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Mai întâi se iþeºte micã, 
rãzleaþã ºi confuzã ... nevoia. ªi 
ne permite sã o ignorãm, dar nu 
pentru mult timp, cãci fãptura 
voalat cenuºie îºi acutizeazã cu 
repeziciune prezenþa în simþu-
rile noastre. Se-nalþã, se contu-
reazã, prinde contrast, împroaº-
cã frustrare, cere impetuos, ne 
copleºeºte. Pânã când, asuprit, 
spiritul de conservare reacþio-
neazã, invocând soluþii. Rãtãciþi 
parcã fãrã scãpare în torentul 
necesitãþilor, prindem deodatã 
firul armonios al simfoniei Ideii. 
Firavã ºi ezitantã, ea încolþeºte 
din nimic, produs energetic, în 
ungherul tainic al creaþiei gân-
dului ºi strãbate neobositã pã-
ienjeniºul neuronal al propriei 
geneze. Iar când se înalþã strã-
lucind în lume, rãsfãþatã de mo-
mentul de glorie, îºi desprinde 
narcisic mantia de mister pentru 
a se dãrui cunoaºterii tuturor 
cãutãtorilor. Apoi, pentru cã se 
simte singurã, neîmplinitã, sau 
doar pentru cã i se cere, Ideea 
naºte Idei. În zumzet febril, 
frânturi desprinse din trupul ei 
roiesc în gândurile noastre 
mânate de nevoie, prin speranþã, 
cãtre aspiraþie. ªi cândva, se vor 
aºeza la casa lor, într-o matrice a 
ideilor maturizate, a inovaþiilor 
alimentate de acelaºi izvor, înlã-
turând mãcar una din umbrele 
ce ne înconjoarã. O familie de 
pioni ai raþiunii, acþionând pre-
cum un întreg, într-o ordine 
internã imperturbabilã, ermetic 
închisã intruºilor. O astfel de idee 
fundamentalã, matcã a uneia 
din cãile de progres în sectorul 
comercial este Sistemul de Nu-
merotare ºi Identificare GS1, rod 
al nevoii simþitã în întreaga lume 
de a avea un limbaj comun în 
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cadrul tranzacþiilor comerciale. Cu 
o istorie de peste 35 de ani, GS1 a 
elaborat ºi implementat standar-
de globale de bazã pentru nume-
rotarea ºi identificarea unicã a 
produselor (GTIN), a partenerilor 
comerciali (GLN), a unitãþilor 
logistice (SSCC), chei utilizate pe 
lanþul de distribuþie. Pornind din 
acest trunchi, s-a ramificat un por-
tofoliu divers de produse, soluþii ºi 
servicii. Reprezentarea cheilor 
GS1 în coduri de bare folosind 
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tarea unor baze de date (data 
pool) într-o reþea globalã de sin-

TMcronizare a datelor (GDSN ) se 
supune standardelor GS1-GDS. 
Companiile aflate într-o relaþie de 
afaceri pot deþine astfel aceleaºi 
informaþii în sistemele lor infor-
matice, întrucât orice modificare 
în baza de date efectuatã de cãtre 
una dintre companii este imediat 
ºi automat disponibilã celorlalte 
companii colaboratoare. Alinierea 
ºi sincronizarea datelor despre 
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dezvoltat standardele eCom 
care furnizeazã reglementãri 
clare privind mesageria electro-
nicã. Standardele GS1 fac posi-
bilã trasarea produselor pe plan 
global, extrem de importantã 
pentru siguranþa consuma-
torilor, indiferent de numãrul 
companiilor implicate sau de 
graniþele traversate de produse 
de-a lungul lanþului de distri-
buþie pânã la consumator. De 
aceea organizaþiile naþionale 
GS1 s-au implicat în elaborarea 
unor sisteme ºi aplicaþii de 
trasabilitate corelat cu specificul 
ºi legislaþia fiecãrei þãri. ªi 
sectorului medical s-a acordat o 
atenþie deosebitã, creându-se 
un organism GS1 Healthcare ce 
lucreazã la dezvoltarea stan-
dardelor care cresc siguranþa ºi 
îngrijirea pacientului, reduc 
erorile medicale ºi îmbunãtã-
þesc trasarea produselor medi-
cale ºi farmaceutice. Combate-
rea contrafacerilor, controlul 
graniþelor, comerþul mobil, ºi 
multe alte preocupãri îºi gãsesc 
rezolvarea cu ajutorul standar-
delor GS1, o autenticã "cloºcã cu 
puii de aur" a lumii moderne. 
Pentru toate acestea, sistemul 
GS1 trebuie însã cunoscut ºi 
respectat, ºi nu în ultimul rând 
protejat de eroziunile unor false 
ºi nefundamentate codificãri. Vã 
reamintim cã, în România, sin-
gura organizaþie abilitatã de a 
oferi aceste produse ºi servicii 
este GS1 Romania, iar codurile 
alocate de aceasta producãto-
rilor ºi distribuitorilor de pe teri-
toriul Romaniei au ca început 
grupajul de cifre 594, reprezen-
tând prefixul GS1de þarã pentru 
România în sistemul global de 
identificare. 
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þiilor, scanarea acestora devenind 
cea mai rãspânditã practicã în 
comerþul modern. Codurile cu di-
mensiuni reduse (DataBar), co-
durile cu conþinut mai mare de 
informaþii (GS1-128), codurile 
electronice (EPC) înscrise pe tag-
uri RFID, devin treptat disponibile 
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zarea documentelor comerciale 
(comenzi de aprovizionare, dispo-
ziþii de livrare, dispoziþii de platã, 
documente de control,etc) GS1 a 
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m-commerce: 
Telefonul mobil schimbã 
modul de desfãºurare 
a comerþului
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Codificarea articolelor 
comerciale cu GTIN
Codificarea articolelor 
comerciale cu GTIN
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Numerele neautorizate 
cresc costurile pe lanþul 
de distribuþie

Numerele neautorizate 
cresc costurile pe lanþul 
de distribuþie

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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Centrul de Soluþii EAN a creat o nouã 
aplicaþie online: editorul de etichete 
logistice "LABEL 128", utilizabil din 15 
ianuarie 2009 direct din site-ul CS EAN 
(www.csean.ro). 

Aplicaþia permite crearea ºi tipãrirea 
etichetei logistice pentru identificarea ºi 
urmãrirea unitãþilor de încãrcãturã omo-
gene sau neomogene, cu greutate fixã sau 
variabilã, standard sau nestandard, ce 
conþin mãrfuri de orice fel, folosind 
standardul GS1-128. 

Eticheta creatã are un format stan-
dardizat care grupeazã în mod uniform 
informaþiile, atât în format text cât ºi sub 
formã de cod de bare GS1-128. 

Folosirea Etichetei Logistice GS1 per-
mite urmãrirea ºi trasarea mãrfurilor pe 
întreg lanþul de distribuþie, dar ºi aplicaþii 
precum: cross docking, rutarea expediþiei, 
recepþia automatã, asigurarea securitãþii 
alimentare.
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n  Consultanþã ºi proiectare soluþii GS1
n  Cataloage electronice
n  Promovare produse prin GDSN
n  Asistenþã tehnicã pentru e-Com (EDI)
n  Tipãrire etichete cu coduri de bare
n  Publicaþii, seminarii, materiale publicitare

Str. Mexic nr. 13
Sector 1, Bucureºti
Tel.: 021 319 87 56

E-mail: office@csean.ro

Centrul de Soluþii EAN - suportul logistic al GS1 RomaniaCentrul de Soluþii EAN - suportul logistic al GS1 Romania
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PRIMUL PAS : ALOCAREA PREFIXULUI DE COMPANIE GS1
Când România a devenit membrã a Asociaþiei EAN (actualmente GS1) în anul 1994 , a dobândit codul de þarã (Prefixul GS1) 594 ºi a început alocarea 

prefixelor GS1 de companie alcãtuite din 7 cifre companiilor membre GS1. Prefixul de þarã împreunã cu numãrul de companie formeazã prefixul GS1 al 
companiei. Odatã cu creºterea numãrului de companii membre, în urmã cu 3 ani, s-a trecut la alocarea prefixelor de companie din 9 ºi 10 cifre, diferenþiat 
în funcþie de numãrul de produse al companiei solicitante. Un progres semnificativ în creºterea organizaþiei s-a înregistrat în anul 1996, când s-a deschis 
primul magazin de tip cash & carry în România, al grupului METRO. De la aceasta datã, creºterea începe sã fie vizibilã, deºi nu spectaculoasã. Ulterior, pe 
piaþa româneascã, au apãrut ºi alþi mari distribuitori multinaþionali, precum Billa, Grup Delhaize, Carrefour, care au contribuit la sporirea permanentã a 
numãrului membrilor GS1 Romania ºi la diversificarea domeniilor reprezentate. În prezent, organizaþia numãrã peste 4500 companii membre ºi, dacã la 
început majoritatea membrilor erau din sectorul alimentaþiei, acum, un numãr important de alte sectoare sunt bine reprezentate.
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Fiecare articol comercial este identificat printr-un numãr GTIN 

(Numãr Global de Articol Comercial) în mod unic global, ce constituie 

însã o identificare pur numericã, fãrã semnificaþie. Mai mult, fiecare 

variantã modificatã de articol (compoziþie, ambalaj) necesitã propriul 

sãu GTIN. Sistemul GS1 utilizeazã pentru identificarea articolelor 

comerciale câteva structuri standard de date: GTIN - 8, GTIN -13 ºi 

GTIN -14. Fiecare GTIN alocat unui produs este bazat pe prefixul GS1 al 

companiei, de aceea 

 

GTIN - 8 se foloseºte cu precãdere pe articolele de dimensiuni mici (de 

tip cosmetice sau papetãrie) unde nu este posibilã aplicarea celorlalte 

structuri. Cu cea mai mare pondere sunt utilizate structurile GTIN -13 ºi 

GTIN -14 (alcãtuit din numãrul alocat produsului conþinut, precedat de 

indicatorul nivelului de ambalare). Articolele care trec pe la POS 

(punctele de vânzare en-detail) trebuie identificate cu ajutorul 

numerelor GTIN-13, ºi GTIN-8. 

Pentru a fi citite automat în diverse puncte ale lanþului de 

aprovizionare, numerele GS1 sunt reprezentate sub formã de coduri de 

bare marcate pe produse sau pe ambalajele acestora prin simbolizãrile 

EAN-13 ºi EAN-8 cu scanare omnidirecþionalã sau ITF-14 în cazul mar-

cãrii codului de bare direct pe carton , în special pe cel de tip ondulat. 

pentru participanþii români la sistemul GS1 

aceasta înseamnã cã nici un GTIN nu poate fi atribuit fãrã GS1 Romania!
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Cod de bare EAN-8Cod de bare EAN-8 Cod de bare EAN-13Cod de bare EAN-13

Cifrã
de control

Referinþã
articol

Prefix
de þarã

Numãr
companie

Referinþã
articol

Cifrã
de control

Prefix
de þarã

5941 2342< > 5 942007 123458 >

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

Cod de bare ITF-14Cod de bare ITF-14

1... 8 - indicator al nivelului de ambalare 
            pentru articole cu cantitate fixã
      9 - indicator articole cu cantitate variabilã 

GTIN-13

CODIFICARE ARTICOLE PROASPETE ªI CU GREUTATE VARIABILÃCODIFICARE ARTICOLE PROASPETE ªI CU GREUTATE VARIABILÃ

Pentru o unitate de consum cu mãrime variabilã, este util sã se 
precizeze fie cantitatea, fie preþul în structura EAN-13. Soluþiile trebuie 
sã respectare cu stricteþe regulile GS1 pentru a se evita apariþia la casã a 
mãrfurilor diferite cu acelaºi cod.

GS1 România oferã ca soluþii urmãtoarele structuri de codificare 
pentru produse cu greutate variabilã codificate la sursã (la furnizor):

a) pentru produse din carne, peºte, brânzeturi a) pentru produse din carne, peºte, brânzeturi 

b) pentru legume ºi fructe proaspete, preambalate b) pentru legume ºi fructe proaspete, preambalate 

vândute en-grossvândute en-gross

vândute en-detailvândute en-detail

Pentru a se utiliza schimbul de date informatizate EDI în cazul 
produselor ambalate în cantitãþi variabile, identificarea acestora se face 
folosind structura de numerotare GTIN -14, chiar dacã existã pentru 
produs un cod intern de magazin utilizabil la casã. Codurile GTIN-14 au 
structuri alcãtuite din 14 cifre: indicatorul 9 (specific pentru articole 
comerciale cu mãrime variabilã), urmat de GTIN-13 al articolului 
conþinut. 

CODIFICARE INTERNÃ (în magazin)CODIFICARE INTERNÃ (în magazin)

Tradiþional, sistemele ISBN (International Standard Book Number), 
ISSN (International Standard Serial Number) ºi ISMN (International 
Standard Music Number) coordoneazã ºi standardizeazã folosirea 
numerelor de identificare a cãrþilor, publicaþiilor periodice ºi muzicii 
tipãrite. Din necesitatea acomodãrii sistemelor clasice, specifice de 
identificare ºi codificare a tipãriturilor cu codificãrile, tehnologiile ºi 
procesele prezente în comerþul global, s-au semnat acorduri între GS1 ºi 
Agenþiile Internaþionale ISBN, ISSN ºi ISMN. Aceste acorduri prevãd 
alocarea de cãtre GS1, în Sistemul Internaþional GS1 de standarde pentru 
identificare, codificare ºi comunicaþii, a prefixelor 977, 978 ºi 979 spre 
folosinþa respectivelor agenþii, în scopul prefixãrii codurilor ISSN, ISBN ºi 
ISMN, respectiv pentru transformarea lor în coduri EAN-13, posibil de 
reprezentat în simbologie de cod de bare.

Produsele tipãrite sunt astãzi codificate astfel:
a)folosind numerele ISBN, ISMN, ISSN prefixate ºi înglobate în GTIN a)folosind numerele ISBN, ISMN, ISSN prefixate ºi înglobate în GTIN 

De regulã, se cere furnizorului sã-ºi marcheze produsul prin înscriere 
la GS1 România, singura instituþie româneascã abilitatã în comerþul 
intern ºi internaþional sã atribuie coduri de bare EAN-13, dar în anumite 
situaþii este permisã ºi numerotarea internã pentru:

produse care se tranºeazã ºi se ambaleazã în magazin, cu cantitate 
fixã sau variabilã;

produse pe care, din cauza formei, dimensiunilor sau a altor condiþii 
(de exemplu, suprafeþe umede) nu se poate ataºa eticheta;

produse care se vor marca ulterior la sursã ºi temporar, se livreazã 
din stocuri de produse deja ambalate fãrã cod.

Aceastã numerotare poate fi realizatã folosind numere GTIN-13 ce 
încep cu unul din prefixele rezervate acestui scop de cãtre GS1 România :

n

n

n

a) pentru produse nemarcate la sursã cu greutate fixã, se recomandã 
prefixul 20 

b) pentru produse nemarcate la sursã cu greutate variabilã se 

a) pentru produse nemarcate la sursã cu greutate fixã, se recomandã 
prefixul 20 

b) pentru produse nemarcate la sursã cu greutate variabilã se 

CODIFICARE PUBLICAÞII PERIODICE, CÃRÞI, MUZICÃCODIFICARE PUBLICAÞII PERIODICE, CÃRÞI, MUZICÃ

recomandã prefixele 21 ºi 210
 vândute en-detail
 vândute en-gros

recomandã prefixele 21 ºi 210
 vândute en-detail
 vândute en-gros

Aceste numere interne pot fi scanate numai în compania care le-a 

alocat; nu pot fi folosite ºi pentru EDI, nefiind numere unice (valabile ºi 
pentru furnizor). 

b) folosind GTIN la care adaugã un cod suplimentar "add-on" de 2 sau 
5 cifre pentru informaþii suplimentare

b) folosind GTIN la care adaugã un cod suplimentar "add-on" de 2 sau 
5 cifre pentru informaþii suplimentare

Programul EDIT al GS1 Romania, iniþiat în 2006, a demarat printr-un 
acord de cooperare între GS1 ºi RODIPET SA în sensul alinierii 
procedurilor ºi mijloacelor de lucru din piaþã cu prevederile legale 
privitoare la identificarea prin coduri de bare ºi gestiunea automatã pe 
baza acestora. Cooperarea cu RODIPET SA s-a continuat, pe parcursul 
anului 2008 conducând la mãrirea numãrului de membrii GS1 în acest 
an cu peste 150 de companii din domeniul editurilor.

Cifra de
control

2 5

Prefix Cod naþional
de produs

Masa netã în kg
cu 3 zecimale

(99,999)

M1 M2 M3 M4 M5 W5 CW4W3W2W1

Cifra de
control

2 8

Prefix Cod naþional
de produs

Masa netã în kg
cu 3 zecimale

(99,999)

M1 M2 M3 M4 W5 CW4W3W2W1

Cifra de
control

2 9

Prefix Cod naþional
de produs

Preþ

M1 M2 M3 M4 CP1 P2 P3 P4 P5 P6

Cifra de
control

2 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 C

Prefix Cod intern articol alocat
în magazin

Cifra de
control

2 1 0

Prefix Cod intern
produs

Masa netã în kg
cu 3 zecimale

(99,999)

M1 M2 M3 M4 W5 CW4W3W2W1

Cifra de
control

Prefix Preþ articolCod intern articol
(primul caracter
diferit de zero)

M1 M2 M3 M4 C2 1 P1 P2 P3 P4 P5 P6

n sã obþineþi: 
l acurateþe, costuri reduse ºi 

menþinerea în timp util a 
vizibilitãþii informaþiilor;

l date standardizate, sigure 
pentru tranzacþiile comer-
ciale prin alinierea ºi sin-
cronizarea lor;

l reducerea timpului º i  
efortului atât la casele de 
marcat în punctele de 
vânzare cât ºi în activitãþile 
din domeniul logistic;

n sã obþineþi: 

Deveniþi membru GS1 dacã doriþi:Deveniþi membru GS1 dacã doriþi:
n sã realizaþi:
l un control eficient al sto-

curilor deþinute, al proce-
selor de comandã ºi vân-
zare prin compararea vân-
zãrilor înregistrate la casele 
de marcat cu numãrul de 
unitãþi recepþionate/rãma-
se în stoc;

l trasarea produselor dum-
neavoastrã în caz de inci-
dente de naturã cantitativã 
/ calitativã;

n sã realizaþi:

n sã beneficiaþi de schimbul rapid, eficient ºi precis al datelor prin 
mesaje electronice de afaceri.

n sã beneficiaþi

 ATLAS PRESS SRL Editurã ºi tipografie
Str. Argentina nr. 10,  Sector 1, 
Bucureºti, Cod 011754, România

   (40 21) 231 47 03
   office@atlaspress.ro
  www.atlaspress.ro
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 ATLAS PRESS SRL Editurã ºi tipografieGS1 Romania 
B-dul Aviatorilor, nr. 50A, Sector 1, 
Bucureºti, Cod 011864, România

   (40 21) 317 80 31
   office@gs1.ro
  www.gs1.ro
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GS1 Romania 

9

CãrþiCãrþi

Publicaþii serialePublicaþii seriale

Muzicã tipãritãMuzicã tipãritã

Cod ISBNCod ISBN

Cod ISSNCod ISSN

Cod ISMNCod ISMN

99 77 88

99 77 77

99 77 99

CC

CC

CC

Prefix GS1
(pentru þarã)
Prefix GS1
(pentru þarã)

Numãr companieNumãr companie Numãr articolNumãr articol Cifrã ControlCifrã Control

594594 N4N4 N5N5 N6N6 N7N7 N8N8 N9N9 N10N10 N11N11 N12N12 N13N13

9 781234 567897 >

ISBN 978-1-234567-89-X

ISBN-13ISBN-13

EAN-13 cu add-onEAN-13 cu add-on
5 941234 567899

>20

PANIFICAÞIE BUCUREªTI

STR. POPA SAVU, NR. 5, BUCUREªTISTR. POPA SAVU, NR. 5, BUCUREªTI

COZONAC CU NUCÃ
ªI STAFIDE

INGREDIENTE: FÃINÃ, OUÃ, LAPTE, NUCÃ,
STAFIDE
VALABIL: 7 ZILE
AMBALAT LA

INGREDIENTE: FÃINÃ, OUÃ, LAPTE, NUCÃ,
STAFIDE
VALABIL: 7 ZILE
AMBALAT LA

25.04.200225.04.2002

0,695 Kg

Masa netã:

2 000011 000110 >

 

Avicola Buzãu
ªos. Brãilei Km5, Buzãu, Jud. Buzãu 5100

Tel.: (038) 710 416
Fax: (038) 710 516

ªos. Brãilei Km5, Buzãu, Jud. Buzãu 5100
Tel.: (038) 710 416
Fax: (038) 710 516

Piept de pui dezosat
congelat

INGREDIENTE: CARNE PUI
0VALABIL: REFRIGERARE 4 C 3 ZILE

AMBALAT LA

INGREDIENTE: CARNE PUI
VALABIL: REFRIGERARE 4 C 3 ZILE
AMBALAT LA

0

25.04.200225.04.2002

0,695 Kg

Masa netã:

2 512990 006958

 cu GTIN (Numãrul Global de Articol) cu GTIN (Numãrul Global de Articol)
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Tot din experienþe împãrtãºite de companii care s-au înºelat întâlnind 
vânzãtori neautorizaþi în „drumul" lor cãtre coduri de bare, reþinem un alt 
caz. Un producãtor îºi vindea produsele în afara lanþului tradiþional de 
distribuþie, prin intermediul unor furnizori specializaþi. Pentru a dezvolta 
afacerea, s-au gândit sã-ºi extindã canalele de distribuþie prin alinierea 
produselor lor în cadrul larg al comerþului general ºi prin canalele conexe 
din domeniul sãnãtãþii. Înþelegând cã aveau nevoie de coduri de bare, au 
gãsit ºi contactat un vânzãtor online. „Ce tip de produs vindeþi?" a fost 
întrebat. „Un produs care poate fi vândut în comerþul general de bunuri 
dar ºi pe canalele din sectorul medical" au rãspuns reprezentanþii 
companiei. „În acest caz va trebui sã vã atribuim GTIN-uri care încep cu 
cifra 3" le-a spus în mod incorect vânzãtorul online. 

Având o slabã cunoaºtere a sistemului GS1, vânzãtorul online 
neautorizat a hotãrât cã produsele farmaceutice trebuie numerotate 
începând cu cifra 3 ºi i-a alocat GTIN-uri care încep cu 3. 

Compania a trecut la proiectarea noilor ambalaje pentru gama lor de 
peste 20 de produse, au realizat peste 50.000 de noi etichete ºi ambalaje 
cu codurile de bare primite. Dupã ce ºi-au consumat o mulþime de timp 
contactând retaileri de mãrfuri generale care au fost impresionaþi de 
produsele firmei, li s-a recomandat sã obþinã un raport de verificare de la 
GS1 Romania, un numãr GLN pentru a putea primi comenzi prin EDI ºi sã 
se asigure cã au înþeles cum se creeazã SSCC-urile pentru expediþii. 
Crezând cã aici se încheie cãlãtoria, au contactat GS1 Romania pentru a le 
confirma GLN-ul ºi pentru a pregãti rapoartele de verificare a codurilor de 
bare. 

Cu surprindere au aflat cã nu erau utilizatori autorizaþi ai sistemului în 
ciuda faptului cã au plãtit pentru GTIN-uri. În urma investigãrii, a devenit 
clar cã numerele achiziþionate de la vânzãtorul on-line nu erau emise de 
GS1 ºi mai mult, modificând prima cifrã cu 3 au fost schimbate practic în 
GTIN-uri o serie de numere controlate de Administraþia pentru Alimente 
ºi Medicamente din SUA, ce identificau unic ºi codificau produsele cu 
National Drug Code, un sistem folosit în SUA. 

GTIN-urile produselor pe care le-ar fi vândut aceastã companie ar fi 
fost un duplicat al seriei de numere alocate pentru alte produse. În plus, 
nu puteau crea SSCC-uri din numerele achiziþionate ºi nu aveau un GLN. 

Compania a obþinut restituirea sumei plãtite la vânzãtorul online 
neautorizat (250 Euro), totuºi întreaga experienþã s-a soldat cu pierderea 
a peste câteva zeci de mii de Euro cu diverse cheltuieli ºi mult timp irosit. 

 de a utiliza un vânzãtor online neautorizat 
au fost:

rebutarea materialelor de ambalat ce nu au mai putut fi folosite 
(câteva zeci de mii de Euro pierduþi)

timp ºi efort consumate pentru rezolvarea problemei cu clienþii 
existenþi care deja introduseserã GTIN-urile în sistemele lor

dificultãþi la listarea produselor la retailer
întârzierea lansãrii produselor pe lanþul de distribuþie general
costuri cu reambalarea ºi reetichetarea produselor cu noile GTIN-uri 

obþinute de la GS1. 

Compania a fost victima neatentã a vânzãtorului online neautorizat 
care pur ºi simplu a alcãtuit niºte numere ce erau deja atribuite de GS1 
altor companii. Acest exemplu a dezvãluit lipsa de cunoaºtere a vânzã-
torilor online despre cum funcþioneazã sistemul GS1, despre cheile de 
control privind integritatea ºi unicitatea acestui sistem de numerotare. 

Urmãrile deciziei neatente

n

n

n

n

n

Concluzii

Urmãrile deciziei neatente

Concluzii

Au existat cazuri de companii mici care au dorit sã evolueze dincolo de 
statutul lor tradiþional de mic furnizor de produse ºi sã participe la marele 
lanþ de distribuþie. ªtiind cã pentru a fi acceptaþi de retaileri au nevoie de 
coduri de bare pe produse, au dat o cãutare simplã pe internet ºi au ajuns 
întâmplãtor la un vânzãtor online neautorizat de coduri de bare. Ei au 
explicat mai târziu cã nu au intenþionat sã cumpere de la un vânzãtor 
neautorizat pentru a economisi câþiva dolari, ci credeau pur ºi simplu cã 
acela era autorizat sã vândã GTIN-uri de cãtre GS1. Cu 250 Euro au obþinut 
un numãr de GTIN-uri, dar nu ºtiau cât de costisitoare va fi aceastã decizie. 
Firma a cheltuit pentru tipãrirea codurilor de bare pe un numãr mare de 
ambalaje, o sumã de câteva zeci de mii de Euro.  

Una dupã alta au fost bifate cerinþele retailerului:
Sunt atinse cerinþele de calitate de bazã? - bifat
Pot satisface volumul de desfacere dorit? - bifat
Pot oferi un produs grozav la un preþ corect? - bifat
Produsul are cod de bare? - bifat ...
Au obþinut un raport de verificare a codului de bare? - nu          de

contactat GS1 Romania
 Pot crea un SSCC pentru palete? - nu      de contactat GS1 Romania

Compania a fost sfãtuitã de retaileri sã contacteze GS1 Romania 
pentru a fi ajutatã sã aloce un SSCC (cod serial al unitãþii de expediþie) 
mãrfurilor livrate, iar pentru fiecare produs listat s-a solicitat un raport de 
verificare a codului de bare de la GS1 Romania pentru a avea siguranþa cã 
numãrul este unic, corect tipãrit pe ambalaj, cã are mãrimea potrivitã, cã 
este poziþionat bine pe ambalaj, cã are o culoare corespunzãtoare citirii 
sale în infraroºu ºi are calitatea de a putea fi scanat fãrã eroare. 

Dupã prezentarea ambalajelor marcate la GS1 Romania, codurile 
produselor au fost testate ºi s-a constatat cã erau GTIN-uri care nu 
fuseserã alocate companiei de cãtre GS1Romania. Fãrã a se fi folosit 
prefixul GS1 unic de companie în codurile de bare tipãrite pe produse, 
raportul de verificare a codurilor de bare conþinea „un comentariu critic" 
care a împiedicat listarea produselor la retailer. Retailerii din marea 
distribuþie nu-ºi asumã riscul de a colabora cu furnizori ce utilizeazã GTIN-
uri provenite de la vânzãtori neautorizaþi.

Fãrã un prefix de companie propriu nu puteau crea SSCC unice pe 
etichetele pentru palete. Compania a a pierdut suma plãtitã pentru 
ambalajele tipãrite pe care retailerul nu le-a acceptat datoritã GTIN-urilor 
neautorizate. 

 de a apela la un vânzãtor neautorizat au fost:
vânzãri pierdute datorate întârzierii în obþinerea verificãrii codurilor 

de bare
retipãrirea unor ambalaje cu GTIN-uri corecte 
timp ºi efort consumate pentru rezolvarea problemei
dificultãþi la listarea produselor la retailer
scãderea încrederii retailerului faþã de producãtorul pe care îl 

percepe ca fiind neexperimentat
banii cheltuiþi pe achiziþionarea GTIN-urilor (250 Euro) au fost 

pierduþi ºi compania a trebuit sã devinã membrã GS1 Romania pentru a 
obþine prefixul GS1 unic de companie ºi seria de GTIN-uri autorizate.

Compania la care ne-am referit a fost victima neatentã a falsei 
reprezentãri a unui vânzãtor online neautorizat de coduri de bare, care nu 
numai cã a pretins cã GTIN-urile erau atribuite lui de GS1 dar ºi cã GTIN-
urile cumpãrate nu vor crea probleme pe lanþul de distribuþie al 
retailerului. La acel moment vânzãtorul neautorizat nu a fãcut nici o 
menþiune privind posibilitatea ca retailerii sã solicite un raport de 
verificare a codurilor de bare de la organizaþia naþionalã GS1. 

n

n

n

n

n

n

Urmãrile deciziei greºite
n

n

n

n

n

n

Concluzii

Urmãrile deciziei greºite

Concluzii

Numerele neautorizate crescNumerele neautorizate cresc  costurile pe lanþul de distribuþie costurile pe lanþul de distribuþie

Februarie 2009Februarie 2009 Februarie 2009Februarie 2009

Organizaþia GS1 nu are doar rolul de a furniza numere unice globale, 

dar a fost solicitatã sã sprijine domenii noi precum siguranþa 

pacientului, securitatea graniþelor ºi siguranþa alimentelor, combaterea 

contrafacerilor. 

Pentru a-ºi menþine poziþia fruntaºã în lume în domeniul 

identificãrii, sunt necesari câþiva paºi pentru a întãri ºi proteja sistemul 

GS1 þinând cont cã existã o ameninþare în creºtere din partea numerelor 

neautorizate. Introducerea numerelor neautorizate pe lanþul de 

distribuþie produce întreruperi ºi costuri adãugate, subminând 

investiþia de 35 de ani în sistemul GS1. Orice contradicþie cu cheile GS1 

introduce costuri suplimentare pe lanþul de distribuþie ºi loveºte în 

centrul sistemului GS1 ºi în valoarea pe care acesta o furnizeazã 

membrilor sãi. Mulþi cred cã aceastã problemã este limitatã la GTIN, dar 

aceasta este o presupunere incorectã. Crearea oricãrei chei GS1 (GLN, 

etc.) cu un prefix de companie neautorizat este un pericol ºi trebuie luat 

în consideraþie.

De mare importanþã pentru creºterea ºi securizarea sistemului GS1 

este o mai bunã colaborare a Organizaþiilor GS1 Naþionale cu 

companiile membre GS1, astfel ca prin efortul reunit sã contribuie la 

combaterea efectului numerelor neautorizate. Cel mai probabil, 

numerele neautorizate sunt introduse pe lanþul de distribuþie de 

companiile mici ºi medii, dar tocmai pentru acestea, orice costuri 

suplimentare sau întârzieri datorate ambalãrii, pot fi devastatoare. 

Organizaþia GS1 nu are doar rolul de a furniza numere unice globale, 

dar a fost solicitatã sã sprijine domenii noi precum siguranþa 

pacientului, securitatea graniþelor ºi siguranþa alimentelor, combaterea 

contrafacerilor. 

Pentru a-ºi menþine poziþia fruntaºã în lume în domeniul 

identificãrii, sunt necesari câþiva paºi pentru a întãri ºi proteja sistemul 

GS1 þinând cont cã existã o ameninþare în creºtere din partea numerelor 

neautorizate. Introducerea numerelor neautorizate pe lanþul de 

distribuþie produce întreruperi ºi costuri adãugate, subminând 

investiþia de 35 de ani în sistemul GS1. Orice contradicþie cu cheile GS1 

introduce costuri suplimentare pe lanþul de distribuþie ºi loveºte în 

centrul sistemului GS1 ºi în valoarea pe care acesta o furnizeazã 

membrilor sãi. Mulþi cred cã aceastã problemã este limitatã la GTIN, dar 

aceasta este o presupunere incorectã. Crearea oricãrei chei GS1 (GLN, 

etc.) cu un prefix de companie neautorizat este un pericol ºi trebuie luat 

în consideraþie.

De mare importanþã pentru creºterea ºi securizarea sistemului GS1 

este o mai bunã colaborare a Organizaþiilor GS1 Naþionale cu 

companiile membre GS1, astfel ca prin efortul reunit sã contribuie la 

combaterea efectului numerelor neautorizate. Cel mai probabil, 

numerele neautorizate sunt introduse pe lanþul de distribuþie de 

companiile mici ºi medii, dar tocmai pentru acestea, orice costuri 

suplimentare sau întârzieri datorate ambalãrii, pot fi devastatoare. 

GS1 ROMANIA ÎMPOTRIVA NUMERELOR NEAUTORIZATEGS1 ROMANIA ÎMPOTRIVA NUMERELOR NEAUTORIZATE

Cum apare un numãr neautorizat?
n

n

n

n

n

Costurile induse suplimentar de numerele neautorizate:
n

n

n

n

n

n

n

Un partener de afaceri copiazã prefixul de companie GS1 real al unei 
companii Naþionale GS1;

Un partener comercial utilizeazã GTIN-uri care nu au fost încã alocate 
de GS1;

Un partener comercial utilizeazã prefixul de þarã al unei Organizaþii 
Naþionale pentru a aloca GTIN-uri producãtorilor;

O companie membrã GS1 transferã/vinde GTIN-uri din propria bancã 
de numere altui utilizator (vânzare neautorizatã de chei GS1);

Un partener comercial inventeazã un numãr.

Retipãrire/reetichetare a ambalajelor cu chei GS1 autentice;
Vânzãri pierdute datoritã întârzierilor înregistrate la expedierea sau 

lansarea pe piaþã, atunci când produsul trebuie reetichetat, fapt ce oferã 
competitorilor oportunitatea de a obþine supremaþia pieþei;

Tulburãri ale activitãþii partenerului comercial care trebuie sã 
soluþioneze problemele apãrute;

Percepþia partenerilor comerciali poate fi grav afectatã, ajungându-se 
chiar la reanalizarea parteneriatului de cãtre client;

Taxele plãtite suplimentar vânzãtorilor neautorizaþi pentru 
achiziþionarea cheilor GS1 neautorizate;

Pierderea serviciilor GS1 suplimentare GDSN (Reþeaua Globalã de 
Sincronizare a Datelor), EPC IS (Sistem de Informaþii EPC), Trasabilitate, etc. ;

Costuri generale pe lanþul de distribuþie ce multiplicã la nivel global 
pierderile estimate la nivelul unei companii. Dacã presupunem cã un cost 
moderat pentru o afacere micã este de 50.000 USD ºi cã 0,5-1,0% dintre 
micile afaceri au experienþa vânzãrii neautorizate, costul global pe lanþul 
de distribuþie este între 12,5 - 25 miliarde USD.

Cum apare un numãr neautorizat?

Costurile induse suplimentar de numerele neautorizate:

Pentru a reduce impactul ºi chiar pentru a elimina motivaþia de a se 

folosi numere neautorizate, Organizaþiile Naþionale GS1, în rândul 

cãrora se înscrie ºi GS1 Romania, au în vedere o serie de soluþii bazate pe 

experienþele consumate:

Oferirea serviciului de verificare a codului de bare GS1 prin care se 

determinã calitatea codului, dar ºi dacã prefixul companiei este de la un 

vânzãtor neautorizat, pentru a putea atenþiona ºi declara codul ca fiind 

neautorizat.

Încercarea de a convinge retailerii, pe baza unor argumente solide, 

sã solicite Certificatul GS1 ºi raportul de verificare a codului de bare

Participarea la Programul „Winning on the web" pentru creºterea 

ranking-ului GS1 în motoarele de cãutare pe internet ºi contracararea în 

acest mod a vânzãtorilor neautorizaþi;

Actualizarea noii versiuni a serviciului GEPIR, un instrument oferit 

utilizatorilor pentru validarea cheilor GS1;

Crearea unui Program „capacitate scãzutã pentru preþ scãzut" prin 

care se oferã un mic bloc de chei GS1, pentru o taxã redusã, utilizatorilor 

cu un numãr redus de produse de codificat, menþinându-le totuºi 

flexibilitatea de a creºte numãrul de articole ºi de a efectua modificãri 

ale produsului fãrã a fi nevoie de un alt Prefix Global de Companie. 

Obþinerea accesului Organizaþiei GS1 Romania la date, pentru a 

putea verifica dacã existã numere neautorizate ºi, în caz afirmativ sã le 

aducã în atenþia partenerilor de afaceri implicaþi ºi sã ofere soluþii care 

ar putea corecta problema.

n

n

n

n

n
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DIN EXPERIENÞA GS1 ROMANIADIN EXPERIENÞA GS1 ROMANIA

CodificareCodificare CodificareCodificare

Pentru alocarea automatã a codurilor, utilizatorii se logheazã la 
aplicaþia CODALOC cu ajutorul numelui utilizator ºi al unei parole (date 
de care dispun toþi membrii activi ai GS1 Romania) la interfaþa de acces 
care direcþioneazã cererile cãtre diverse categorii de produse ºi nivele 
de ambalare. Aplicaþia permite introducerea unor date detaliate despre 
produse precum ºi gestionarea istoricului alocãrilor de coduri cu 
posibilitatea de export al datelor în tabele Excel.

Pentru alocarea automatã a codurilor, utilizatorii se logheazã la 
aplicaþia CODALOC ºi a (date 
de care dispun toþi membrii activi ai GS1 Romania) la interfaþa de acces 
care direcþioneazã cererile cãtre diverse categorii de produse ºi nivele 
de ambalare. Aplicaþia introducerea unor date detaliate despre 
produse precum ºi gestionarea istoricului alocãrilor de coduri

cu ajutorul numelui utilizator l unei parole 

permite 
 cu 

posibilitatea de export al datelor în tabele Excel.

http://codaloc.gs1.ro  Alocare on-line de coduri GS1 autorizatehttp://codaloc.gs1.ro  Alocare on-line de coduri GS1 autorizate
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Consumatorii îºi schimbã comportamentul ºi aºteptãrile legate de 
procesul de cumpãrare, motiv pentru care comercianþii îºi schimbã modul 
de derulare a afacerilor. Comercianþii cautã metode inovative de a stabili 
relaþii mai apropiate ºi mai personalizate cu consumatorii, cu partenerii de 
afaceri ºi cu competitorii, profitând de evoluþia tehnologiei pentru a lucra 
mai repede, mai inteligent, cu mai puþin efort. 

Telefoanele mobile globalizeazã toate aceste schimbãri! pentru cã ... 
existã peste 3 miliarde de telefoane mobile în întreaga lume, peste 40% din 
locuitorii globului deþin câte un telefon mobil, mai mult decât cei care 
utilizeazã un computer sau au acces la internet. 

GS1 a optat în mod voluntar sã joace 
un rol activ în comerþul mobil, bazându-se pe standardele existente 
utilizate pe lanþul de distribuþie, de identificare ºi schimb de informaþii 
despre produse ºi despre tranzacþiile comerciale. 

Comerþul mobil (m-commerce), se dezvoltã pe bazele comerþului 
electronic dar creeazã interacþiunea unui sector mai larg de utilizatori într-
un mod mai personalizat. Deosebirea între e-commerce ºi m-commerce o 
reprezintã posibilitatea de a conecta informaþiile ºi obiectele într-un mod 
mai direct decât a fost posibil pânã acum. Aceasta este lumea anticipatã de 
„Internetul Obiectelor", unde obiectele au o viaþã ºi un istoric propriu pe 
care le putem folosi în avantajul nostru. Telefonul mobil poate fi 
instrumentul de legãturã între lumea fizicã ºi cea virtualã. La baza acestei 
viziuni stã abilitatea de a identifica obiectele în mod unic, rol deja istoric 
atribuit organizaþiei GS1, cu peste 30 de ani de experienþã în dezvoltarea 
standardelor de identificare ºi comunicaþie pentru lanþul de distribuþie 
adoptate la nivel global.

Fundamentalã pentru dezvoltarea comerþului mobil este utilizarea 
cheilor GS1 pentru identificarea produselor ºi reprezentarea lor prin coduri 
de bare ºi EPC (Cod Electronic de Produs) ce pot fi citite ºi afiºate de 
telefoanele mobile dotate cu camerã. 

Fundamentalã pentru dezvoltarea comerþului mobil este utilizarea 
cheilor GS1 pentru identificarea produselor ºi reprezentarea lor prin coduri 
de bare ºi EPC (Cod Electronic de Produs) ce pot fi citite ºi afiºate de 
telefoanele mobile dotate cu camerã. 

m-commerce: Telefonul mobil schimbã m-commerce: Telefonul mobil schimbã modul de desfãºurare a comerþuluimodul de desfãºurare a comerþului
APLICAÞII SPECIFICE BUSINESS-TO-CONSUMERAPLICAÞII SPECIFICE BUSINESS-TO-CONSUMER

Aceste aplicaþii graviteazã în jurul obiectivului de a face mai simplã ºi mai bogatã viaþa consumatorilor, de a  adânci relaþia dintre consumatori ºi 
comercianþi astfel încât consumatorii sã aibã un cuvânt mai greu de spus despre ceea ce consumã. 

Aceste aplicaþii graviteazã în jurul obiectivului de a face mai simplã ºi mai bogatã viaþa consumatorilor, de a  adânci relaþia dintre consumatori ºi 
comercianþi astfel încât consumatorii sã aibã un cuvânt mai greu de spus despre ceea ce consumã. 

Reclamã ºi Promovare: prin fotografierea codului de bare de pe o reclamã a produsului, informaþiile pentru reclamã ºi promovare sunt transmise direct 
telefoanelor mobile. Traducerea textului în voce: prin trecerea telefonului mobil în apropierea unui tag RFID, o persoanã în vârstã sau cu probleme de vedere 
poate asculta informaþiile despre un produs sau promoþie. 

Reclamã ºi Promovare: prin fotografierea codului de bare de pe o reclamã a produsului, informaþiile pentru reclamã ºi promovare sunt transmise direct 
telefoanelor mobile. Traducerea textului în voce: prin trecerea telefonului mobil în apropierea unui tag RFID, o persoanã în vârstã sau cu probleme de vedere 
poate asculta informaþiile despre un produs sau promoþie. 

Locaþia magazinului: Scanând codul de bare al produsului de pe un website, o hartã este afiºatã pe telefonul mobil ºi aratã 
locaþiile cele mai apropiate în care este disponibil produsul 
Locaþia magazinului: Scanând codul de bare al produsului de pe un website, o hartã este afiºatã pe telefonul mobil ºi aratã 
locaþiile cele mai apropiate în care este disponibil produsul 

Cumpãrare comparativã: Prin scanarea cu telefonul mobil a unui cod de bare de pe un produs consumatorii 
acceseazã informaþii despre preþul ºi caracteristicile produselor similare sau în diferite magazine din aria sa. 
Cumpãrare comparativã: Prin scanarea cu telefonul mobil a unui cod de bare de pe un produs consumatorii 
accesea sau în diferite magazine din aria sa. zã informaþii despre preþul ºi caracteristicile produselor similare 

Informare ºi „ambalaje extinse": consumatorii scaneazã codul de bare sau tag-ul RFID al unui produs ºi acceseazã baze de date cu 
informaþii adiþionale despre produs.
Informare ºi „ambalaje extinse": consumatorii scaneazã codul de bare sau tag-ul RFID al unui produs ºi acceseazã baze de date cu 
informaþii adiþionale despre produs.

Auto-scanare: folosind telefonul pentru a scana produsele la fiecare 
preluare a unui produs, se alcãtuieºte o listã a cumpãrãturilor a cãror platã 
se adaugã automat la factura telefonului mobil

Auto-scanare: folosind telefonul pentru a scana produsele la fiecare 
preluare a unui produs, se alcãtuieºte o listã a cumpãrãturilor a cãror platã 
se adaugã automat la factura telefonului mobil

Autentificare: scanarea codului de bare de pe produs cu telefonul mobil care se poate conecta automat la 
o aplicaþie de combatere a falsurilor care verificã autenticitatea produsului
Autentificare: scanarea codului de bare de pe produs cu telefonul mobil care se poate conecta automat la 
o aplicaþie de combatere a falsurilor care verificã autenticitatea produsului

Plata: Prin poziþionarea telefonului mobil în apropierea 
unui dispozitiv dotat cu un tag RFID aflat la casa de marcat, 
plata se deduce dintr-o sumã de bani stocatã electronic 
pe telefonul mobil

Plata: Prin poziþionarea telefonului mobil în apropierea 
unui dispozitiv dotat cu un tag RFID aflat la casa de marcat, 
plata se deduce dintr-o sumã de bani stocatã electronic 
pe telefonul mobil

Ticketing: în situaþia cumpãrãrii on-line a unui tichet, cumpãrãtorului 
i se transmite prin sms, cãtre telefonul sãu mobil, un cod de bare 
unic care este scanat la intrarea la spectacol, permiþând accesul. 

Ticketing: în situaþia cumpãrãrii on-line a unui tichet, cumpãrãtorului 
i se transmite prin sms, cãtre telefonul sãu mobil, un cod de bare 
unic care este scanat la intrarea la spectacol, permiþând accesul. 

Cupoane: Prin scanarea codului de bare 
cu telefonul mobil de pe un produs 
promoþional, se beneficiezã de ofertã 
prin prezentarea codului de pe 
telefonul mobil la casa de marcat ºi 
calcularea automatã a discount-ului. 

Cupoane: Prin scanarea codului de bare 
cu telefonul mobil

, s
prin p

 discount-ului. 

 de pe un produs 
promoþional e beneficiezã de ofertã 

rezentarea codului de pe 
telefonul mobil la casa de marcat ºi 
calcularea automatã a

Program de fidelizare: La acumularea unui 
numãr de puncte prin scanarea codurilor de bare 
de pe produsele cumpãrate ce fac parte dintr-un 
program de fidelizare la o marcã, cumpãrãtorul 
primeºte un SMS cu discount-uri pentru 
urmãtoarele cumpãrãturi.  

Program de fidelizare: La acumularea unui 
numãr de puncte prin scanarea codurilor de bare 
de pe produsele cumpãrate ce fac parte dintr-un 
program de fidelizare la o marcã, cumpãrãtorul 
primeºte un SMS cu discount-uri pentru 
urmãtoarele cumpãrãturi.  

Retragere a produselor: 
scanarea cu telefonul mobil 
a codului de bare din anunþul 
de retragere de pe piaþã a 
unui produs dã posibilitate 
consumatorului sã verifice 
numãrul de serie al 
produsului achiziþionat.

Retragere a produselor: 
scanarea cu telefonul mobil 
a 

 

codului de bare din anunþul 
de retragere de pe piaþã a 
unui produs dã posibilitate
consumatorului sã verifice 
numãrul de serie al 
produsului achiziþionat.

Probarea produselor: Telefonul mobil citeºte tag-ul RFID de pe raftul cu reviste sau muzicã ºi obþine o imagine a articolului din revistã, impresia 
cã întoarce paginile, efectul de lupã pentru a citi, sau un fragment dintr-un cântec sau o secvenþã dintr-un film. 
Probarea produselor: Telefonul mobil citeºte tag-ul RFID de pe raftul cu reviste sau muzicã ºi obþine o imagine a articolului din revistã, impresia 
cã întoarce paginile, efectul de lupã pentru a citi, sau un fragment dintr-un cântec sau o secvenþã dintr-un film. 

Comandã: Fiecare produs din catalogul unei companii sau reclamã TV este însoþit de un cod de 
bare, prin scanarea cãruia se poate comanda produsul din pagina web a catalogului accesatã tot 
cu telefonul mobil. 

Comandã: Fiecare produs din catalogul unei companii sau reclamã TV este însoþit de un cod de 
bare, prin scanarea cãruia se poate comanda produsul din pagina web a catalogului accesatã tot 
cu telefonul mobil. 

Informare: Un cod de bare afiºat sub fiecare reclamã permite cititorilor unei publicaþii sã obþinã informaþii suplimentare ºi sã ia decizii de cumpãrare. Informare: Un cod de bare afiºat sub fiecare reclamã permite cititorilor unei publicaþii sã obþinã informaþii suplimentare ºi sã ia decizii de cumpãrare. 

Navigare în magazin: prin scanarea unui tag RFID, telefonul mobil se transformã într-un 
asistent de cumpãrare care ajutã la orientarea prin magazin 
Navigare în magazin: prin scanarea unui tag RFID, telefonul mobil se transformã într-un 
asistent de cumpãrare care ajutã la orientarea prin magazin 

înainte de cumpãrareînainte de cumpãrare cumpãrarecumpãrare dupã cumpãraredupã cumpãrare

APLICAÞII SPECIFICE BUSINESS-TO-BUSINESSAPLICAÞII SPECIFICE BUSINESS-TO-BUSINESS

Aceste aplicaþii sunt centrate pe realizarea mai eficientã a afacerilor ºi permit o colaborare mai strânsã între partenerii de afaceri. Aceste aplicaþii sunt centrate pe realizarea mai eficientã a afacerilor ºi permit o colaborare mai strânsã între partenerii de afaceri. 

Lansarea unei comenzi: Prin scanarea cu telefonul mobil a codului de bare de pe un produs ºi folosind o 
aplicaþie simplã pentru a stabili cantitatea solicitatã, proprietarul unui mic magazin poate repeta 
comanda de produse.

Lansarea unei comenzi: Prin scanarea cu telefonul mobil a codului de bare de pe un produs ºi folosind o 
aplicaþie simplã pentru a stabili cantitatea solicitatã, proprietarul unui mic magazin poate repeta 
comanda de produse.

Confirmarea de primire: Telefoanele mobile citesc codul de bare de pe o cutie sau palet ºi pot fi 
utilizate pentru a raporta sau extrage informaþii despre comandã în timpul transportului ºi al 
procesului de livrare

Confirmarea de primire: Telefoanele mobile citesc codul de bare de pe o cutie sau palet ºi pot fi 
utilizate pentru a raporta sau extrage informaþii despre comandã în timpul transportului ºi al 
procesului de livrare

Controlul stocului: Scanând cu telefonul mobil codul de bare sau tag-ul RFID de pe 
produse se poate urmãri stocul ºi trimite actualizãri la o bazã de date centralã
Controlul stocului: Scanând cu telefonul mobil codul de bare sau tag-ul RFID de pe 
produse se poate urmãri stocul ºi trimite actualizãri la o bazã de date centralã

Autentificare: Prin scanarea tag-ului RFID de pe un produs cu ajutorul 
telefonului mobil, orice participant la lanþul de aprovizionare poate verifica 
dacã produsul este original, aplicaþie utilã în combaterea contrafacerilor.

Autentificare: Prin scanarea tag-ului RFID de pe un produs cu ajutorul 
telefonului mobil, orice participant la lanþul de
dacã produsul este original, aplicaþie utilã în combaterea contrafacerilor

 aprovizionare poate verifica 
.

Informaþii pe lanþul de aprovizionare: Prin scanarea codului de bare 
sau tag-ului RFID de pe un produs cu ajutorul telefonului mobil, 
sunt disponibilizate informaþii despre procesele de pe lanþul de 
aprovizionare

Informaþii pe lanþul de aprovizionare: Prin scanarea codului de bare 
sau tag-ului RFID de pe un produs cu ajutorul telefonului mobil, 
sunt disponibilizate informaþii despre procesele de pe lanþul de 
aprovizionare

Trasabilitate: Prin scanarea cu telefonul mobil a codului de 
bare de pe un produs, orice participant la lanþul de 
aprovizionare poate verifica informaþiile de trasabilitate 
referitoare la un produs. 

Trasabilitate: Prin scanarea cu telefonul mobil a codului de 
bare de pe un produs, orice participant la lanþul de 
aprovizionare poate verifica informaþiile de trasabilitate 
referitoare la un produs. 
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Principalele aplicaþii ale telefoanelor mobile în domeniul 
comercial: ce este posibil cu standardele GS1 ºi cum?

Ambalaje extinse (ambalaje „virtuale"):

Achiziþie ºi livrare a conþinutului: 

Cupoane mobile: 

Autentificare: 

Comandare repetatã ºi Mobile EDI: 

Scanare cu telefonul mobil: 

 consumatorul scaneazã 
codul de bare de pe un produs cu telefonul mobil, apoi se conecteazã la 
o reþea ºi extrage informaþiile suplimentare despre produs. 

produse digitale (jocuri video, 
muzicã) pot fi probate ºi vândute prin intermediul telefoanelor mobile. 

telefoanele mobile sunt folosite pentru a primi ºi 
rãscumpãra cupoane ºi reduceri precum ºi pentru realizarea unor 
programe de fidelizare. Prin scanarea codului de bare corespunzãtor 
unui produs prezentat într-o publicaþie, consumatorul primeºte cupo-
nul mobil pe care îl valorificã apoi prezentând telefonul mobil la POS. 

Prin adãugarea unui cod de bare serializat la articolul 
comercial, tehnologiile mobile pot fi folosite de consumatori pentru a 
determina ei înºiºi un prim nivel de autenticitate a produsului, iar de 
cãtre companii pentru a verifica dacã produsul a fost introdus ilegal pe o 
altã piaþã.

Prin telefoanele mobile pot fi 
repetate comenzi prin scanarea codului de bare de pe ambalajul 
produsului ºi folosind o aplicaþie simplã de verificare a cantitãþii 
solicitate. Furnizorul primeºte un mesaj electronic care este procesat 
automat în sistemul de comandare repetatã. Acelaºi principiu poate fi 
aplicat pentru a-i informa pe clienþi despre expedierea sau livrarea 
bunurilor. 

consumatorii aflaþi în supermarket-uri îºi 
pot folosi telefonul mobil pentru a scana produsele pe parcursul 
procesului de cumpãrare; utilizatorul se poate informa despre produs 
direct în baza de date la producãtor. 

Principalele aplicaþii ale telefoanelor mobile în domeniul 
comercial: ce este posibil cu standardele GS1 ºi cum?

Ambalaje extinse (ambalaje „virtuale"):

Cupoane mobile: 

Autentificare: 

 Mobile EDI: 

Scanare cu telefonul mobil

Achiziþie ºi livrare a conþinutului: 

Comandare repetatã ºi

: 
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