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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:

n sã beneficiaþi

Deveniþi
membru GS1
dacã doriþi:

Deveniþi
membru GS1
dacã doriþi:

Pentru a armoniza, pe plan 
european, reglementãrile naþio-
nale referitor la managementul 
deºeurilor, a apãrut necesitatea 
adoptãrii unor standarde globale 
privitor la: 

identificarea surselor de 
deºeuri, tipurilor de procesare ºi 
manevrare, materialelor pericu-
loase; clasificarea generalã a de-
ºeurilor 

identificarea pãrþilor intere-
sate - producãtori, procesatori, au-
toritãþi regionale, distribuitori, 
detailiºti, operatori de deºeuri, 
furnizori de servicii. 

Urmãrirea ºi depistarea de-
ºeurilor materiale transportate 

Ca organizaþie neutrã ºi non-
profit, GS1 se aflã în postura 
unicã de a asista Uniunea Eu-
ropeanã ºi statele membre în a 
implementa soluþii adecvate ºi 
eficiente din punct de vedere al 
costurilor pentru a atinge scopul 
de management al deºeurilor. 

 stabileºte cã 
producãtorul este responsabil cu 
cea mai potrivitã selecþie a 
caracteristici lor  produsului, 
materialelor ºi tehnologiilor de 
producere care „pot mai mult sau 
mai puþin contribui" la deºeuri. 

, 
c a r e  î n s e a m n ã  î m p ã r þ i r e a  
responsabilitãþii între toþi actorii 
implicaþi în ciclul de viaþã al unui 
produs. Sub aceastã abordare 
producãtor i i , d ist r ibuitor i i , 
utilizatorii ºi cei ce eliminã un 
produs împart responsabilitatea 
pentru efectele produsului asupra 
mediului în timpul vieþii sale. 
Drept rezultat, costurile de 
management al deºeurilor vor fi 
internalizate în preþul produselor. 

, prevede cã poluatorul 
este responsabil pentru poluarea 
cauzatã de deºeu, curãþarea 
mediului ºi compensarea pentru 
daunele cauzate, inclusiv costurile 
restabilizãrii zonei afectate. 

n

n

n

Responsabilitãþile
managementului deºeurilor 

n

n

n

„Principiul responsabilitãþilor 
producãtorului"

„Principiul: responsabilitatea 
extinsã a producãtorului (EPR)"

„ P r i n c i p i u l : p o l u a t o r u l  
plãteºte"
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Un model de management
al deºeurilor  

n

n

n

Sistemul GS1 ºi ciclul de
management al deºeurilor 

Managementul deºeurilor 
cuprinde trei aspecte: 

Prevenirea apariþiei deºeu-
rilor 

Refolosirea ºi reciclarea
Eliminarea deºeurilor prin 

incinerare sau îngropare
Producþia ºi ciclul de viaþã al 

deºeurilor de la crearea unui nou 
produs ºi a produselor asociate lui, 
pânã la eventuala sa recuperare, 
reciclare sau eliminare incluzând 
utilizarea, consumarea, refolosi-
rea acestora, constituie manage-
mentul deºeurilor. 

Prin extinderea folosirii siste-
mului GS1 pentru a acoperi în-
tregul ciclu de viaþã al produsului, 
inclusiv deºeurile, existã o opor-
tunitate de a implementa o soluþie 
bazatã pe standarde globale care 
va facilita întregul proces de ma-
nagement al deºeurilor. 

GS1 BarCodes, GS1 eCom, GDSN 
- Global Data Syncronization 
System ºi EPC Global, combinate, 
furnizeazã un sistem integrat de 
management al deºeurilor, la baza 
cãruia stau cheile de identificare 
GS1: GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, 
GSRN, GDTI, chei reprezentate în 
purtãtori de date (codurile de bare 
ºi tagurile RFID) pentru culegere 
automatã a informaþiei.

Atributele datelor asociate de-
ºeurilor: descrierea/clasificarea 
deºeurilor, dimensiunile ºi greutã-
þile, cerinþe de manevrare specialã, 
tipul de tratament necesar, date 
de siguranþa materialelor, pot fi 
pãstrate într-o bazã de date cu 
date structurate conform cerinþe-
lor GDSN. 

Un model de management
al deºeurilor  

Sistemul GS1 ºi ciclul de
management al deºeurilor 

Operare cu standarde GS1

Ambalajelor colectate de la 
produsele de consum le pot fi atri-
buite identificatori GS1. În situa-
þiile în care se foloseºte material de 
ambalare returnabil se poate apli-
ca identificarea GS1 a mijloacelor 
returnabile (GRAI). Deºeul recupe-
rabil, identificat GS1, poate fi în-
registrat, trasat ºi raportat. 

Transporturile deºeurilor pot fi 
identificate utilizând SSCC. Atunci 
când SSCC este combinat cu înre-
gistrarea automatã a datelor ºi 

Operare cu standarde GS1

Aºa cum comerþul global s-a extins pentru produse, la fel au crescut cantitãþile  de deºeuri provenite din 
manufacturare, aprovizionare, consumare ºi eliminare la sfârºitul folosirii. Impactul acestora asupra mediului 
înconjurãtor a condus la introducerea de reglementãri în privinþa gestionãrii deºeurilor cu scopul de a minimiza 
impactul. Uniunea Europeanã a elaborat o politicã în privinþa mediului cu obiectivul de a reduce ºi gestiona 
cantitatea de deºeuri produsã în Europa. 
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Uniunea Europeanã a elaborat o politicã în privinþa mediului cu obiectivul de a reduce ºi gestiona 
cantitatea de deºeuri produsã î

Impactul acestora as
u scopul de a minimiza 

impactul. 
n Europa. 

mesageria electronicã, faciliteazã 
trasarea ºi urmãrirea transportu-
rilor de deºeuri. 

Pãrþile interesate, fie cã sunt 
generatorii, procesatorii, furnizorii 
de servicii sau consumatorii, ne-
cesitã o identificare clarã în lanþul 
de distribuþie a deºeurilor. GLN 
este o soluþie. Odatã ce s-a iden-
tificat deºeul, existã ocazii pentru 
a utiliza codurile de bare ºi tagurile 
RFID-EPC pe deºeuri. Acest lucru 
introduce posibilitatea înregistrã-
rii automate a datelor de cãtre 
pãrþile interesate. 
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O zi de plajã. Râpi de nisip 
prãbuºite care sufocã seculara 
piatrã înviatã de alergãtura 
nervoasã a unei cãi albastre. 
Dincolo de ringul de dans al 
undelor, cu salturi zglobii, piru-
ete spectaculoase, curgeri deli-
cate, scurte întoarceri nefireºti 
spre origini, se strâng tufe de 
uscãturi insensibile la invazia 
vieþii. Soarele coborât amenin-
þãtor sã pârjoleascã se topeºte 
resemnat în valsul stropilor. Un 
decor deºertic strãpuns de scli-
pirea plinã de speranþã a "civi-
lizaþiei"… Câþiva câini înfome-
taþi latrã atâþaþi de provocarea 
pungilor cu gunoaie pãrãsite. Pe 
malul apei, textile semiputrezite 
agãþate în sticle de plastic îºi 
vânturã poetic reminiscenþele în 
ritmul curenþilor. Vârtejuri rebe-
le încearcã în zadar sã tãinuiascã 
sub culoarea tulbure tot ce a 
creat mai frumos omul: spãrturi 
de prefabricate, bucãþi de þevi 
ruginite, obiecte de uz caznic 
sparte, ambalaje de orice formã, 
mãrime ºi compoziþie… un 
talcioc de vechituri gratuit ºi 
dezolant oferite aparatelor de 
fotografiat. E doar un exemplu 
mãrunt, o fãrâmã din plaiul de 
"flori ale civilizaþiei" ce creºte, 
avanseazã, tinde sã ne cotro-
peascã. Nu ne-am dori sã primim 
vederi de la prieteni cu mesajul 
"Salutãri de la Muntele de Car-
ton!", iar noi sã le împãrtãºim 
buna dispoziþie de pe "Insula de 
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O soluþie GS1 pentru "Florile civilizaþiei"O soluþie GS1 pentru "Florile civilizaþiei"
Pet-uri", în timp ce artiºtii  
contemporani ar crea opere vrãjiþi 
de farmecul "Mãrii Toxice" sub pre-
siunea colacilor de fum. 

Dacã calitatea produselor este 
o responsabilitate a producãto-
rilor, disponibilizarea ºi accesibi-
litatea bunurilor revine retailerilor, 
iar consumul raþional ºi evaluarea 
criticã rãmân apanajul consuma-
torilor, deºeurile rezultate din pro-
cesele desfãºurate la toate nive-
lurile, de la producþie pânã la 
consum, reprezintã grija noastrã a 

Pet-uri", în timp ce artiºtii  
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revine retailerilor, 
iar

tuturor, pentru cã, într-o calitate 
sau alta, facem parte din acest 
complex lanþ. Fie cã înþelegem cu 
toþii sau nu, fie cã ne pasã tuturor 
sau nu, peste conºtiinþa abrutizatã 
de barbarismul libertãþii greºit 
înþelese ºi de ploconirea exclusivã 
pe altarul banului, se ridicã, deºi 
uneori timid, optimistã ºi intran-
sigentã Legea. Ea ne impune ce sã 
facem, ne indicã cine sã facã, ne dã 
termene ºi target-uri ºi pedepse. 
ªtim cã trebuie sã reducem can-
titatea de deºeuri produsã, ºtim cã 
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Atenþie Atenþie 
la codurile de bare la codurile de bare 

pirat!pirat!

trebuie sã lucrãm organizat în 
colaborare cu operatorii ce ºi-au 
asumat  sarcina de a le gestiona, 
ºtim cât de importante sunt reci-
clarea ºi distrugerea lor. Dar 
resursele de timp, bani, energie 
ºi inventivitate par a fi de multe 
ori insuficiente activitãþilor di-
rect creatoare de valoare - 
producþiei ºi distribuþiei - nici-
cum sã fie împãrþite cu procesul 
de eliminare a  deºeurilor. 

În acord cu cerinþele legis-
lative ºi în sprijinul tuturor pro-
ceselor de afaceri, GS1 Global se 
erijeazã într-un conector dintre 
activitãþile creatoare ºi cele de 
curãþare. Sistemul GS1 de stan-
darde pentru identificare, sincro-
nizare a datelor, comunicaþii 
electronice, soluþii pentru trasa-
re ºi gestionare, aplicabile pro-
duselor, se oferã spre a fi folosit la 
fel de eficient ºi în cazul manage-
mentului deºeurilor, într-un mod 
unitar, global, organizat. De 
aceea, la nivel european se aflã în 
desfãºurare de mai bine de doi 
ani, un proiect coordonat de GS1 
in Europe privind Manage-
mentul deºeurilor, la care par-
ticipã ºi GS1 Romania, prin care 
se urmãreºte adoptarea unei 
soluþii comune ºi potrivite la 
nivelul tuturor companiilor, or-
ganizaþiilor, sectoarelor publice 
administrative afectate de regu-
lamentele europene impuse în 
domeniu, în condiþii cât mai 
avantajoase economic. 
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Mai multe forme
pentru un singur fond

Mai multe forme
pentru un singur fond

GTIN  numãrul global pentru
identificare a produselor  
Fiecare articol comercial desti-

nat consumatorului final sau 
comercializat între operatori 
profesionali, este identificat 
printr-un numãr GTIN (Numãr Glo-
bal de Articol Comercial), în mod 
unic ºi fãrã ambiguitate. Acest 
numãr de 8,13 sau 14 cifre (GTIN-8, 
GTIN-13 ºi GTIN-14) este atribuit în 
þara noastrã proprietarului mãrcii 
comerciale de cãtre GS1 România, 
dupã reguli bine definite. Fiind 
utilizat de cãtre orice membru 
GS1, indiferent de locul unde se 
aflã, stã la baza schimburilor elec-
tronice, permiþând identificarea 
unicã a obiectului tranzacþiei în 
cadrul mesajelor schimbate zilnic, 
cum ar fi comanda, avizul de ex-
pediþie ºi factura.  Fiecare GTIN 
alocat unui produs începe cu 
prefixul GS1 ce cuprinde codul de 
þarã împreunã cu numãrul de 
companie membrã GS1. Acesta 
este urmat de referinþa articolului 
ºi se încheie cu cifra de  control, aºa 
cum se exemplificã în figurã.  

GTIN  numãrul global pentru
identificare a produselor  

Un cod de bare poartã date 
într-un simbol vizibil ºi este citit 
de un scaner de coduri de bare ce 
utilizeazã o undã opticã sau în 
infraroºu. Similar codului de 
bare, un tag RFID poartã date 
despre un articol (EPC -  Codul 
electronic de Produs) într-un 
chip electronic care funcþio-
neazã într-o gamã largã de frec-
venþe radio. EPC este un numãr 

EAN/UPC (EAN-13, EAN-8)

GS1 DataBar 

GS1-128

ITF-14

GS1 Data Matrix

Aceastã simbolizare prin coduri de bare este proiectatã a fi scanatã în punctele 
de vânzare ºi utilizatã în aplicaþiile de vânzare. Fiind limitatã ca purtãtor doar al 
numãrului GTIN, este folositã pentru identificarea fiecãrei linii de produs, a 
unitãþii de vânzare. 

Anterior denumitã RSS (Reduced Space Simbology), GS1 DataBar este o 
familie de simbolizãri cu dimensiuni mai reduse decât simbolizarea EAN/UPC ºi 
poate purta informaþii adiþionale numãrului GTIN, precum numere seriale, 
numere de lot, date de expirare. 

Anterior denumite EAN-128, codurile de bare GS1-128 pot purta GTIN, dar ºi 
informaþii suplimentare concatenate prin intermediul Identificatorilor de 
Aplicaþie GS1 pentru produse, locaþii, mijloace fixe ºi unitãþi logistice ºi orice alte 
informaþii necesare. 

Codurile de bare ITF-14 pot reprezenta GTIN-uri ºi se tipãresc direct pe cutii de 
carton ondulat, dar nu pot fi folosite pentru identificarea articolelor la punctele 
de vânzare. 

Data Matrix este singura simbolizare matricialã bidimensionalã  compatibilã 
GS1, devenitã o opþiune tot mai preferatã în domeniul sãnãtãþii.  Data Matrix 
necesitã scanere cu camerã ºi de aceea nu este destinatã punctelor de vânzare. 

EAN/UPC (EAN-13, EAN-8)

GS1 DataBar 

GS1-128

ITF-14

GS1 Data Matrix

Aºa cum am prezentat ºi în numerele anterioare ale publicaþiei noastre, dintre cheile GS1, cea mai cunoscutã, pentru popularitatea ºi importanþa sa 
este GTIN, numãrul global de articol comercial. Utilizat în mod independent, sau asociat cu alte informaþii, GTINul este nelipsit pentru identificarea unui 
articol comercial. În funcþie de cerinþele utilizatorilor sistemului GS1 precum ºi a condiþiilor de utilizare, GTIN-ul poate fi reprezentat, pentru a folosi la 
culegerea automatã a datelor, prin purtãtori de date.

Aºa cum am prezentat ºi în numerele anterioare ale publicaþiei noastre, dintre cheile GS1, cea mai cunoscutã, pentru popularitatea ºi importanþa sa 
este GTIN, numãrul global de articol comercial  informaþii, GTINul este nelipsit pentru identificarea unui 
articol comercial. În funcþie de cerinþele utilizatorilor sistemului GS1 precum ºi a condiþiilor de utilizare, GTIN-ul poate fi r

 automatã  purtãtori de date

. Utilizat în mod independent, sau asociat cu alte
eprezentat, pentru a folosi la 

culegerea  a datelor, prin .

global, serial, unic, care identificã 
un articol individual (un produs 
individual, o paletã, o cutie, o rolã) 
cãruia îi este ataºat prin interme-
diul tag-ului RFID.  Acesta permite 
interogãri despre articolul indivi-
dual, oriunde s-ar afla acesta pe 
lanþul de distribuþie. EPC poate 
conþine în structura sa SGTIN  (Nu-
mãrul Global de Articol Comercial 
Serializat). Acesta se bazeazã pe 

codul GTIN cunoscut din Specifi-
caþiile Generale EAN•UCC. Însã, 
GTIN-ul singur nu identificã în 
mod unic fiecare obiect fizic ci o 
clasã de obiecte cum ar fi un anu-
mit tip de produs sau SKU (Stock 
Keeping Unit). Pentru a crea un 
identificator unic pentru obiecte 
individuale, GTIN este suplimen-
tat cu un numãr serial, combina-
þia reprezentând tocmai SGTIN. Articolele care trec pe la 

punctele de vânzare en-detail 
trebuie identificate cu ajutorul 
numerelor GTIN-13, iar dacã sunt 
articole de dimensiuni foarte mici 
cu numere GTIN-8. Numãrul GTIN-
14 este alcãtuit din numãrul alocat 
produsului comercial conþinut, 
precedat de un indicator al nive-
lului de ambalare. 

Simbolizãri GS1 ale GTIN-uluiSimbolizãri GS1 ale GTIN-ului

GTIN înscris în tag RFIDGTIN înscris în tag RFID

Toate organizaþiile fac schimb de informaþii în cadrul proceselor de 
afaceri, extern ºi intern. GLN face posibilã identificarea unicã ºi clarã a 
locaþiilor fizice ºi entitãþilor legale.  Aceasta este o cerinþã preliminarã a 
eficienþei comerþului electronic, sincronizãrii globale a datelor, permiþând 
totodatã ºi alte aplicaþii (GPA, CPFR, Cross Docking, etc.). GLN este proiectat 
sã îmbunãtãþeascã eficienþa comunicaþiei cu partenerii comerciali ºi sã 
adauge valoare acestora dar ºi consumatorilor. 

locaþia fizicã - un singur punct de acces cu o adresã fizicã, precum o 
încãpere dintr-o clãdire, depozit, poartã a unui depozit, doc de încãrcare, 
punct de livrare

entitate legalã - organizaþia legalã subscrisã sistemului GS1 precum o 
companie, sau o filialã. Fiecãrei locaþii îi este atribuit un numãr de 
identificare unic. 

GLN identificã:  
n

n

GLN este o cheie utilizatã pentru a regãsi informaþia în bazele de date: 

GLN identificã:  

GLN este o cheie utilizatã pentru a regãsi informaþia în bazele de date: 

n 

n 

n 

n 

n 

denumirea firmei
punct de livrare/adresã; 
tipul locaþiei (centru de pro-

   ducþie, depozit, sediu central); 
informaþii privind contul bancar; 

   nr. telefon; persoane de contact
furnizorul de informaþii 

   (de ex. în GDSN)

O cheie GS1 pentru creºterea eficienþei ºi vizibilitãþii pe lanþul de distribuþie O cheie GS1 pentru creºterea eficienþei ºi vizibilitãþii pe lanþul de distribuþie 

Folosirea numerelor GLN oferã companiilor o metodã de identificare a 
locaþiilor, atât intern cât ºi în exteriorul companiei, ele fiind: 

 cu o structurã simplã, faciliteazã procesarea ºi transmiterea 
datelor; 

caracteristica GLN de a nu avea o semnificaþie permite 
identificarea oricãrei locaþii ºi în consecinþã, orice afacere legatã de 
activitatea desfãºuratã în locaþia respectivã ; 

numerele de locaþie sunt unice în întreaga lume. Mai 
mult, pentru utilizarea lor, reþeaua organizaþiilor naþionale GS1, ce acoperã 
peste 100 de þãri, oferã suport în limba localã. 

GLN are o structurã de 13 caractere numerice  ºi este compus din:  
Prefixul GS1 de Companie - atribuit de cãtre Organizaþia GS1 naþionalã  

(N1-N7)
Referinþa de locaþie - atribuitã de companie unei anumite locaþii (N8-

N12)
Cifrã de control calculatã conform algoritmului standard  (N13)

n

n

n

Care este structura GLN? 

n

n

n

unice:

multisectoriale: 

Internaþionale: 

unice:

multisectoriale: 

Internaþionale: 

Care este structura GLN? 

Schimb electronic de date (Mesagerie electronicã)
GLN furnizeazã o identificare unicã, eficientã ºi lipsitã de ambiguitate 

a fiecãrei locaþii relevante pentru tranzacþia EDI. Aceasta este o 
precerinþã a comerþului electronic, toate companiile partenere utilizând 
acelaºi standard (GS1) de codificare a locaþiei. Informaþia despre o 
locaþie nu trebuie comunicatã la fiecare tranzacþie, ea fiind necesar sã fie 
introdusã o singurã datã în fiºierele computerului ºi va fi extrasã ulterior 
(când este nevoie) prin referinþa unicã a GLN.

Schimb electronic de date (Mesagerie electronicã)

GDSN (Reþeaua Globalã de Sincronizare a Datelor)

Expediþie eficientã ºi Cross Docking 

n

n

n

GLN este o informaþie cheie utilizatã pentru a obþine date dintr-un 
data pool. Articolele comerciale sunt identificate în GDSN folosind o 
combinaþie unicã de GTIN, GLN, piaþa þintã.

GLN-urile pot fi prezentate în format de cod de bare pentru: 
unitãþi comerciale în scopul identificãrii pãrþilor implicate 
unitãþi de transport (cross docking); 
locaþii fizice (GS1-128 poate fi scanat pentru captura automatã a 

detaliilor legate de GLN). Spre exemplu, Identificatorul de Aplicaþie 410 
desemneazã "locaþia de expediþie" ºi este urmat de numãrul global de 
locaþie (GLN). 

GDSN (Reþeaua Globalã de Sincronizare a Datelor)

Expediþie eficientã ºi Cross Docking 

De ce este folosit GLN ºi nu un sistem intern?
Fiecare companie îºi poate crea un sistem intern ºi o structurã proprie de 

codificare pentru a le utiliza la identificarea tuturor locaþiilor în care 
opereazã.  Deºi o soluþie internã poate pãrea calea mai simplã ºi mai rapidã 
de parcurs, când informaþiile sunt schimbate între computerele unor 
companii diferite, apar câteva probleme precum: 

 Duplicarea: doi sau mai mulþi parteneri comerciali pot folosi acelaºi cod 
pentru identificarea propriilor locaþii; 

 Complexitatea: codurile interne prezintã o mare varietate de structuri ºi 
formate, impunând o programare mult mai complexã a aplicaþiilor ºi 
modificãri costisitoare ale aplicaþiei; 

 Semnificaþie: codurile de locaþie care conþin în structura lor informaþii 
despre locaþia respectivã devin dificil de utilizat pe mãsurã ce structura de 
codificare evolueazã în sensul încorporãrii unor noi semnificaþii. 

De ce este folosit GLN ºi nu un sistem intern?

GS1 este o organizaþie globalã conducãtoare dedicatã proiectãrii ºi implementãrii standardelor globale ºi soluþiilor de îmbunãtãþire a eficienþei ºi 
vizibilitãþii pe lanþul de distribuþie la nivel global  în cadrul diferitelor sectoare ºi industrii.  GS1 are o experienþã de mai bine de 30 de ani în standardizare, 
oferind un portofoliu diversificat de produse, soluþii ºi servicii.  "Noi aducem laolaltã companii reprezentând toate pãrþile lanþului de distribuþie: 
producãtori, distribuitori, retaileri, transportatori, organizaþii vamale, dezvoltatori de soft, autoritãþi reglementative locale ºi internaþionale, etc. Aceste 
companii care pot avea de fapt interese contradictorii, lucreazã împreunã sub coordonarea noastrã pentru a adera la standarde ce fac lanþul de 
distribuþie mai rapid, mai eficient, mai simplu ºi mai puþin costisitor. Fãrã o organizaþie globalã, neutrã, non profit precum GS1, acest lucru nu ar fi probabil 
posibil. Noi facem totul posibil, iar consumatorii ºi afacerile beneficiazã. "  

GS1 este o organizaþie globalã conducãtoare dedicatã proiectãrii ºi implementãrii standardelor globale ºi soluþiilor de îmbunãtãþire a eficienþei ºi 
vizibilitãþii pe lanþul de distribuþie la nivel global  în cadrul diferitelor sectoare ºi industrii.  GS1 are o experienþã de mai bine de 30 de ani în standardizare, 
oferind un portofoliu diversificat de produse, soluþii ºi servicii.  "Noi aducem laolaltã companii reprezentând toate pãrþile lanþului de distribuþie: 
producãtori, distribuitori, retaileri, transportatori, organizaþii vamale, dezvoltatori de soft, autoritãþi reglementative locale ºi internaþionale, etc. Aceste 
companii care pot avea de fapt interese contradictorii, lucreazã împreunã sub coordonarea noastrã pentru a adera la standarde ce fac lanþul de 
distribuþie mai rapid, mai eficient, mai simplu ºi mai puþin costisitor. Fãrã o organizaþie globalã, neutrã, non profit precum GS1, acest lucru nu ar fi probabil 
posibil. Noi facem totul posibil, iar consumatorii ºi afacerile beneficiazã. "  

(01)07612345678900(17)100503
(10)AC3453G3

(01)07612345678900(17)100503
(10)AC3453G3

1  5 9  4 1 2 3 4  5 6 7 8 9  6

(00)  0 5941234  123456789 6

  

  
  

  
  

  

  
    

  
    

  

Codificarea Codificarea 
SGTIN la SGTIN la 
nivel de bitnivel de bit

Structurã de Structurã de 
identificare GTINidentificare GTIN
plus Numãr Serialplus Numãr Serial

Prefix CompaniePrefix Companie IndicatorIndicator Referinþã ArticolReferinþã Articol Numãr SerialNumãr Serial

IndicatorIndicator Prefix CompaniePrefix Companie Referinþã ArticolReferinþã Articol Numãr SerialNumãr SerialCifrã ControlCifrã Control

N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7      N8  N9  N10  N11  N12 N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7      N8  N9  N10  N11  N12 N13N13

Cifra de 
control
Cifra de 
control

Prefix CompaniePrefix Companie Referinþã locaþieReferinþã locaþie

GTIN, Global Trade Item NumberGTIN, Global Trade Item Number   

Ind.Ind.   Prefix Prefix 
þarãþarã

  

Numãr Numãr 
companiecompanie

  

Nr. de referinþãNr. de referinþã
articolarticol

  
CtrlCtrl

  
GTINGTIN--1414
  

NN11

  

594594
  

NN44NN55NN66 N N77

  

NN88NN99NN1010NN1111NN1212 N N1313 NN1414

 
GTINGTIN--1133
  

--
  

594594
  

NN44NN55NN66 N N77

  

NN88NN99NN1010NN1111NN1212 NN1313

 
GTINGTIN--88 -- 594594 -- NN44NN55NN66 N N77 NN88

GLNGLN Bazã de dateBazã de date DecodificareDecodificare

12345678901281234567890128

12345678901281234567890128

GLNGLN

GLN Compania AGLN Compania A GLN Compania BGLN Compania B
34567890123403456789012340

Mesaje standardMesaje standard

FabricãFabricãClientClient

Lansare comandã,
primire facturã,

cerinþe de platã / livrare...

Când sunt utilizate GLN? Când sunt utilizate GLN? 
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Armonizare ºi coeziuneArmonizare ºi coeziune a datelor pe tãrâm virtuala datelor pe tãrâm virtual
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Beneficii în afaceri pentru orice retaileri ºi furnizori  

Eficienþa semnificativã în logisticã, contabilitate, serviciu clienþi ºi 
managementul inventarului este posibilã datorita reducerii ºi de multe ori 
eliminãrii  discontinuitãþilor pe lanþul de distribuþie. Un lanþ de distribuþie 
mai fluid este mai puþin scump ºi mai rapid pentru toþi cei implicaþi. 
Simplificã ºi îmbunãtãþeºte procese precum: realizarea rapoartelor, 
urmãrirea comenzilor ºi planificarea. Reduce numãrul de reclamaþii ºi 
dispute ce trebuie rezolvate. Asigurã o îmbunãtãþire considerabilã în ceea 
ce priveºte acurateþea comenzilor, expediþiilor ºi recepþiilor la costuri 
aferente muncii ºi logisticii mai mici, creºterea vânzãrilor, încredere în 
informaþiile transmise ºi primite de la partenerii comerciali. 

Beneficii în afaceri pentru orice retaileri ºi furnizori  

Accenture ºi Cap Gemini au lucrat cu asociaþii majoritari, cu furnizorii ºi retailerii pentru a mãsura beneficiile 
aduse de GDSN în afaceri. Printre participanþi se numãrã Royal Ahold, Coca-Cola Company, General Mills, Hershey 
Company, J.M. Smucker Company, Johnson & Johnson, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, Sara Lee, The Gillette 
Company, Unilever ºi Wegmans. Rapoartele vizând aceste cazuri de afaceri vor fi prezentate în unul din numerele 
urmãtoare.  

Accenture ºi Cap Gemini

STUDIU DE CAZSTUDIU DE CAZ

Beneficii ºi oportunitãþi pentru retaileri  

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Management al categoriei ºi promoþiilor perfecþionat  

Manipulare a datelor administrative mai facilã 

Logisticã uºuratã 

Clienþi mai satisfãcuþi  

Scop final mai bine realizat

Necesitate scãzuta pentru agenþi locali sau 
intermediari  

Capabilitatea de a lãrgi baza de furnizori  
Vizibilitate crescutã în planificarea nivelului 

stocurilor 
Raportare la categorie mai simplã ºi mai exactã 
Introducere mai simpla ºi mai rapidã a articolelor noi  
Timp mai scurt de promovare a produselor 
Schimbãri de preþ sau corecþii mai uºor de gestionat, 

reducere a intervenþiei umane costisitoare

economii realizate printr-o cantitate mai micã de 
muncã, personal administrativ redus  

Mai puþin timp consumat cu întreþinerea catalogului 
sau alocat duplicatelor  

eliminarea tabelelor comparative  
mai puþine incidente datorate facturilor  
mai puþine erori de comandare  
Ratã de umplere superioarã  

Economii realizate prin mãsurãtori ºi cântãriri mai 
precise  

recepþii ale expediþiilor fãrã erori  
mai puþine expediþii returnate 
mai puþine renunþãri la comenzi  
stoc de siguranþã mai mic  
optimizare a locaþiilor de livrare  
reducerea pierderilor  

Disponibilitate la raft crescutã  
timp de verificare mai scurt  
mai multe promoþii  

creºterea vânzãrilor  

Beneficii ºi oportunitãþi pentru retaileri  
Management al categoriei ºi promoþiilor perfecþionat  

Manipulare a datelor administrative mai facilã 

ã uºuratã

Clienþi mai satisfãcuþi 

Logistic  

 

Scop final mai bine realizat

Beneficii ºi oportunitãþi pentru furnizori  

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Management al categoriei ºi promoþiilor
perfecþionat  

Manipulare a datelor administrative mai facilã 

Logisticã uºuratã 

Angajaþi mai eficienþi

Scop final mai bine realizat

Vizibilitate crescutã în planificarea nivelului 
stocurilor 

prezentare ºi expunere superioarã a 
produselor   

Raportare la categorie mai simplã ºi mai 
exactã 

Introducere mai simpla ºi mai rapidã a 
articolelor noi  

 Timp mai scurt de promovare a produselor 
adãugare sau schimbare mai uºoarã a 

articolelor din catalog  (sau preþurile lor)  

eliminarea tabelelor comparative  
mai puþine incidente datorate facturilor
mai puþine debite
mai puþine erori de comandare  
mai puþine discrepanþe la platã 

Dimensionare corectã a comenzii prin 
mãsurãtori ºi cântãriri mai precise  

Urmãrire ºi trasare mai uºoarã a comenzii  
mai puþine expediþii returnate 
procent mai ridicat de comenzi perfecte  
mai puþine comenzi neprevãzute  
preluare mai corectã a mãrfurilor din 

depozitare 
planificare pe termen scurt optimizatã 

Mai puþinã muncã administrativã înseamnã 
vânzãri, concentrare pe cererea de realizare a 
produselor, creºterea afacerii 

creºterea vânzãrilor  

Beneficii ºi oportunitãþi pentru furnizori  
Management al categoriei ºi promoþiilor
perfecþionat  

Manipulare a datelor administrative mai facilã 

Logisticã uºuratã 

Angajaþi mai eficienþi

Scop final mai bine realizat

Producãtori 
n

n

n

Reducerea timpului la raft 
cu o medie de la 2 la 6 sãptãmâni 

Îmbunãtãþirea administrã-
rii comenzilor ºi articolelor cu 
67% 

Reducerea cu o medie de 
25% - 55% a problemelor create 
de datele eronate despre arti-
cole 

Producãtori 
Reducerea timpului la raft 

cu o medie de la 2 la 6 sãptãmâni 
Îmbunãtãþirea administrã-

rii comenzilor ºi articolelor cu 
67% 

Reducerea cu o medie de 
25% - 55% a problemelor create 
de datele eronate despre arti-
cole 

Retaileri 
n

n

n

n

Îmbunãtãþirea administrãrii 
comenzilor ºi articolelor cu 50%

Reducerea respingerilor de 
cupoane la casã cu 40% 

Uºurarea procesului de 
gestiune a datelor cu 30% 

Creºterea disponibilitãþii la 
raft prin reducerea ruperilor de 
stoc de la 8% la 3% 

Retaileri 
Îmbunãtãþirea administrãrii 

comenzilor ºi articolelor cu 50%
Reducerea respingerilor de 

cupoane la casã cu 40% 
Uºurarea procesului de 

gestiune a datelor cu 30% 
Creºterea disponibilitãþii la 

raft prin reducerea ruperilor de 
stoc de la 8% la 3% 

GDSN deschide o uºã cãtre o multitudine de oportunitãþi 

Când ai încredere în informaþiile pe care le transmiþi ºi pe care le primeºti 
de la partenerii comerciali, devin posibile noi alte acþiuni colaborative ºi noi 
cãi de a lucra împreunã. Sincronizarea datelor permite dezvoltarea unor 
programe inovatoare care maximizeazã eforturile de marketing, 
revoluþioneazã activitatea promoþionalã ºi transformã managementul 
corporaþiei. Raportarea cuprinzãtoare devine mai rapidã ºi mai facilã.  
Furnizarea globalã devine o realitate. Eliminã redundanþa costisitoare în 
sistemele IT ºi în procesele interne. Creazã posibilitatea partajãrii datelor. 
Extinde baza de furnizori.  Pune capãt multor procese consumatoare de 
timp ºi de manoperã. Lanseazã programe sinergice de vânzãri. Oferã 
transparenþã privind originea ºi preþul. Fãcând parte din Reþeaua Globalã 
de Sincronizare a Datelor puteþi beneficia de o abundenþã de idei 
ingenioase ºi proiecte inventive. Sincronizarea Datelor stã, de asemenea, la 
baza iniþiativelor din domeniul comerþului electronic. 

GDSN deschide o uºã cãtre o multitudine de oportunitãþi 

Cum lucreazã GDSN?  

n

n

n

n

n

GDSN conecteazã partenerii 
comerciali la Registrul Global GS1  
prin intermediul unor data-pool 
interoperabile, certificate GS1.  În 
cadrul acestei reþele, articolele 
comerciale sunt identificate cu 
ajutorul unei combinãri unice a 
cheilor GS1: Global Trade Item 
Numbers (GTIN) ºi Global Location 
Numbers (GLN).  

Sunt cinci paºi simpli care 
permit partenerilor comerciali sa 
îºi sincronizeze între ei datele 
despre articole, locaþii ºi preþuri:  

 Vânzãtorul 
înregistreazã informaþiile despre 
companie ºi produse în data 
pool-ul la care este conectat.  

 Un mic 
subset al acestor date sunt 
transmise Registrului Global.  

Interogare Cumpãrãtorul 
abonat GDSN emite o interogare, 
prin intermediul data pool-lui la 
care este conectat, pentru a primi 
informaþiile de la vânzãtor.  

 Data Pool-ul 
vânzãtorului publicã informaþiile 
cerute data pool-ului cumpãrãto-
rului.

 
Cumpãrãtorul trimite o confir-
mare de primire a informaþiei 
vânzãtorului. Prin data pool-ul la 
care e conectatã fiecare companie, 
furnizorul este informat despre 
acþiunile întreprinse de retailer 
folosind informaþiile. 

Încãrcare date:

Înregistrare date:

: 

Publicare date:

Confirmare ºi Informare:

Cum lucreazã GDSN?  

Încãrcare date:

Înregistrare date:

: 

Publicare date:

Confirmare ºi Informare:

Clasificare corectã a datelor
cu ajutorul  GS1 Global
Product Classification 

Pentru a asigura o clasificare 
corectã ºi uniformã a datelor, 
GDSN utilizeazã GS1 Global Pro-
duct Classification (GPC), un 
sistem care oferã cumpãrãtorilor ºi 
retailerilor un limbaj comun de a 
grupa produsele în acelaºi mod, 
oriunde în lume. Aceasta îmbunã-
tãþeºte integritatea ºi acurateþea 
datelor din Reþeaua Globalã de 
Sincronizare a Datelor, creºte vi-
teza de reacþie la cerinþele con-
sumatorilor / participanþilor la 
lanþul de aprovizionare, ºi contri-
buie la dãrâmarea barierelor im-
puse de limbã. De asemenea, faci-
liteazã realizarea  rapoartelor la 
nivelul depozitelor. Elementul 
fundamental al GPC poartã de-
numirea de  "brick" ºi defineºte o 
categorie de produse similare. 
Utilizarea sa drept componentã a  
GDSN asigurã o recunoaºtere co-
rectã a categoriei de produse de-a 
lungul lanþului de distribuþie ex-
tins, de la vânzãtor la cumparãtor. 

Clasificare corectã a datelor
  

 
cu ajutorul GS1 Global
Product Classification

Importanþa sincronizãrii
unor date de calitate,
corect clasificate

Datele, despre un articol 
comercial, care intrã în Reþeaua 
Globalã de Sincronizare a 
Datelor, trebuie sã fie reale ºi 
corect clasificate. Sincroni-
zarea unor date incorecte sau 
eronat clasificate creazã numai 
probleme, întârzieri ºi costuri 
pe lanþul de distribuþie. Este 
simplu de imaginat dezastrul 
rezultat pe parcursul întregului 
proces de aprovizionare ºi  
logistic dacã înãlþimea unui 
produs este indicatã în secþiu-
nea corespunzãtoare "lãþimii", 
dacã apare ca având o înãlþime 
de 8 cm. ºi are în realitate 8 inch, 
sau dacã este clasificat drept un 
bun îmbuteliat când de fapt 
este un aliment congelat.  
GDSN are posibilitãþi de a 
preveni astfel de probleme.  

Importanþa sincronizãrii
unor date de calitate,
corect clasificate
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pe lanþul de distribuþie
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Asigurarea calitãþii datelor
prin GS1 Data Quality
Framework

Experienþa a demonstrat de-a 
lungul timpului cã beneficiile în 
afaceri nu se obþin prin desfãºu-
rarea pe termene scurte a unor 
acþiuni de "curãþare" a datelor, ci 
numai având de la început date de 
bunã calitate. Pentru a menþine 
nivelul calitãþii datelor, GDSN re-
comandã procesele descrise în 
GS1 Data Quality Framework. 

Asigurarea calitãþii datelor
prin GS1 Data Quality
Framework

Cadrul detaliazã o serie de 
modalitãþi de lucru pentru a deter-
mina conformitatea datelor ºi 
conþine o procedurã pentru com-
panii de a-ºi autoevalua situaþia 
din acest punct de vedere. 

 
sunt cataloage electronice de date 
standardizate despre articole. Ele 
servesc drept sursã sau rezervor 
de date master (principale). Data 
pool-urile pot fi folosite de o orga-
nizaþie membrã GS1 sau de un fur-
nizor de soluþii. 

Data Pool-uri certificate GS1Data Pool-uri certificate GS1

Registrul Global GS1 este "un 
director de informaþii" care garan-
teazã unicitatea articolelor ºi pãr-
þilor înregistrate, oferã informaþii 
despre data pool-uri pentru a sta-
bili comunicaþii de sincronizare a 
datelor în reþea ºi asigurã folosirea 
mesajelor standardizate, a reguli-
lor de validare ºi a proceselor.  

Registrul Global GS1

Luaþi startul cu GDSN! 
GS1 Romania oferã îndruma-

re ºi sprijin în implementarea 
GDSN prin CEROM-SINFOS®. 

Luaþi startul cu GDSN! 
GS1 Romania oferã îndruma-

re ºi sprijin în implementarea 
GDSN prin CEROM-SINFOS®. 

Fiecare companie din lume 
are o bazã de date cu informaþii 
despre produsele pe care le 
realizeazã, le vinde sau le 
cumpãrã. Aceste baze de date 
funcþioneazã foarte asemãnãtor 
unui catalog pe care clienþii îl 
pot utiliza pentru a lansa 
comenzi. Dificultatea apare 
atunci când compania trebuie sã 
schimbe orice element al 
informaþiei din baza sa de date 
sau sã adauge un nou articol: 
dintr-o datã, "catalogul" nu mai 
este actual.  Acesta este punctul 
în care GDSN se face util.  

, care, combinate, oferã un 
mediu puternic pentru sincro-
nizarea continuã ºi în siguranþã 
a datelor corecte. Ca urmare, 
partenerii comerciali au întot-
deauna aceleaºi informaþii în 
sistemele lor ºi orice schimbãri 
intervenite în baza de date a 
unei companii sunt transmise 
automat tuturor celorlalte com-
panii care se aflã în relaþii de 
afaceri.  

Când un furnizor ºi un client 
ºtiu cã au vizibilitate asupra 
aceloraºi date corecte ºi actua-
lizate, afacerea între ei este mai 
simplu ºi mai rapid de realizat.  

Sincronizarea datelor corecte 
ºi clasificate în mod adecvat  
conduce, de asemenea, la un 
nivel mai ridicat de acurateþe a 
comenzilor, la mai puþine erori 
în elaborarea acestora, la redu-
cerea numãrului de procese ºi 
sisteme duplicate, dar cel mai 
important, la o cale verificatã de 
a elimina costurile suplimentare 
pe lanþul de distribuþie.  

Mulþi furnizori ºi retaileri din 
întreaga lume, corporaþii mari ºi 
mici producãtori, au descoperit 
deja cã sincronizarea datelor de 
calitate ºi corespunzãtor clasi-
ficate folosind GDSN, poate 
aduce tuturor beneficii ºi opor-
tunitãþi.     

GDSN este Reþeaua de 
Sincronizare a Datelor GS1, 
construitã în jurul Registrului 
Global , a data-pool-urilor 
certificate GS1, a Cadrului 
pentru Calitatea Datelor GS1 ºi 
Clasificãrii Globale a Produselor 
GS1
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dintr-o datã, "catalogul" nu mai 
este actual. 
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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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Staþie de ambalare în folie, dotatã
cu cititor RFID
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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
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recepþiei bunurilor
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Imprimantã pentru tipãrirea
etichetelor RFID
Imprimantã pentru tipãrirea
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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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Cum putem face operaþiunile 
de umplere a rafturilor ºi expe-
rienþa de cumpãrare mai simplã? 
Nu este întotdeauna comod 
pentru lucrãtorii din magazin sã 
identifice produsele în depozitul 
"din spate", apoi sã le aºeze în raft 
fãrã sã le deterioreze, sã deschidã 
cu atenþie cutia exterioarã ºi sã 
încheie eficient umplerea raftului. 
În acest context "Produse Am-
balate pentru Raft" - SRP (Shelf 
Ready Packaging), devine soluþia 
capabilã sã rezolve aceste proble-
me, cu costuri minime. "Produs 
ambalat pentru raft" este terme-
nul folosit pentru a ne referi la un 
produs care soseºte într-o unitate 
gata de comercializare, uºor de 
identificat, uºor de expus la raft. 

Apar însã discuþii contradictorii  
între producãtor ºi retailer legat 

de cine va suporta costurile ºi cine 
va obþine beneficiile SRP. Imple-
mentarea SRP poate sã aibã de 
multe ori impact asupra costului 
produsului din moment ce nece-
sitã investiþie industrialã ºi costuri 
cu ambalaje exterioare, iar cum-
pãrãtorii nu sunt dispuºi sã contri-
buie la aceste costuri.

De aceea, ECR Europe a iniþiat 
un proiect la care a reunit parte-
neri producãtori, retaileri ºi furni-
zori de ambalaje. Obiectivul prin-
cipal este de a realiza un studiu de 
caz, de a defini principii comune ºi 
de a proiecta cerinþele de funcþio-
nare ale SRP.  

care se aºteaptã de 
la SRP se situeazã în zona optimi-
zãrii reaprovizionãrii, creºterii dis-
ponibilitãþii la raft ºi a recunoaº-
terii produsului de cãtre cumpã-

Beneficiile Beneficiile 

rãtor, satisfacþiei clienþilor.
Studiile de pânã acum au evi-

denþiat aprecierea cumpãrãtorilor 
privind impactul pozitiv al SRP 
prin "uºurarea identificãrii produ-
sului la raft", "realizarea unei pre-
zentãri mai atrãgãtoare a raftului", 
sau "atragerea atenþiei asupra 
produselor noi ".

Cerinþe funcþionale pentru SRPCerinþe funcþionale 

Principii conducãtoare au în 
vedere implementarea cât mai 
simplã a unei soluþii SRP creatoare 
de valoare pentru cumpãrãtor, re-
tailer ºi producãtor, în conformi-
tate cu legislaþia privind mediul ºi 
cu principiile de eficienþã ale lan-
þului de distribuþie, cu respectarea 
identitãþii mãrcii, printr-un anga-
jament pe termen lung între re-
taileri ºi producãtori.

Principii conducãtoare

Lanþ de distribuþie amonteLanþ de distribuþie amonte Lanþ de distribuþie avalLanþ de distribuþie aval

Identificare uºoarãIdentificare uºoarã

Deschidere uºoarãDeschidere uºoarã

Prezentare uºoarãPrezentare uºoarã

Etalare uºoarãEtalare uºoarã

Cumpãrare uºoarãCumpãrare uºoarã

Ridicare & mutare mãrfuriRidicare & mutare mãrfuri LocalizareLocalizare ReaprovizionareReaprovizionare VânzareVânzare
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