilitate

rate, partajate ºi stocate datele 
de identificare ale articolelor 
supuse trasabilitãþii;  

 - 
stabileºte modul în care se 
iniþiazã o cerere de trasabilitate 
ºi cum se rãspunde la aceasta; 

 - face 
posibilã utilizarea proceselor 
descrise anterior în scopul deru-
lãrii corespunzãtoare a acþiunilor 
reclamate de cerinþele legale sau 
de regulile de afaceri.   

n Cerere de Trasabilitate

n Utilizarea Informaþiei

Cerere de Trasabilitate

Utilizarea Informa ieiþ

Procesele trasabilitãþii  Procesele trasabilitãþii  

n

n

garanteazã fiabilitatea infor-
maþiilor despre produse ºi regãsi-
rea rapidã a cauzei problemelor 
de calitate  optimizarea calitãþii 
produselor ºi proceselor, preveni-
rea incidentelor.

cel mai bun control asupra 
operaþiilor logistice prin locali-
zarea exactã ºi în orice moment a 
unitãþilor logistice  optimiza-

=>

=>

=>

=>

Principiile trasabilitãþiiPrincipiile trasabilitãþii

rea gestiunii stocurilor, reducerea 
pierderilor, posibilitatea de a ur-
mãri transportul ºi livrãrile în timp 
real, o mai bunã servire a clienþilor. 

localizarea rapidã ºi precisã a 
produselor infestate sau de slabã 
calitate  retragere de pe piaþã 
rapidã ºi redusã strict la produsele 
care prezintã anomalia, cu costuri 
minime.  

n

=>=>

Avantajele aplicãrii unui sistem de trasabilitate Avantajele aplicãrii unui sistem de trasabilitate 

PLANIFICARE & 
ORGANIZARE

PLANIFICARE & 
ORGANIZARE

Atunci când partenerii 
de comerþ se decid 
sã realizeze trasabilitatea

Atunci când partenerii 
de comerþ se decid 
sã realizeze trasabilitatea

ALINIERE A 
DATELOR 
MASTER

ALINIERE A 
DATELOR 
MASTER

Înaintea fluxului fizicÎnaintea fluxului fizic

ÎNREGISTRARE A 
DATELOR DE 

TRASABILITATE

ÎNREGISTRARE A 
DATELOR DE 

TRASABILITATE

Pe mãsurã ce 
produsele se miºcã 
de-a lungul lanþului 
de aprovizionare

Pe mãsurã ce 
produsele se miºcã 
de-a lungul lanþului 
de aprovizionare

CERERE DE 
TRASABILITATE

CERERE DE 
TRASABILITATE

Atunci când informaþia 
cerutã nu e disponibilã 
imediat din înregistrãrile 
interne ale firmei

Atunci când informaþia 
cerutã nu e disponibilã 
imediat din înregistrãrile 
interne ale firmei

UTILIZARE A 
INFORMAÞIEI
UTILIZARE A 
INFORMAÞIEI

Pentru notificarea retragerii 
de pe piaþã sau a rechemãrii 
unui produs, gestionarea relaþiilor 
cu media, logisticã inversã etc.

Pentru notificarea retragerii 
de pe piaþã sau a rechemãrii 
unui produs, gestionarea relaþiilor 
cu media, logisticã inversã etc.

Principiile de trasabilitate Tehnologiile suport Instrumentele sistemului GS1

Identificarea unicã a produselor, 
unitãþilor logistice ºi locaþiilor

Identificare automatã GTIN, SSCC, GLN, Identificatori 
de Aplicaþie  GS1 (AI) 

Culegerea datelor de trasabilitate
ºi înregistrarea lor

Culegere automatã 
a datelor

 EAN/UPC, GS1-128 

Gestiunea  legãturilor ºi 
regãsirea datelor de trasabilitate

  

 

Prelucrare electronicã 
date

 Software de aplicaþii 

Comunicarea datelor de 
trasabilitate 

Comunicaþie 
electronicã EDI

 EANCOM/XML 

 
GS1 ROMANIAGS1 ROMANIA

Legendã:
       Staþia client îºi anunþã conectarea în reþea la server
       Solicitare informaþii de la altã staþie client prin intermediul server-ului
       Site web comunicã cu server pentru a afla adresa producãtorului cãutat
       Site web solicitã/primeºte informaþii de la producãtor 
       Distribuitor solicitã /primeºte informaþii despre vin 

Legendã:
       Staþia client îºi anunþã conectarea în reþea la server
       Solicitare informaþii de la altã staþie client prin intermediul server-ului
       Site web comunicã cu server pentru a afla adresa producãtorului cãutat
       Site web solicitã/primeºte informaþii de la producãtor 
       Distribuitor solicitã /primeºte informaþii despre vin 

BD 
ADRESE

Interfaþã ataºatã la catalogul ROMVINICOL

Distribuitor

BD 
CLIENT 2 Sabasyus

Web 
Trasabilitate vin

EANnet.ro

ROMVINICOL

"Cine a produs acest vin? sau "Unde se aflã acest vin?""Cine a produs acest vin? sau "Unde se aflã acest vin?"

Trasabilitatea cãrnii de bovine

În România, a fost desemnatã ca autoritate competentã naþionalã 
pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1760/2000 , Autoritatea Naþionalã 
Sanitar-Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor. Prevederile 
reglementãrii comunitare au fost transpuse în Ordinul nr. 345 din 
01.08.2002 : Norma Sanitar-Veterinarã privind identificarea ºi înregistrarea 
bovinelor corelat cu etichetarea cãrnii de bovine ºi a produselor din carne 
de bovine. Trasabilitatea cãrnii de bovine prevede recomandãri pentru 
toate stadiile lanþului de distribuþie a cãrnii de bovine: abator, ateliere de 
tranºare, puncte de vânzare. Partenerilor comerciali din lanþul de 
distribuþie le revine doar rãspunderea de a aplica corect soluþiile oferite de 
sistemul GS1, proiectate în concordanþã cu Regulamentul (CE) nr. 
1760/2000 care folosesc identificatorii de aplicaþie GS1 „Sistemul de 
etichetare obligatorie trebuie sã asigure o legãturã între identificarea 
carcaselor, sferturilor sau bucãþilor pe de o parte ºi animalul individual sau, 
dacã este suficient pentru a verifica exactitatea informaþiilor, grupul de 
animale implicat, pe de altã parte".  

Trasabilitatea cãrnii de bovine

Se completeazã informaþiile privind codul GTIN de pe eticheta 
pachetului de carne, lotul de prelucrare ºi data ºi se obþine lotul de 
sacrificare, exploataþia ºi numerele auriculare care au compus lotul 
sacrificat. 

Modul de lucru în e-TRASABILITATEModul de lucru în e-TRASABILITATE

Trasabilitate prin Etichetare utilizând sistemul GS1   Trasabilitate prin Etichetare utilizând sistemul GS1   

ABATORIZARE SECÞIONARE VÂNZARE CONSUMARE

Bon de carcasã Etichetã de prelucrare Etichetã pentru consumator

SIMBOL GS1 SIMBOL GS1 SIMBOL GS1 SIMBOL GS1
NICI UNUL GS1-128 GS1-128 EAN-13

Paºaport valabil sau
certificat sanitar veterinar

Numãr de pe
eticheta auricularã

Paºaport valabil sau
certificat sanitar veterinar

Numãr de pe
eticheta auricularã

Numai un GTIN care este cheia
de intrare la baza de date de
articole în timpul scanãrii
la punctul de vânzare

Numai un GTIN care este cheia
de intrare la baza de date de
articole în timpul scanãrii
la punctul de vânzare

EANCOM® (EDI), GS1-128
AI 01     GTIN
AI 251   Numãr de pe
                eticheta auricularã sau
AI 10     Numãr de lot

AI-uri adiþionale în GS1-128
(fãrã EANCOM®)
AI 422           Þara de naºtere
AI 423           Þara de îngrãºare
AI 7030         Þara de abatorizare
                        ºi numãr aprobat de
                        abator
AI 7031 - 39 Þãrile atelierelor de
                        secþionare ºi numãr
                        aprobat de ateliere
                        de secþionare

EANCOM® (EDI), GS1-128
AI 01     GTIN
AI 251   Numãr de pe
                eticheta auricularã sau
AI 10     Numãr de lot

AI 422           Þara de naºtere
AI 423           Þara de îngrãºare
AI 7030         Þara de abatorizare
                        ºi numãr aprobat de
                        abator
AI 7031 - 39 Þãrile atelierelor de
                        secþionare ºi numãr
                        aprobat de ateliere
                        de secþionare

AI-uri adiþionale în GS1-128
(fãrã EANCOM®)

EANCOM® (EDI), GS1-128
AI 01     GTIN
AI 251   Numãr de pe
                eticheta auricularã 

AI-uri adiþionale în GS1-128
(fãrã EANCOM®)
AI 422           Þara de naºtere
AI 423           Þara de îngrãºare
AI 7030         Þara de abatorizare
                        ºi numãr aprobat de
                        abator

EANCOM® (EDI), GS1-128
AI 01     GTIN
AI 251   Numãr de pe
                eticheta auricularã 

AI 422           Þara de naºtere
AI 423           Þara de îngrãºare
AI 7030         Þara de abatorizare
                        ºi numãr aprobat de
                        abator

AI-uri adiþionale în GS1-128
(fãrã EANCOM®)

8 712345 678906 >

Site-ul e-Trasabilitate. În anul 2003, Centrul de Soluþii al GS1 România a 
realizat site-ul e-BOVINE capabil sã se conecteze la Baza de Date Naþionalã 
pentru Sãnãtatea Animalelor ºi sã furnizeze pentru abatoare ºi procesatorii 
din domeniul produselor din carne, un mediu informatizat de comunicare 
care sã permite trasabilitatea în caz de incident.  

Site-ul e-BOVINE a continuat sã dezvolte mediul cãtre o aplicaþie web 
care sã rãspundã cerinþelor de trasare pentru carne ºi produse din carne de 
toate speciile care se consumã în þarã, devenind e-Trasabilitate. 

Site-ul e-Trasabilitate. 
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Etichete de preþ
afiºate la raftul de vânzare

Etichete de preþ
afiºate la raftul de vânzare

RFIDRFID 77Supliment al  revistei INFO GS1 RomaniaSupliment al  revistei INFO GS1 RomaniaIulie 2008Iulie 2008

De ce sã îmi monitorizez mijloacele fixe?

Cum îmi pot gestiona mijloacele fixe?

Urmãrirea mijloacelor fixe cu un sistem RFID bazat pe tag-uri 
pasive

Acurateþea datelor rezultate din procesele informaþionale dintr-o 
companie nu depãºeºte, în medie, proporþia de 70% - aratã studiile 
referitoare la impactul tehnologiei informaþiei în procesele de business. 
Existã companii care au implementat proceduri clare de monitorizare a 
mijloacelor fixe ºi a traseului acestora de-a lungul lanþului de distribuþie. Cu 
toate acestea, mai mereu, realitatea din teren nu se potriveºte cu 
informaþiile furnizate de procedurile respective.

Aici intervin soluþiile informatizate de gestiune a mijloacelor fixe care nu 
numai cã oferã vizibilitate asupra „stocului" de mijloace fixe în orice 
moment al miºcãrii lor, dar ºi automatizeazã procesul de înregistrare ºi 
prelucrare a informaþiilor referitoare la acestea.

Urmãrirea mijloacelor fixe se realizeazã, 
practic, prioritar prin douã tehno-
logii: cu ajutorul codurilor de 
bare ºi cu ajutorul tehnologiei de 
identificare prin radiofrecvenþã 
(RFID). Folosirea codurilor de 
bare presupune etichetarea 
fiecãrui mijloc fix cu etichete cu 
coduri de bare, care apoi vor fi 
citite cu terminale portabile/ 
scanere. Datele astfel culese sunt 
prelucrate de aplicaþia software 
care asigurã managementul 
mijloacelor fixe (ºi al obiectelor 
de inventar) - urmãrirea circuitu-
lui operaþional ºi inventarierea 
acestora.

Acolo unde codurile de bare nu 
reprezintã o alternativã viabilã, din 
cauza naturii proceselor ºi a condiþiilor de 
mediu, soluþia este oferitã de tehnologia RFID, prin 
intermediul etichetelor/tag-urilor RFID active sau 
pasive. Urmãrirea mijloacelor fixe cu etichete RFID active nu este o soluþie 
ieftinã, deoarece etichetele active încorporeazã o baterie ca sursã de 
energie.

Sistemele RFID de monitorizare cu etichete pasive (în frecvenþã UHF) 
sunt alternative recomandate atât pentru costurile reduse ale etichetelor, 
cât ºi pentru avantajele acestui tip de tehnologie. Comparativ cu codurile 
de bare, citirea etichetelor RFID se realizeazã mult mai rapid ºi mai corect, 
procesul fiind automatizat complet. Nu mai este nevoie de personal care sã 
scaneze etichetele, operaþiunea fiind realizatã automat la trecerea 
mijlocului fix prin „portaluri" dotate cu cititoare RFID. Tag-urile pasive sunt 
mult mai ieftine decât cele active, iar infrastructura RFID este ºi ea mai 
simplã, putând fi mai uºor integratã cu sisteme bazate pe coduri de bare.

Tag-urile RFID pasive pot fi citite de la distanþe cuprinse între 30 cm ºi 9 
m. Acestea primesc semnale radio de la cititorul RFID, fiind astfel localizate. 
Informaþia conþinutã de tag-uri poate fi cititã, modificatã ºi suprascrisã de 
oricâte ori, pe toatã durata de viaþã a mijlocului fix.

De ce sã îmi monitorizez mijloacele fixe?

Urmãrirea mijloacelor fixe cu un sistem RFID bazat pe tag-uri 
pasive

Cum îmi pot gestiona mijloacele fixe?

Managementul mijloacelor fixe 
cu tehnologia RFID

Managementul mijloacelor fixe 
cu tehnologia RFID

Echipamentele necesare pentru a implementa un astfel de sistem:
 etichete/tag-uri rigide sau flexibile

cititoare fixe, montate pe porþi, conveioare sau în zone dedicate 
(„choke points")
cititoare mobile, care permit ºi cãutarea de mijloace fixe sau 
comunicaþia wireless. Combinate cu capabilitãþi GPS pot localiza 
mijloacele fixe în teren.
cititoare montate pe motostivuitoare, pentru urmãrirea paleþilor, 
pentru realizarea inventarului sau pentru validarea documentelor de 
livrare

Urmãrirea mijloacelor fixe cu un astfel de sistem are ca rezultat 
obþinerea de informaþii corecte ºi în timp real asupra 

statusului ºi locaþiei fiecãrui mijloc fix în timp ºi spaþiu. 
Procesul de urmãrire/monitorizare este 

aºadar automatizat, eliminându-se 
eroarea umanã. Veþi ºti în 
orice moment: unde se aflã 
fiecare mijloc fix, dacã 
lipseºte vreun mijloc fix, în 
ce locaþie s-a aflat anterior 
ºi câte mijloace fixe sunt în 
locaþia respectivã.

 containere reutiliza-
            bile, butoaie, canistre

 paleþi cu materii prime 
         ºi produse finite

 maºini (autovehicule, 
                  camioane, trailere)

 motoare, subansamble, componente 
               auto

 produse medicale, containere pentru 
                  instrumente medicale

 calculatoare, mobilier, echipamente IT
 aparate electrice ºi electronice (ex. aer condiþionat)
 cârlige de manipulare a carcaselor de carne, în industria alimentarã
 echipament de urgenþã ºi substanþe periculoase
 unelte ºi scule electrice

Varietatea mijloacelor fixe este foarte mare, iar soluþiile pentru 
urmãrirea acestora prin RFID sau cu coduri de bare au o aplicabilitate în 
industrii dintre cele mai variate: retail, producþia de bunuri de larg consum, 
producþia de bunuri industriale, transport ºi logisticã.

Beneficiile monitorizãrii mijloacelor fixe cuprind, pe lângã câºtigurile 
financiare, ºi aspecte care þin de vizibilitatea în teren, creºterea vitezei de-a 
lungul lanþului de distribuþie, calitatea mai bunã a serviciilor furnizate 
clienþilor, corectarea rapidã a greºelilor. Câºtigurile de naturã financiarã se 
referã la economii de costuri prin relocarea mijloacelor fixe în funcþie de 
disponibilitate, reducerea costurilor cu forþa de muncã, creºterea 
satisfacþiei clienþilor prin respectarea termenelor ºi locurilor de livrare.
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Ce mijloace fixe pot 
fi monitorizate?
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Ce mijloace fixe pot 
fi monitorizate?

Scanarea etichetelor RFID pe
conveior, pentru verificare
Scanarea etichetelor RFID pe
conveior, pentru verificare

Staþie de ambalare în folie, dotatã
cu cititor RFID
Staþie de ambalare în folie, dotatã
cu cititor RFID

Terminale mobile cu RFID, pentru
citirea etichetelor ºi înregistrarea
informaþiilor

Terminale mobile cu RFID, pentru
citirea etichetelor ºi înregistrarea
informaþiilor

Motostivuitoare cu terminale fixe
RFID, pentru verificarea conþinutului
paleþilor ºi pentru localizare

Motostivuitoare cu terminale fixe
RFID, pentru verificarea conþinutului
paleþilor ºi pentru localizare

Portal RFID pentru validarea
recepþiei bunurilor
Portal RFID pentru validarea
recepþiei bunurilor

Cititoare RFID pentru cumularea
paleþilor
Cititoare RFID pentru cumularea
paleþilor

Imprimantã pentru tipãrirea
etichetelor RFID
Imprimantã pentru tipãrirea
etichetelor RFID

Portal RFID pentru validarea
livrãrii bunurilor
Portal RFID pentru validarea
livrãrii bunurilor

P90 – rafturi pentru paleþi Construcþii de rafturi pe mai multe
etaje pentru depozite ºi arhive

Platforme metalice pentru optimizarea
pe înalþime a spaþiului

Rafturi statice
înºurubabile

Rafturi metalice mobile Compactus®
pentru arhive sau depozite

Side2Side – mãrirea capacitãþii
de depozitare pentru rafturi statice existente

Compactus® Office – rafturi
mobile de birouri pentru o utilizare
optimã a spaþiului disponibil
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PREVEDERI LEGALE CU PRIVIRE
LA AFIªAREA PREÞULUI 
În concordanþã cu prevederile 

Legii 37 din 2002 privind protecþia 
consumatorilor ºi ale Legii 296 din 
2004 privind Codul consumului, 
indicarea preþului unui produs 
oferit spre vânzare este o obligaþie 
legalã. În general, în magazinele ce 
utilizeazã identificarea automatã 
a produselor prin scanarea codu-
rilor de bare, produsele nu sunt 
identificate prin preþuri indivi-
duale, ci prin etichete de raft. 

Informaþia conþinutã de etiche-
tele de raft trebuie sã fie clarã ºi 
concisã. În plus, trebuie sã aparã pe 
etichetã, pe lângã preþ ºi descrie-
rea articolului ºi indicarea mãri-

PREVEDERI LEGALE CU PRIVIRE
LA AFI AREA PRE ULUI ª Þ

mii/greutãþii. Design-ul oricãrui 
sistem de prezentare pentru vân-
zare a produselor trebuie sã 
permitã poziþionarea corectã a 
etichetelor de raft, asigurându-se 
cã informaþia despre preþ poate sã 
fie vãzutã clar de client ºi asociatã 
produsului respectiv.  

De-a lungul timpului, conside-
rabile resurse financiare ºi de timp 
au fost alocate pentru implemen-
tarea de sisteme care sã asigure 
existenþa etichetelelor de raft ce 
afiºeazã preþul pentru fiecare pro-
dus. La acest moment, cel mai frec-

UNITÃÞI DE EXPUNERE SPRE 
VÂNZARE A PRODUSELOR ªI 
ETICHETAREA ACESTORA 

UNITÃÞI DE EXPUNERE SPRE 
VÂNZARE A PRODUSELOR ªI 
ETICHETAREA ACESTORA 

vent sunt folosite o varietate de 
benzi de plastic ce se aplicã pe 
marginea rafturilor de prezentare 
ºi sub care sunt plasate etichetele 
de raft, proiectate pentru a se po-
trivi diferitelor tipuri de raft, afiºaj 
sau stand.

Orice raft, stand, etajerã folosite 
pentru prezentarea de produse 
trebuie sã dispunã, din fabricaþie, 
de facilitãþi de amplasare pe mar-
gine a etichetelor de produs. 

 Un suport pentru etichete de 
raft, aplicat pe marginea unitãþii 
de prezentare a produselor, tre-
buie sã fie adaptat diferitelor 
tipuri de etichete. 

Cerinþe pentru producãtorii ºi 
furnizorii unitãþilor de afiºare: 
n

Cerinþe pentru producãtorii ºi 
furnizorii unitãþilor de afiºare: 

n

n

n

 Pentru unitãþile de refrigerare 
utilizate pentru prezentarea spre 
vânzare a produselor, suportul 
pentru etichete de raft, aplicat pe 
marginea unitãþii, trebuie sã fie 
adaptat mediului de utilizare.  

 Suportul pentru etichete de 
raft, aplicat pe marginea unitãþii 
de prezentare a produselor, 
trebuie sã se potriveascã stilului ºi 
finisajului unitãþii de prezentare 
pentru vânzare a produselor. 

 Sistemele de prezentare 
pentru vânzare a produselor care 
utilizeazã agrafe tip cârlig trebuie 
sã dispunã de facilitãþi pentru 
amplasarea unei etichete de raft 
în partea din faþã a produsului su-
pus vânzãrii. 
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