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Rãtãciþi printre codurile neautorizateRãtãciþi printre codurile neautorizate
Dincolo de prezumþia cã orice 

ghinion este manifestarea in-
cognito a forþelor vrãjmaºe ne-
cunoscute, sugeratã deseori prin 
expresia „aºa s-a întâmplat", 
suntem chemaþi de logicã, isto-
rie, ºtiinþã ºi experienþe probate 
sã rãspundem concret realitã-
þilor. „De ce GS1 ºi nu orice alt 
vânzãtor, cu iniþiativã ºi aplomb, 
dar neautorizat, de coduri?" 
Rãspunsul nu porneºte de la 
afirmaþia resemnatã cã „aºa s-a 
întâmplat"; nici de la argumen-
tul primordialitãþii GS1în dome-
niul codificãrii, pentru cã astãzi 
suntem mai interesaþi de perfec-
þionare decât de conservarea  
concepþiilor originale. GS1, pen-
tru cã este un arbore ramificat în 
toate colþurile lumii, pentru cã a 
rodit soluþii eficiente, experi-
mentate timp îndelungat, pen-
tru cã are o rãdãcinã adâncã în 
cerinþele de afaceri, pentru cã se 
dezvoltã continuu din propria 
sevã, pentru cã gestioneazã un 
sistem de standarde ce stau la 
baza codificãrii articolelor co-
merciale ºi companiilor membre 
de pretutindeni. Preluarea adap-
tatã, modificarea, utilizarea lor 
de cãtre alte organizaþii decât 
cele membre GS1, este un „îm-
prumut" fraudulos generator al 
unor imitaþii precare ºi proble-
me majore. Numerele de iden-
tificare, reprezentate în coduri 
de bare EAN-13, nu se atribuie la 
un apel telefonic, în fuga maºinii, 
notându-se, pentru evidenþã, 
„conºtiincios", pe colþul ziarului. 
O companie cãreia i s-a atribuit o 
plajã de numere de la un vânzã-
tor neautorizat, ºi printr-un acci-
dent pierde documentul care 
atestã acest lucru, se confruntã 
cu o situaþie inimaginabilã. Vân-
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tot mai auzite voci revendicative 
„am plãtit pentru codurile pe 
care le avem, faceþi ceva !" Facem 
ºi sperãm sã fim auziþi dar, puþin-
ticã atenþie, utilizatori de mîine 
ai codurilor! 

Pentru a le proteja de tentaþia 
codurilor « puþine ºi ieftine », 
societãþilor care produc sau 
gestioneazã un numãr mic de 
produse, GS1 Romania le oferã 
posibilitatea de a se încadra în 
sistemul global de comerþ cu 
costuri foarte reduse, fãrã taxe 
anuale, prin intermediul cheilor 
unice GS1 - GTIN. Codurile inter-
naþionale GS1 (EAN) vor putea fi 
în curând achiziþionate contra-
cost de la Centrul de soluþii al 
GS1 pentru un numãr de la 1 la 5 
produse de bazã. Pentru fiecare 
dintre cele cinci produse se pot 
obþine încã 4 coduri suplimen-
tare, reprezentând variante 
tipodimensionale (mãrime, 
culoare, aromã, etc) ale produ-
sului respectiv. În cazul în care o 
companie necesitã coduri de 
bare EAN pentru un numãr mai 
mare de produse/variante tipo-
dimensionale soluþia este de a 
deveni membri GS1. Ca ºi în 
cazul membrilor GS1 numãrul 
obþinut este garantat ca unic si 
autentic, fãrã pericolul duplicãrii 
sau expirãrii. El va fi înregistrat 
pe numele companiei ºi poate fi 
reutilizat dupã epuizarea totala 
de pe piaþã a produsului ce l-a 
purtat anterior. Numerele pen-
tru codurile de bare vor fi înso-
þite de imaginea (grafica) sim-
bolului EAN în formatul dorit 
pentru a fi utilizatã de cãtre 
creatorii ambalajului produsului 
ºi de un certificat care confirmã 
alocarea codurilor din baza 
internaþionalã de numere a GS1. 
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Atenþie la codurile de bare Atenþie la codurile de bare pirat!pirat!
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cu exemple din practica 
comercialã
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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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077045 Chitila, jud. Ilfov
E-mail: office@dexion.ro
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EDI pentru toþi partenerii  
de pe lanþul de distribuþie
EDI pentru toþi partenerii  
de pe lanþul de distribuþie
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zãtorul de coduri nu a pãstrat nici 
o înregistrare, prin urmare refuzã 
sã elibereze o copie a documentu-
lui justificativ care sã-i confirme 
companiei proprietatea asu-
pra acelor coduri ºi îi 
recomandã sec sã 
cumpere o al-
tã plajã de 
numere ºi 
sã-ºi re-
codifice 
produse
-le. Uni-
c i tatea  
devenitã 
vulnerabilã 
în privinþa co-
durilor, se tran-
sferã astfel asupra 
unei hârtii volante. 
Un exemplu negativ 
întâlnit în marile 
lanþuri de maga-
zine este cazul su-
p r a p u n e r i i  c o -
durilor neauto-
rizate cu cele GS1, 
cele mai frecvente fiind 
cele care încep cu 642, 
codul de þarã alocat 
de cãtre sistemul 
GS1 Global, Finlan-
dei. Vânzãtorii ne-
autorizaþi marjeazã 
pe principiul inefi-
cient cã ceea ce se 
face se ºi desface, 
fãrã a þine cont de 
implicaþii grave 
precum pierderi în 
timp, bani, prestigiu, 
pentru furnizori ºi 

zãtorul de coduri nu a pãstrat nici 
o înregistrare, prin urmare refuzã 
sã elibereze o copie a documentu-
lui justificativ care sã-i confirme 
companiei proprietatea asu-
pra acelor coduri ºi îi 
recomandã sec sã 
cumpere o al-
tã plajã de 
numere ºi 
sã-ºi re-
codifice 
produse
-le. Uni-
c i tatea  
devenitã 
vulnerabilã 
în privinþa co-
durilor, se tran-
sferã astfel asupra 
unei hârtii volante. 
Un exemplu negativ 
întâlnit în marile 
lanþuri de maga-
zine este cazul su-
p r a p u n e r i i  c o -
durilor neauto-
rizate cu cele GS1, 
cele mai frecvente fiind 
cele care încep cu 642, 
codul de þarã alocat 
de cãtre sistemul 
GS1 Global, Finlan-
dei. Vânzãtorii ne-
autorizaþi marjeazã 
pe principiul inefi-
cient cã ceea ce se 
face se ºi desface, 
fãrã a þine cont de 
implicaþii grave 
precum pierderi în 
timp, bani, prestigiu, 
pentru furnizori ºi 

lanþuri de magazine. Recent, 
compania finlandezã Rautakirja a 

introdus în România un 
sistem automat de 
gestiune a returu-
rilor, maºina de 
cartat retururi, a 
cãrei funcþionare 
impunea alini-
ere GS1 pentru 
furnizorii de 
presa si carte. 
Nu dintr-un 
capriciu po-
trivnic vânzã-
torilor de co-
duri oarecare, 
ci din simplul 

motiv cã buna 
funcþionare a echi-
p a m e n t u l u i  n u  
poate fi asiguratã 
decât prin codi-
ficare corectã ºi în 
mod unitar a pu-
blicaþiilor. Atraºi 
de perspectiva 
eficientizãrii acti-

vitãþii, unii dintre 
furnizorii de pre-

sã ºi carte au 
c o n s t at a t  

cã nu pot 
intra în 
hora cu 

p a p u c i  
de hâr-

t ie. Co-
durile fal-

se, cumpã-
rate de la vânzã-

tori neautorizaþi nu au 
fost acceptate ºi s-au facut 
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 Reducerea întârzierilor prin eliminarea erorilor datorate faxurilor sau e-mail-urilor

 Eliminarea proceselor de introducere manualã a informaþiilor în sistem

 Eliminarea erorilor de livrare (datã, cantitãþi etc.)

 Utilizarea unei interfeþe unice pentru mai mulþi parteneri de afaceri 

 Creºterea vitezei de reacþie în sectorul comercial

 Securitatea datelor

 Trasabilitatea documentelor

 Stocarea datelor ºi a mesajelor pe o perioadã de pânã la 10 ani

 Distribuþia corectã a mãrfurilor în teritoriu în funcþie de cerinþe
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GTIN SE MODIFICÃGTIN SE MODIFICÃ

Proprietarul de marcã este în mod obiºnuit responsabil cu alocarea 

GTIN. Prin aderarea la Organizaþia GS1, proprietarul de marcã primeºte 

un Prefix de Companie GS1, utilizat exclusiv de cãtre el. Fie cã este 

producãtor, furnizor, importator, distribuitor sau retailer proprietarul de 

marcã deþine articolul ºi îl vinde sub  propriul nume de marcã.   

Articolelor fãrã nume de marcã - li se atribuie GTIN, de asemenea, de 

cãtre producãtor. Deºi articole produse sau furnizate de companii 

diferite pot pãrea identice cumpãrãtorilor (de exemplu mere sau 

scaune), ele poartã GTIN-uri diferite. 

Articolelor produse pentru un anumit client ºi care pot fi comandate 

numai de cãtre acesta - cumpãrãtorul este cel care atribuie GTIN folo-

sind prefixul sãu de companie.  (Dacã furnizorul vinde un articol comer-

cial la mai mulþi cumpãrãtori, vânzãtorul este cel ce atribuie GTIN). 

Articolelor cãrora proprietarul de marcã nu le-a atribuit un GTIN - 

importatorul sau un alt intermediar poate atribui articolului, un GTIN 

temporar. 

Excepþiile privind responsabilitatea alocãrii GTIN: 

n

n

n

Excepþiile privind responsabilitatea alocãrii GTIN: 

Mai 2009Mai 2009 Mai 2009Mai 2009

cu exemple din practica comercialãcu exemple din practica comercialã
În numãrul anterior al Suplimentului INFO am prezentat componenþa 

precum ºi utilitatea Numãrului Global al Articolului Comercial (GTIN) la 

identificarea oricãrui articol comercial. GTIN este reprezentat grafic 

printr-un cod de bare folosit în identificarea automatã ºi captura de date. 

GTIN trebuie alocat în mod unic ºi nu conþine elemente cu semnificaþie ci 

doar conduce la informaþiile despre un produs, înmagazinate într-o bazã 

de date. Un nou GTIN pentru un articol comercial este necesar atunci când 

caracteristicile predefinite ale articolului se modificã într-un mod relevant 

pentru procesul comercial. Preþul nu este un criteriu relevant pentru 

schimbarea GTIN exceptând situaþia în care preþul este tipãrit direct pe 

articolul comercial. 

Ca regulã generalã, dacã una dintre dimensiunile brute (de exemplu 

lungimea, adâncimea, greutatea) se modificã cu mai mult de 20%, este 

necesar un nou GTIN.  Întotdeauna, o schimbare a GTIN al articolului la un 

nivel inferior de ambalare  va conduce la modificarea GTIN al unui nivel 

superior de grupare. 

GTIN-ul alocat unui articol comercial scos din producþie nu se 

reutilizeazã o perioadã de cel puþin 48 de luni dupã data de expirare a 

ultimelor articole purtãtoare ale acelui GTIN.

RESPONSABILITATEA ALOCÃRII GTIN   RESPONSABILITATEA ALOCÃRII GTIN   

Regulile privind necesitatea schimbãrii GTIN se adapteazã unei multitudini de situaþii ce apar în procesele comerciale, de aceea reprezintã o problemã 

de instruire permanenta ºi adaptatã la nevoile utilizatorilor. În general, cazurile speciale se grupeazã dupã evenimente precum schimbarea proprietarului 

de marcã, modificarea caracteristicilor predefinite ale articolului într-o anumitã mãsurã, marcarea pretului sau unor indicii de preþ pe produs, promoþiile 

în marea lor varietate, gruparea articolelor comerciale în diferite variante, etc. Vã prezentãm în continuare câteva dintre situaþiile pe care le puteþi întâlni în 

practica dvs. ºi recomandãrile de bunã practicã ale GS1. 
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n Exprimarea într-o altã limbã 

pe ambalajele aflate pe o 

piaþã/þarã. 

n Adãugarea textului într-o 

nouã limbã pe ambalajul 

produsului vândut pe mai 

multe pieþe (etichete multi 

lingvistice).  

n Grupaje din acelaºi articol 

comercial în cantitãþi diferite. 
n Modificãri nesemnificative 

ale greutãþii, volumului, numã-

rului (modificarea toleranþelor 

care nu afecteazã declaraþia 

cãtre consumator). 

n Schimbãri minore în tipul 

de ambalare, la un grupaj 

standard de articole comer-

ciale. 

n Modificãri minore ale mate-

rialului de ambalare sau 

design-ului ce nu au impact 

asupra partenerilor pe lanþul 

de distribuþie.  

n Modificãri ale denumirii, 

numelui de marcã sau ale 

descrierii produselor, conduc la 

schimbarea GTIN ºi a etichetei 

la raft.  

n Orice modificare dimensio-

nalã sau de greutate brutã a 

ambalajului, mai mare de 20%. 

n Modificãri în configuraþia 

asortimentului într-un grupaj 

de articole. 

n S c h i m b ã r i  m a j o r e  î n  

funcþionare impun diferen-

þierea articolului nou de cel 

vechi.  

n Promoþie constând în gra-

tuitate pentru al doilea articol 

în cazul achiziþionãrii unuia. 

n Douã sau mai multe articole 

comerciale legate între ele, cu 

scopul de a promova unul 

dintre ele.

n Reconfigurarea ambalajului 

pentru scoatere aniversarã pe 

piaþã a unui produs. Nu are 

impact asupra partenerilor 

comerciali. 

n Cupon de reducere ataºat 

sau introdus în ambalajul unui 

articol comercial, dacã nu 

influenþeazã preþul, comanda-

rea sau facturarea produsului. 

n Reducerea de preþ speci-

ficatã explicit pe ambalajul 

produsului necesitã deose-

birea stocului nou de cel vechi.

n Un pachet bonus (articol 

cãruia i s-a mãrit cantitatea: 

greutate netã, numãr, volum ºi 

este vândut la acelaºi preþ ca ºi 

articolul obiºnuit). 

n Articolele compuse din 

cuplarea a douã sau mai multe 

articole comerciale, vândute în 

mod obiºnuit separat. Se 

formeazã un produs nou.  

n Articolul comercial pentru 

care mai mulþi retaileri solicitã 

etichetã specificã de preþ.

n Preþul de vânzare marcat pe 

ambalaj se schimbã.  

n Articole comerciale modi-

ficate din motive sezoniere  

(ciocolatã pentru Paºte).

Greutate realã: 998 gr.Greutate realã: 998 gr. Greutate realã: 1000 gr.Greutate realã: 1000 gr.

$ 1,1$ 1,1 $ 1,3$ 1,3
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CÂND SE UTILIZEAZÃ GLN ?CÂND SE UTILIZEAZÃ GLN ?

Se menþine acelaºi GLN în cazul unor schimbãri minore:

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

modificarea numelui companiei (cu pãstrarea locaþiei fizice)

se modificã codul poºtal, dar se pãstreazã locaþia fizicã

schimbãri minore ale adresei fizice (mutarea la un alt etaj)

schimbarea informaþiilor despre persoana de contact

apar amendamente la condiþiile de livrare ºi transport

modificari în programul de lucru al partenerului

modificarea programului de livrãri

modificãri în managementul planificãrii

modificãri ale informaþiilor financiare

modificãri interne: schimbarea utilitãþii unui raft într-un depozit

locaþia este împãrþitã ºi o parte este utilizatã de proprietarul GLN

adãugarea unei noi operaþiuni sau clãdiri în cadrul complexului 

schimbarea statutului legal prin cumpãrarea unei alte companii

Se menþine acelaºi GLN în cazul unor schimbãri minore:

GLN (Numãr Global de Locaþie)GLN (Numãr Global de Locaþie)

CodificareCodificare CodificareCodificare

GLN este compus din 13 cifre reprezentând :

n

n

n

n

n

n

n

n

Prefixul GS1 de Companie atribuit de cãtre Organizaþia GS1 (N1-N7)

Referinþa de locaþie alocatã de companie unei locaþii (N8-N12)

Cifra de control calculatã dupã un algoritm standard (N13).

ÎN SCHIMBUL ELECTRONIC DE DATE: GLN este un concept cheie în EDI 

care realizeazã o identificare unicã, neambiguã ºi eficientã a tuturor 

locaþiilor relevante pentru tranzacþiile EDI. Este necesar ca toate 

companiile sã foloseascã acelaºi standard de codificare a locaþiilor. 

Numele, adresele ºi informaþiile despre anumite locaþii, odatã introduse 

în computer, sunt extrase ulterior prin simpla referire la un GLN unic.  

ÎN SINCRONIZAREA GLOBALÃ A DATELOR: GLN este cheie ºi pentru a 

obþine o informaþie înmagazinatã într-un data pool (bazã de date certi-

ficatã GDSN - Reþeaua Globalã a Comunitãþii Companiilor Membre GS1). 

ÎN EXPEDIÞIE ªI CROSS DOCKING.

ÎN MARKETING: GLN reprezintã o cheie de cãutare a unei companii ºi 

adresei acesteia în reþeaua internaþionalã de cataloage, GEPIR. 

ÎN ACTIVITATEA DIN VÃMI: Este necesarã identificarea partenerului 

comercial pentru a construi managementul riscului sau pentru a 

îndeplini cerinþele reglementatorii. 

GLN este compus din 13 cifre reprezentând :

Toate companiile schimbã informaþii în procesele comerciale atât cu parteneri externi cât ºi cu cei din interiorul companiei. Este de aceea necesarã 

identificarea unicã, fãrã ambiguitate a locaþiilor fizice ºi a entitãþilor legale, proces realizat cu ajutorul GLN (Numãrul Global de Locaþie). 

GLN este o cheie GS1 de referinþã pentru identificarea ºi extragerea informaþiilor dintr-o bazã de date despre pãrþi (entitate legalã sau departament 

funcþional) sau despre locaþii (fizice sau virtuale). Exemple de astfel de date obþinute prin intermediul GLN pot fi : punctul de livrare/adresa; tipul locaþiei: 

unitate de producþie, depozit, birou central; informaþii bancare; persoanã de contact; furnizorul de informaþii. 

GS1 a standardizat ºi o metodã internã de identificare a locaþiei prin extinderea capacitãþii GLN astfel încât sã permitã numerotarea internã a 

locaþiilor.

Toate companiile schimbã informaþii în procesele comerciale atât cu parteneri externi cât ºi cu cei din interiorul companiei. Este de aceea necesarã 

identificarea unicã, fãrã ambiguitate a locaþiilor fizice ºi a entitãþilor legale, proces realizat cu ajutorul GLN (Numãrul Global de Locaþie). 

GLN este o cheie GS1 de referinþã pentru identificarea ºi extragerea informaþiilor dintr-o bazã de date despre pãrþi (entitate legalã sau departament 

funcþional) sau despre locaþii (fizice sau virtuale). Exemple de astfel de date obþinute prin intermediul GLN pot fi : punctul de livrare/adresa; tipul locaþiei: 

unitate de producþie, depozit, birou central; informaþii bancare; persoanã de contact; furnizorul de informaþii. 

GS1 a standardizat ºi o metodã internã de identificare a locaþiei prin extinderea capacitãþii GLN astfel încât sã permitã numerotarea internã a 

locaþiilor.

Prefix de companie GS1Prefix de companie GS1 Referinþã locaþieReferinþã locaþie Cifrã de
control
Cifrã de
control

N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N                           N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N                           N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GLN poate fi reprezentat grafic printr-un cod de bare EAN 13 aplicat :

n

n

n

unitãþilor comerciale pentru identificarea pãrþilor implicate

unitãþilor de expediþie (cross docking)

locaþiilor fizice 

GLN poate fi reprezentat grafic printr-un cod de bare EAN 13 aplicat :
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Se alocã un nou GLN în cazul unor modificãri majore:

n

n

n

n

n

n

Schimbarea adresei fizice

Bunuri livrate în acelaºi punct dar direcþionate spre arii diferite din 

incinta punctului de livrare

Locaþia este împãrþitã ºi o parte este închiriatã altei entitãþi legale

Achiziþia/crearea/utilizarea unei noi locaþii

Relocarea entitãþii legale într-o altã þarã

Compania este cumpãratã de o alta

Se alocã un nou GLN în cazul unor modificãri majore:

n

n

n

n

n

ÎN SÃNÃTATE: Nevoia de identificare a pacienþilor, a personalului 

medical ºi a unor furnizori de servicii simple sau multiple (spital, farmacie, 

asigurator, laborator).

ÎN COMERÞUL B2C (BUSINESS TO CONSUMMER): Este necesarã 

identificarea consumatorilor pentru a sprijini potenþialele aplicaþii B2C 

(scanare în magazin cu telefonul mobil, achiziþie cu telefonul).

ÎN eGovernment: Este necesarã identificarea partenerilor comerciali 

de cãtre organismele de reglementare în stat: control vãmi, înregistrarea 

companiei, completarea rapoartelor anuale, eProcurement, 

managementul deºeurilor.

ÎN TRASABILITATE: Identificarea partenerilor comerciali sprijinã 

aplicaþiile de urmãrire ºi trasare. 

ÎN ALINIEREA STRATEGIEI DE IDENTIFICARE PROPRII: GS1 trebuie 

sã-ºi evalueze cele mai bune soluþii (GLN, GSRN, Biometrici). Sunt 

necesare Coduri de Bare ºi Identificare, Soluþii Net, eCom, EPC.

Efortul de eficientizare a activitãþii comerciale se intensificã în 

direcþia aspectelor ce au o influenþã determinantã, de aceea un numãr 

majoritar de retaileri din întreaga lume afirmã hotãrârea sau intenþia de 

a solicita furnizorilor lor Certificatul GS1 ºi raportul de verificare a 

codului de bare, înaintea listãrii unui nou produs. 

Acestea reprezintã asigurarea cã produsele sunt codificate unic pe 

plan global, în conformitate cu specificaþiile GS1, cã existã o calitate a 

tipãririi codurilor corespunzãtoare ce permite scanarea lor fãrã erori, cã 

se depisteazã ºi se evitã introducerea în lanþul de distribuþie a 

numerelor de identificare neautorizate, generatoare de mari probleme 

precum întreruperi ale activitãþii, întârzieri ºi costuri adãugate.

GS1 se implicã în prevenirea ºi eliminarea posibilelor erori de codificare, 

ambalare, reambalare, reetichetare; în asigurarea unui nivel corespunzator 

de cunoºtinte în materie de codificare ale furnizorului ºi ale partenerilor de 

servicii ai acestuia (tipografi, designeri, furnizori de ambalaje ºi servicii 

logistice etc.); în atestarea capabilitãþilor EDI; în sincronizarea globalã a 

datelor.

, acordate pe 4 nivele în raport cu gradul de 

complexitate a relaþiilor furnizorilor cu distribuitorii, dupã cum urmeazã: 

Pentru  - Certificatul obþinut de la GS1 România va confirma 

faptul cã societatea a primit prefix de companie ºi coduri de produs de la 

GS1 România, fiindu-i ataºatã ºi lista de produse. De asemenea documentul 

va certifica faptul cã în organizaþia respectivã existã cel puþin o persoanã 

responsabilã cu acest domeniu care a urmat un curs de formare GS1;

Pentru  - Certificatul de la GS1 România va include verificãrile 

de la nivelul 1 ºi în plus va confirma, pentru fiecare produs oferit retailerilor, 

cã simbolurile de cod de bare sunt reprezentate ºi poziþionate corect pe 

ambalaje. Atestatul este însoþit de un Buletin de analizã pentru fiecare 

simbol de cod de bare primit spre verificare în laboratorul GS1. 

Pentru  - Certificatul va garanta capacitatea EDI a companiei 

(ce include alocare de GLN, capacitatea companiei de a recepþiona mesaje 

electronice standardizate EANCOM/XML)

Pentru  - Certificatul va confirma capacitatea de preluare a 

informaþiilor despre produs (sincronizare), în format electronic, pe baza 

GTIN, din baza de date a GS1 România sau din Global Registry (contra cost) 

prin mesaje EANCOM  sau XML GS1.

Eliberarea documentelor menþionate mai sus se va face în urma 

verificãrii îndeplinirii condiþiilor, în contul cotizaþiei, pentru companiile 

membre GS1 Romania.

Pentru instruirea persoanelor nominalizate de companii ca 

responsabili pe acest domeniu se va stabili un calendar cu tematica de 

formare ºi datele/locaþiile de susþinere. Instruirile se vor face de cãtre 

specialiºtii Centrului de Soluþii EAN.

GS1 România demareazã anul acesta un program care constã în 

eliberarea de Certificate GS1

n Nivelul 1

n Nivelul 2

n Nivelul 3

n Nivelul 4

GS1 Romania este în discuþii avansate cu câteva mari reþele de retail 

pentru includerea acestor cerinþe - Certificatul ºi Atestatul GS1 - în 

contractele comerciale cu furnizorii, astfel încât aceastã acþiune sã nu fie 

izolatã, iar efectul asupra pieþei sã fie consistent. 

Efortul de eficientizare a activitãþii comerciale se intensificã în 

direcþi  ce au o influenþã determinantã, de aceea un numãr 

majoritar de retaileri din întreaga lume afirmã hotãrârea sau intenþia de 

a Certificatul GS1 ºi raportul de verificare a 

codului de bare înaintea listãrii unui nou produs.

Acestea reprezintã asigurarea cã

în conformitate cu specificaþiile GS1, cã existã o calitate a 

tipãririi codurilor corespunzãtoare ce permite scanarea lor fãrã erori, cã 

se depisteazã ºi se evitã introducerea în lanþul de distribuþie a 

numerelor de i

ale activitãþii, întârzieri ºi costuri adãugate.

Pentru instruirea persoanelor nominalizate de companii ca 

responsabili pe acest domeniu se va stabili un calendar cu tematica de 

formare ºi datele/locaþiile de susþinere. Instruirile se vor face de cãtre 

specialiºtii Centrului de Soluþii EAN.

a aspectelor

solicita furnizorilor lor 

,  

 produsele sunt codificate unic pe 

plan global, 

dentificare neautorizate, generatoare de mari probleme 

precum întreruperi 

GS1 România demareazã anul acesta un program care constã în 

eliberarea de Certificate GS1

Nivelul 1

Nivelul 2

Nivelul 3

Nivelul 4

GS1 Romania este în discuþii avansate cu câteva mari reþele de retail 

pentru includerea acestor cerinþe - Certificatul ºi Atestatul GS1 - în 

contractele comerciale cu furnizorii, astfel încât aceastã acþiune sã nu fie 

izolatã, iar efectul asupra pieþei sã fie consistent. 

Programul GS1 Romania 
privind certificarea membrilor sãi
Programul GS1 Romania 

privind certificarea membrilor sãi
BIOFARM S.A. - prima companie româneascã certificatã de nivel 2BIOFARM S.A. - prima companie româneascã certificatã de nivel 2

Stãm de vorbã cu Dl. Dragoº Guþoi, responsabil codificare: 

Deºi societatea noastrã are persoane instruite în domeniul codificãrii 

care vegheazã asupra acestei activitãþi, am considerat necesar sã avem, 

din partea organizaþiei autorizate GS1, garanþia bunei reprezentãri a 

codurilor de bare pe fiecare dintre produsele noastre, pentru a 

preîntâmpina orice neajunsuri sub acest aspect. Mai mult, diversitatea 

portofoliului de produse al BIOFARM S.A. ºi prezenþa pe piaþa 

internaþionalã ne obligã sã eliminãm orice eroare care ar putea afecta 

prestigiul companiei. Înþelegem cã certificatul de nivel 2 nu ne 

exonereazã de rãspunderea unei codificãri corecte, dar ne ajutã s-o 

aplicãm, câºtigând totodatã ºi încrederea clienþilor noºtri.

În primul rând, perfecþionarea oricãrui proces din cadrul activitãþii 

companiilor producãtoare ar trebui sã fie un deziderat comun. În afarã 

de acest lucru, privind din perspectiva distribuitorilor, orice acþiune 

menitã a simplifica, ºi aici mã gândesc mai ales la automatizarea 

identificãrii ºi gestiunii, a fluidiza ºi a elimina riscurile de erori datorate 

codificãrii, este binevenitã.

Certificarea furnizorilor ar însemna alinierea la un sistem unic de 

codificare, sistemul GS1, ceea ce ar facilita procesele interne precum cel 

de comandare sau recepþie a materiilor prime. Nu în ultimul rând, 

aceastã uniformizare a codificãrii ar permite realizarea trasabilitãþii 

produselor noastre de la pacient pânã la furnizorii societãþii BIOFARM, 

ºtiut fiind faptul cã ºi în domeniul medical, ca ºi în cel alimentar, 

posibilitatea urmãririi ºi trasãrii produselor este un element extrem de 

important în asigurarea siguranþei consumatorilor.

n

n

n

Ce v-a determinat sã solicitaþi certificarea de nivel 2?

Vi s-ar pãrea justificatã acþiunea de solicitare generalizatã, 

mandatorie a certificãrilor GS1 pe lanþul de distribuþie ºi de ce? 

V-ar avantaja ca furnizorii dvs sã fie certificaþi GS1?

Ce v-a determinat sã solicitaþi certificarea de nivel 2?

Vi s-ar pãrea justificatã acþiunea de solicitare generalizatã, 

mandatorie a certificãrilor GS1 pe lanþul de distribuþie ºi de ce? 

V-ar avantaja ca furnizorii dvs sã fie certificaþi GS1?

Mai 2009Mai 2009 Mai 2009Mai 2009
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EDI pentru toþi partenerii EDI pentru toþi partenerii de pe lanþul de distribuþiede pe lanþul de distribuþie

STANDARDE PENTRU SCHIMBUL DE INFORMAÞII

 EANCOM®

GS1 XML

webEDI

GS1 a creat oficial douã standarde complementare pentru eCom. Cel mai 

rãspândit ca implementare în aproximativ 70.000 companii membre din 

42 de þãri este , un subset al standardului UN/EDIFACT. Deºi este 

folosit de 20 de ani, EANCOM® prezintã o creºtere în procentul de 

implementãri de 10% pe an. 

 este o tehnologie mai recentã a cãrei popularitate este în 

creºtere. Strategia pe termen lung a GS1 tinde spre adoptarea GS1 XML ca 

unic standard eCom. Totuºi, GS1 recunoaºte cã EANCOM® este eficient ºi 

operativ, iar migrarea cãtre GS1 XML pe scarã largã va fi posibilã numai la 

dorinþa utilizatorilor, nu dintr-o decizie strategicã. 

O altã tehnologie nou dezvoltatã care permite companiilor mici cu 

capacitãþi tehnologice limitate sã partajeze informaþii cu parteneri 

comerciali mai mari este . 

STANDARDE PENTRU SCHIMBUL DE INFORMAÞII

 EANCOM®

GS1 XML

webEDI

MESAJELE EANCOM® 

Mesajele disponibile în standardul EANCOM® acoperã toate funcþiile 

necesare pentru efectuarea unei tranzacþii comerciale. 

MESAJELE EANCOM® 

eCom este un termen GS1 utilizat pentru tehnologia Schimbului Electronic de Date (EDI), care poate fi definit ca "transfer rapid, eficient, corect  ºi 

automat de date structurate prin mesaje standard de la o aplicaþie computerizatã la alta, cu minim de intervenþie umanã indiferent de tipurile de 

hardware sau software ale utilizatorilor ". Transportul, Logistica ºi eGovernment cu concentrare pe eProcurement au fost identificate ca sectoare centrale 

de activitate în care aplicarea eCom se aflã în expansiune. Douã companii care decid sã implementeze EDI trebuie sã agreeze definiþiile tipului de date ce 

le vor schimba ºi cum vor fi prezentate aceste date, respectiv prin mesaje standardizate.

eCom este un termen GS1 utilizat pentru tehnologia Schimbului Electronic de Date (EDI), care poate fi definit ca "transfer rapid, eficient, corect  ºi 

automat de date structurate prin mesaje standard de la o aplicaþie computerizatã la alta, cu minim de intervenþie umanã indiferent de tipurile de 

hardware sau software ale utilizatorilor ". Transportul, Logistica ºi eGovernment cu concentrare pe eProcurement au fost identificate ca sectoare centrale 

de activitate în care aplicarea eCom se aflã în expansiune. Douã companii care decid sã implementeze EDI trebuie sã agreeze definiþiile tipului de date ce 

le vor schimba ºi cum vor fi prezentate aceste date, respectiv prin mesaje standardizate.

Pãrþile implicate în EDI trebuie sã aibã capacitatea de a utiliza ºi 

interpreta datele în acelaºi mod, de aceea alinierea datelor între partenerii 

comerciali constituie o cerinþã preliminarã implementãrii EANCOM®. 

1. Mesaje folosite pentru alinierea ºi schimbul datelor master despre parteneri ºi produse. Datele master se stocheazã în sistemele informatice ca referinþe 

pentru tranzacþiile sau schimburile ulterioare. 

1. Mesaje folosite pentru alinierea ºi schimbul datelor master despre parteneri ºi produse. 

Tipuri de mesaje EANCOM®Tipuri de mesaje EANCOM®

n

n

  - 

Informaþii despre Pãrþi - furnizeazã 

informaþii despre locaþii ºi alte date 

administrative, comerciale, financiare 

(nume, adresã, contact, cont). 

 - 

Cerere de Ofertã - solicitã informaþii 

pentru a se selecta un anumit grup de 

produse dintr-un catalog. 

Party Information (PARTIN)

Product Inquiry (PROINQ)

Party Information (PARTIN)

Product Inquiry (PROINQ)

n

n

 -  Date 

despre Produs - este folosit pentru 

furnizarea informaþiilor tehnice ºi 

funcþionale ale produsului.

- 

Catalog de Preþuri - este o listã cu 

produsele unui furnizor care include 

descrieri, informaþii logistice ºi finan-

ciare despre fiecare produs.  

Product Data (PRODAT)

Price/Sales Catalogue (PRICAT) 

Product Data (PRODAT)

Price/Sales Catalogue (PRICAT) 

2. Mesaje folosite în tranzacþii -  mesaje folosite pentru a comanda bunuri sau servicii, pentru a organiza transportul bunurilor ºi pentru a realiza plata 

bunurilor sau serviciilor furnizate. 

2. Mesaje folosite în tranzacþii

n

n

 - Cotaþie - 

rãspunde mesajului precedent.

 - Rãspuns la Comandã - 

confirmã primirea mesajului de 

Comandã, acceptarea comenzii, 

propune amendamente sau notificã 

neacceptarea comenzii.

Quotation (QUOTES)

Purchase Order  Response 

(ORDRSP)

Quotation (QUOTES) - 

Purchase Order  Response 

(ORDRSP)

n

n

n

- Cerere de Cotaþie - pentru bunuri sau 

servicii, include ºi condiþii de platã, 

precizeazã cantitatea, locaþia  livrare.

 - 

Comandã de Achiziþie.

 - Cerere de Modi-

ficare a Comenzii.

Request for Quotation (REQOTE) 

Purchase Order (ORDERS)

Purchase Order Change Re-

quest (ORDCHG)

Request for Quotation (REQOTE) 

Purchase Order (ORDERS)

Purchase Order Change Re-

quest (ORDCHG)

n

n

 - Manipularea 

ºi Deplasarea Mãrfurilor - identificã 

cerinþele legate de manipulare. 

 

- Instrucþiuni de Livrare - instrucþiuni 

de livrare a bunurilor (locaþie, datã). 

Cargo/Goods Handling and 

Movement (HANMOV)

Instruction to Despatch (INSDES)

Cargo/Goods Handling and 

Movement (HANMOV)

Instruction to Despatch (INSDES)

3. Raportare ºi planificare - mesaje folosite pentru a furniza partenerilor comerciali informaþii relevante sau cerinþe pentru viitor, confirmãri sau erori. 3. Raportare ºi planificare

Mesaje financiare

Mesaje comercialeCumpãrãtorCumpãrãtor FurnizorFurnizor

BancãBancã

Mesaje 
financiare

Mesaje privind
transportul

Transportator /
Prestator servicii logistice

Transportator /
Prestator servicii logistice
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Informaþii despre Pãrþi

Cerere de Ofertã

Catalog de Preþuri

Date despre Produs
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Cerere de Cotaþie

Cotaþie

Comandã de Achiziþie

Cerere de Modificare a Comenzii

Rãspuns la Comandã

Manipularea ºi Deplasarea Mãrfurilor

Instrucþiuni de Livrare
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n

n

n

 - Rezer-

vare Fermã - angajament de servicii al 

expeditorului faþã de transportator.

 - 

Instrucþiuni pentru Transport.

 - Detalii ale 

încãrcãturilor multiple pentru care se 

furnizeazã serviciul de transport.

Firm Booking (IFTMBF)

Transport Instruction (IFTMIN)

Forwarding and Consolidation 

Summary (IFCSUM)

Firm Booking (IFTMBF)

Transport Instruction (IFTMIN)

Forwarding and Consolidation 

Summary (IFCSUM)

n

n

n

 

- Confirmarea Rezervãrii.

 -

Statutul Transportului - informaþii 

privind statutul deplasãrii fizice a 

încãrcãturii. 

 -  

Notificarea de Sosire - notificã ºi dã 

detalii privind sosirea unei încãrcãturi. 

Booking Confirmation (IFTMBC)

Transport Status (IFTSTA)

Arrival  Notice ( IFTMAN)

Booking Confirmation (IFTMBC)

Transport Status (IFTSTA)

Arrival  Notice ( IFTMAN)
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Rezervare Fermã

Instrucþiuni pentru Transport

Confirmarea Rezervãrii

Detalii ale încãrcãturilor multiple

Statutul Transportului

Notificarea de Sosire

n  - 

Avizul de Expediþie - avizeazã desti-

natarul despre bunurile expediate în 

condiþiile agreate de vânzãtor ºi 

cumpãrãtor. Punctul de expediþie este 

numai unul însã destinaþiile pot fi 

multiple. 

Despatch Advice (DESADV)Despatch Advice (DESADV)
n  - 

Avizul de Primire - specificã detaliile 

conþinutului unei expediþii primite, în 

scopul de a-l încunoºtiinþa pe 

destinatar ce materiale au fost primite 

dintre cele comandate.

Receiving Advice (RECADV)Receiving Advice (RECADV)C
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Avizul de Expediþie

Avizul de Primire

n

n

n

 -  

informaþii de cont relativ la o platã. 

 - 

Litigiu Comercial - contestã  mesaje 

INVOIC 

- Ordinul de Platã Multiplu -  

indicã bãncii sã debiteze unul sau mai 

multe conturi. 

Remittance Advice (REMADV)

Commercial Dispute (COMDIS)

M u l t i p l e  P a y m e n t  O r d e r  

(PAYMUL) 

Remittance Advice (REMADV)

Commercial Dispute (COMDIS)

M u l t i p l e  P a y m e n t  O r d e r  

(PAYMUL) 

n

n

n

 - Facturã -  joacã 

rol de facturã proformã. 

 -  Controlul 

Taxelor - rezumã informaþiile legate 

de taxe pentru o facturã. 

 - Extras de Cont - datele 

legate de plãþile realizate într-o 

perioadã.

Invoice (INVOIC)

Tax Control (TAXCON)

Commercial Account Summary 

(COACSU)

Invoice (INVOIC)

Tax Control (TAXCON)

Commercial Account Summary 

(COACSU)

Informaþii de cont relativ la o platã

Litigiu Comercial

Ordinul de Platã Multiplu

Facturã

Controlul Taxelor

Extras de Cont
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BANCÃBANCÃ

n

n

- 

Raportare a Statutului Comenzii.  

 

- Instrucþiuni pentru Retur - o parte o 

informeazã pe cealaltã dacã ºi modul 

în care se vor returna bunuri sau indicã 

cum sã se procedeze cu bunurile ce 

trebuiau returnate. 

Order Status Report (OSTRPT) 

Instructions for Returns (RETINS)

Order Status Report (OSTRPT) 

Instructions for Returns (RETINS)

n

n

- 

Solicitarea Statutului Comenzii - 

solicitã informaþii referitoare la 

statutul actual al unei comenzi.  

 - Anunþul de Retur -  detalii 

despre bunuri ce vor fi returnate. 

Order Status Enquiry (OSTENQ) 

Announcement for Returns 

(RETANN)

Order Status Enquiry (OSTENQ) 

Announcement for Returns 

(RETANN)
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Raportare a Statutului Comenzii.

Instrucþiuni pentru Retur

Solicitarea Statutului Comenzii

Anunþul de Retur

n

n

- 

Programul Livrãrilor - instrucþiuni de 

livrare pe termen scurt  sau previziuni 

pe termen lung în scopul planificãrii.  

 - Raport de Sintaxã 

ºi Service - confirmã primirea unui 

mesaj EDIFACT sau detaliazã erorile 

conþinute.

Delivery Schedule (DELFOR) 

Syntax and Service Report 

Message (CONTRL)

Delivery Schedule (DELFOR) 

Syntax and Service Report 

Message (CONTRL)

n

n

n

- 

Raportul Datelor de Vânzãri - permite 

transmiterea datelor de vânzare ce 

pot fi procesate automat.  

- 

Raportul de Previzionare a Vânzãrilor -  

comunicarea datelor de vânzãri 

previzionate. 

 - 

Raportul Inventarului - specificã infor-

maþii legate de inventarele planificate

Sales Data Report (SLSRPT) 

Sales Forecast Report (SLSFCT) 

Inventory Report (INVRPT)

Sales Data Report (SLSRPT) 

Sales Forecast Report (SLSFCT) 

Inventory Report (INVRPT)
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Raportul Datelor de Vânzãri

Raportul de Previzionare a Vânzãrilor

Raportul Inventarului

Programul Livrãrilor

Raport de Sintaxã ºi Service

Mai 2009Mai 2009 Mai 2009Mai 2009

Bãncile fac, de asemenea, parte din viaþa societãþilor de pe lanþul de 

distribuþie ºi, pentru îmbunãtãþirea comunicaþiei cu acestea, au fost create 

o serie de mesaje precum:  - Aviz de Debit 

Multiplu - raport al sumelor debitate din conturile clientului; 

 - Aviz de Credit Multiplu - raport al sumelor 

creditate în contul clientului;  - Statutul Bancar - 

Multiple Debit Advice (DEBMUL)

Multiple 

Credit Advice (CREMUL)

Banking Status (BANSTA)

Multiple Debit Advice (DEBMUL)

Multiple 

Credit Advice (CREMUL)

Banking Status (BANSTA)

informeazã asupra statutului unui mesaj financiar trimis anterior;

 -Contramandare/Anulare Financiarã - 

solicitã anularea unui mesaj financiar anterior; 

 - Extrasul Financiar - dare de seamã cu privire la intrãrile în cont. 

Financial Cancellation (FINCAN)

Financial Statement 

(FINSTA)

În numãrul urmãtor vã propunem spre lecturare un articol privind EDI în 

România, asigurat prin serviciul TECNET.

Financial Cancellation (FINCAN)

Financial Statement 

(FINSTA)

În numãrul urmãtor vã propunem spre lecturare un articol privind EDI în 

România, asigurat prin serviciul TECNET.
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