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Simbiozã între transparentã si confidentialitateSimbiozã între transparentã si confidentialitate
Dacã vrei sã construieºti un 

vapor, nu începi prin a-i trimite 

pe oameni dupã lemne, cuie, 

sfori, unelte ºi alte materiale. Îi 

înveþi mai întâi sã tânjeascã 

dupã marea îndepãrtatã, nesfâr-

ºitã. Cãci, dacã viziunea fãrã 

acþiune este un vis cu ochii des-

chiºi, acþiunea fãrã viziune este 

doar un coºmar. Însã viziunea 

presupune mai mult decât 

meditaþie ºi temeri alarmante, 

mai mult decât hei-rupul epui-

zant al efortului de a înãlþa 

zgârie nori din lut ars. Este în 

primul rând cunoaºterea a ceea 

ce aºteaptã sã fie dezvãluit în 

spatele perdelei ameninþãtoare 

a necunoscutului, cea care in-

suflã îndrãzneala de a îmblânzi 

demoni. ªi nu existã un moment 

mai potrivit cunoaºterii decât 

veºnica clipã de faþã, pentru cã 

viitorul este particula cea mai 

sensibilã a prezentului. 

GS1 s-a aventurat în explora-

rea ºi dirijarea fluxului nevãzut 

al informaþiilor, dezvoltând o 

tehnologie nouã de identificare 

prin radiofrecvenþã - RFID - ºi a 

unei reþele EPCglobal. "Mãrtu-

riile" rostite în tãcere de lucruri 

neînsufleþite se deapãnã pe va-

lul undelor radio pânã la revãr-

sarea în oceanul de date. Într-o 

formulare mai pragmaticã, 

obiecte, oameni, animale pot fi 

monitorizate. Scanarea cu unde 

radio a tag-urilor ataºate sau 

încorporate subiecþilor, face 

posibilã citirea codurilor unice 

serializate, fãrã contact direct 

între dispozitivul de citire ºi 
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eticheta electronicã. Odatã intro-

duse în baze de date sau reþele, 

codurile electronice sunt asociate 

cu numeroase informaþii înregis-

trate aici ºi vizibile tuturor celor 

implicaþi. Oamenii au primit ves-

tea circumspect. În loc sã-ºi spunã: 

"vom vedea, vom ºti, vom afla, vom 

creºte", s-au refugiat în spaima cã 

"vor fi vãzuþi, vor fi deconspiraþi, 

vor fi folosiþi". În loc sã se gân-

deascã la profitul ce l-ar aduce co-

laborarea ºi transparenta facilitate 

prin folosirea RFID, s-au revoltat la 

eticheta electronicã. Odatã intro-

duse în baze de date sau reþele, 

codurile electronice sunt asociate 

cu numeroase informaþii înregis-

trate aici ºi vizibile tuturor celor 

implicaþi. 

. În loc sã-ºi spunã: 

"vom vedea, vom ºti, vom afla, vom 

creºte", s-au refugiat în spaima cã 

"vor fi vãzuþi, vor fi deconspiraþi, 

vor fi folosiþi". În loc sã gân-

deascã la profitul ce l-ar aduce co-

laborarea ºi transparenta facilitate 

prin fol s-au revoltat la 

Oamenii au primit ves-

tea circumspect

se 

osirea RFID, 

sat ilicit sau dacã are origine îndo-

ielnicã. Acest mod de abordare 

subestimeazã însã furtul creativ. 

De ce nu s-ar tãia pur ºi simplu tag-

ul RFID care ar rãmâne pe raft în 

timp ce pachetul de valoare ar fi 

luat? Sau de ce nu s-ar înlocui pro-

dusul original cu unul fals, trans-

latând tag-ul pe acesta din urmã? 

Sau de ce nu s-ar interveni în 

sistemul de citire astfel încât 

acesta sã fie pãcãlit cã o cutie se 

aflã acolo unde de fapt nu este. 

Desigur, tehnologia poate fi per-
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suntem meduze; mulþi dintre noi 

nu sunt amatori de nudism, nici 

mãcar pe plan ideatic. Avem 

nevoie de bariere, dar nu de 

unele impenetrabile. Securita-

tea ºi confidenþialitatea nu sunt 

valori contradictorii, ci douã 

dintre faþete ale aceluiaºi întreg. 

Se depun în acest moment 

eforturi de cercetare pentru a se 

stabili ce trebuie fãcut astfel 

încât tehnologia sã devinã 

utilizabilã în cât mai multe 

domenii, acceptabilã publicului 

ºi autoritãþilor, ce capabilitãþi 

suplimentare sunt necesare 

tag-urilor precum ºi reþelei 

EPCglobal pentru a asigura 

securitatea, protejând totodatã 

intimitatea consumatorului? 

Însã, înainte de toate, glasurile 

neliniºtite ar trebui sã înþeleagã 

strãlucirea viitorului acestei 

tehnologii pornind de la iniþie-

rea avansatã în tainele funcþio-

nãrii sale, în principiile ce 

guverneazã gestiunea informa-

þiilor ºi nu în ultimul rând, sã nu 

se opunã din spirit conservator 

unei tehnologii novatoare pro-

miþãtoare, aplicabilã în variate 

domenii de activitate ºi încã 

perfectibilã sub aspectul temut 

al atingerii intimitãþii.

Extrapolând, fiecare dintre 

noi, ar trebui sã preluãm mesajul 

de a nu înceta cãutarea, înþele-

gerea, învãþarea, încercarea, 

deschiderea spre noi orizonturi, 

pentru cã existã un singur 

ungher al universului de a cãrui  

evoluþie poþi fi sigur ºi acela eºti 

tu însuþi.  
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ideea cã vor fi urmãriþi, defavo-

rizaþi, controlaþi. De aceea e nevoie 

de popularizarea, explicarea aces-

tei tehnologii, misiune la care GS1 

Romania s-a înrolat prin nume-

roase sesiuni de prezentare ºi 

instruire, publicaþii, demonstraþii 

de laborator ºi studii de caz.

Sunt mari speranþe cã  RFID va 

face lanþurile de distribuþie ale 

viitorului nu numai mult mai 

eficiente dar ºi mai sigure, 

reducând totodatã furturile ºi 

contrafacerile. Fiecare obiect din 

depozit va trimite constant, prin 

tag-ul ataºat, semnale ale prezen-

þei sale, anunþând dacã este depla-
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fecþionatã pentru a creºte dificul-

tatea de a opera astfel de falsi-

ficãri, dar ºi acest lucru costã, fãrã 

pretenþia ca RFID sã devinã totuºi 

soluþia magicã. Pe de altã parte, 

RFID i-a alarmat pe avocaþii 

intimitãþii. Cu astfel de semnale 

purtãtoare de informaþii, roind în 

jurul nostru, ochiul Big Brother nu 

pare prea departe. Dorim o viaþã în 

libertate, fãrã terorism ºi organi-

zaþii intruzive. Este greu sã 

aducem contraargumente la 

transparenþã, despre care s-ar 

putea spune cã însufleþeºte un 

lanþ de distribuþie. ªi totuºi, nu 

uitãm nici virtuþile opacitãþii... nu 
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Produsul ales este autentic? 
Doriti mai multe informatii?
Ghidul dvs. este numãrul GTIN marcat sub codul de bare GS1 al produsului

Accesaþi  chiar din magazin, de 

pe telefonul dvs. mobil conectat la internet, ºi pe baza 

introducerii manuale a celor 13 cifre ale codului de bare 

de pe produs, aplicatia aduce informatii din Catalogul 

Global GS1 GEPIR despre produs sau producãtor.

Dacã produsul este autentic ºi a fost codificat în sistemul 

internaþional de codificare unicã GS1, veþi primi 

informaþiile solicitate. În felul acesta aveþi asigurarea cã 

produsul ales nu este contrafãcut, deoarece serviciul 

GEPIR,  dezvoltat de GS1 în întreaga lume, întreþine o bazã 

de date realã, fundamentatã ºi securizatã a tuturor 

m.coduridebareonline.roAccesaþi  chiar din magazin, de 

pe telefonul dvs. mobil conectat la internet, ºi pe baza 

introducerii manuale a celor 13 cifre ale codului de bare 

de pe produs, aplicatia aduce informatii din Catalogul 

Global GS1 GEPIR despre produs sau producãtor.

Dacã produsul este autentic ºi a fost codificat în sistemul 

internaþional de codificare unicã GS1, veþi primi 

informaþiile solicitate. În felul acesta aveþi asigurarea cã 

produsul ales nu este contrafãcut, deoarece serviciul 

GEPIR,  dezvoltat de GS1 în întreaga lume, întreþine o bazã 

de date realã, fundamentatã ºi securizatã a tuturor 

m.coduridebareonline.ro produselor ce poartã coduri GS1. Pentru produsele de 

origine românã, numãrul GTIN cu ajutorul cãruia iniþiaþi 

cãutarea trebuie sã înceapã cu 594 - prefixul GS1 pentru 

România. În curând aplicaþia va fi îmbunãtãþitã prin 

redirectionarea automatã la pagina web a produsului sau 

producãtorului pentru detalierea informaþiilor. 

Deoarece este apelabil de pe orice telefon mobil conectat 

la Internet, acest serviciu poate deveni un instrument 

puternic de marketing pentru companiile care au 

implementat sau care dorescsã  implementeze 

marketingul mobil ca parte a strategiei lor de piaþã.
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Pentru întrebãri referitoare la continutul publicatiei si pentru rezervarea unui spatiu de reclamã 

pentru compania dvs., contactati redactia la tel.: 021 319 87 51 sau e-mail: madalina.cernat@gs1.ro
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Dacã e sã dãm crezare vizionarilor, RFID (Radio-frequency Identification) 

urmeazã sã ne schimbe modul de viaþã, modul de a munci ºi de a face 

cumpãrãturi. Rafturile frigiderelor ºi ale dulapurilor din bucãtãrie vor 

comunica cu computerele, care vor comunica cu retailerii, astfel cã stocurile 

din gospodãrie vor fi asigurate. Cumpãrarea însãºi va fi simplificatã: vom 

trece cãruciorul pe lângã un cititor care preia semnalele de la tag-urile 

articolelor din cãrucior, ºi se va înregistra întreaga cumpãrãturã, 

debitându-se automat ºi contul. ªi, pe mãsurã ce vom parcurge magazinul, 

vom primi ºi sugestii:"dacã þi-a plãcut asta, s-ar putea sã-þi placã ºi asta…" 

prin scurte mesaje apãrute pe display-ul cãruciorului inteligent. Rãmâne 

însã o provocare sã dãm viaþã acestei tehnologii.

Unul dintre motivele care îi entuziasmeazã mai mult pe retaileri este 

potenþialul RFID de a înlocui codurile de bare. Tehnologia de coduri de bare 

a reprezentat un progres important în procesul de vânzare, dar are limitele 

sale: în primul rând, casiera trebuie sã gãseascã codul de bare, apoi sã 

orienteze ambalajul astfel încât cititorul sã vadã eticheta ºi dacã nu 

funcþioneazã, trebuie sã tasteze manual codul produsului. Aceºti paºi 

consumã încã timp în procesul de servire a consumatorului.

Creºterea profitului

Creºterea 

eficienþei proceselor

Creºterea transparenþei Înaltã calitate a datelor

Informaþii în timp real

Reducerea costurilor

Codul electronic de produsCodul electronic de produs

Tag-ul EPC/RFID   este purtãtorul Codului Electronic de Produs. 

Tag-ul funcþioneazã printr-un microchip care stocheazã date relevante (ex. 

SGTIN - GTIN serializat) ºi le reflectã spre o antenã-cititor prin unde 

electromagnetice. Deoarece aceste unde pot trece prin unele materiale 

solide, chip-urile pot fi protejate cu o folie adezivã sau încorporate în 

ambalaj sau produs. Avantajul folosirii tag-lui EPC/RFID este acela cã 

transponderul nu trebuie sã se afle în linia de citire a cititorului, iar procesul 

de transmitere/citire este foarte rapid (un întreg supermarket poate fi 

scanat într-o clipã fãrã ca fiecare obiect sã treacã prin faþa cititorului). 

EPC de pe produse poate fi asociat altor informaþii despre produs prin 

accesarea unor baze de date corespunzãtoare. 

  

Reþeaua EPCglobal conþine numai date despre produse nu ºi date 

personale, asigurând astfel confidenþialitatea. 

Tag-ul EPC/RFID

Reþeaua EPCglobal conþine numai date despre produse nu ºi date 

personale, asigurând astfel confidenþialitatea. 

Tipãrirea codurilor de bare se realizeazã practic fãrã costuri, ambalajele 

fiind tipãrite oricum cu alte informaþii. Spre deosebire de codurile de bare, 

tag-ul RFID, purtãtor al EPC (Codul Electronic de Produs), reprezintã o 

valoare în sine. Totuºi, în prezent, costul sãu a scãzut faþã de anii trecuþi, 

ajungând de la valoarea de 25 la 3-4 cenþi. Problema constã în dependenþa 

dintre cost ºi volumul mãrfurilor comercializate. De exemplu, primii 

utilizatori ai RFID pun tag-uri paletelor ºi lãzilor, nu ºi articolelor individuale 

din interiorul lor. Astfel, utilizarea limitatã menþine costul ridicat. Pe de altã 

parte, existã ºi o dependenþã între costul ºi performanþa unui tag. Cele 

ieftine sunt pasive (nu au o sursã proprie de energie). Acestea îºi iau puterea 

de la razele cititorului ºi opereazã numai pe arii restrânse, în jur de 2 metri. 

Alternativa o reprezintã tag-urile active, cu baterii încorporate. Acestea pot 

Mare parte a muncii din companiile de servicii logistice, depozite ºi din centrele de sortare ºi expediþie, este dedicatã orientãrii ambalajelor ºi 

gestionãrii erorilor de citire. În teorie, RFID eliminã întârzierile ºi costurile, deoarece foloseºte unde radio în loc de luminã vizibilã. Cum va lucra, cât va 

costa ºi care este evaluarea concretã a avantajelor ce le aduce?

Mare parte a muncii din companiile de servicii logistice, depozite ºi din centrele de sortare ºi expediþie, este dedicatã orientãrii ambalajelor ºi 

gestionãrii erorilor de citire. În teorie, RFID eliminã întârzierile ºi costurile, deoarece foloseºte unde radio în loc de luminã vizibilã. Cum va lucra, cât va 

costa ºi care este evaluarea concretã a avantajelor ce le aduce?

trimite semnale mai puternice, dar bateriile sunt scumpe. În plus, poate 

avea loc o interferenþã a semnalului. Nu este în regulã ca cititorul de la un 

doc de încãrcare sã înregistreze o cutie de la alt doc învecinat, sau 

semnalele puternice sã poatã fi citite de cititoare neautorizate. 

Aceste probleme de scurgere a semnalului pot fi rezolvate prin 

proiectarea atentã a hardware ºi software, dar ºi aceastã acþiune e 

costisitoare, de aceea performanþa este o parte realã a costului. 

Deocamdatã, visul de înlocuire completã a codurilor de bare ºi plata la casã 

"dintr-o bucatã", au rãmas în stadiu experimental, dar auzim tot mai mult 

despre aplicaþii speciale precum urmãrirea mijloacelor fixe ºi promoþii, ºi 

chiar despre automatizarea integralã a lanþurilor de distribuþie cu ajutorul 

tehnologiei RFID.

Codul Electronic de Produs (EPC)  este o nouã cale de 

identificare globalã a obiectelor fizice, încãrcãturilor, locaþiilor, mijloacelor 

fixe ºi a altor entitãþi. Este înregistrat pe tag-uri ºi identificat prin radio 

frecvenþã (RFID), putând fi astfel urmãrite în reþeaua EPCglobal. Codul 

Electronic de Produs include toate cheile de identificare GS1 ºi, de 

asemenea, cuprinde ºi alte structuri de denumiri ale domeniilor (DNS). 

Astãzi, toate obiectele identificate cu EPC sunt serializate, ceea ce înseamnã 

cã poartã un numãr serial unic. EPC este esenþial pentru a accesa informaþii 

din reþeaua EPCglobal prin EPCIS (serviciul de cãutare ºi regãsire a infor-

maþiilor despre un produs codificat cu EPC, în reþeaua EPC global).

Codul Electronic de Produs (EPC)  

Tag RFIDTag RFID

CitireCitire Acces autorizatAcces autorizat

Obiect identificatObiect identificat Baza de dateBaza de date

59400109999925940010999992

Costurile si performantele RFIDCosturile si performantele RFID

Supermarketul - platformã de informare pentru consumatoriSupermarketul - platformã de informare pentru consumatori

RFID alãturi de compania dvs. !RFID alãturi de compania dvs. !
Siguranþa produsului ºi trasabilitate îmbunãtãþitãSiguranþa produsului ºi trasabilitate îmbunãtãþitã

Creºtere a disponibilitãþii la raftCreºtere a disponibilitãþii la raft
Reducerea costurilor pe lanþul de distribuþieReducerea costurilor pe lanþul de distribuþie

Partajare superioarã a informaþiilorPartajare superioarã a informaþiilor
Reactivitate pe lanþul de distribuþieReactivitate pe lanþul de distribuþie

Dezvoltarea/diferenþierea produselorDezvoltarea/diferenþierea produselor

Îmbunãtãþirea operaþiunilor de depozitare/recepþie/expediereÎmbunãtãþirea operaþiunilor de depozitare/recepþie/expediere
Tehnologii noi ºi inovaþiiTehnologii noi ºi inovaþii

Evenimente ºi promoþii în magazinEvenimente ºi promoþii în magazin
Creºterea valorii la consumator - satisfacþie - fidelizareCreºterea valorii la consumator - satisfacþie - fidelizare

Publicitate/marketingPublicitate/marketing

companii intervievatecompanii intervievate

88%88%
72%72%
68%68%
38%38%
32%32%
28%28%
22%22%
20%20%
12%12%
10%10%
5%5%

Punct de accesPunct de acces

Cântar inteligentCântar inteligent

PDA clientPDA client
Spatii de lucru

wireless
Spatii de lucru

wireless

RFIDRFID

PDA
angajati

PDA
angajati

Instrumente
wireless

bluetooth

Instrumente
wireless

bluetooth Terminal 
informatii
Terminal 

informatii
Plata

automatã
Plata

automatã Carucior inteligentCarucior inteligent

Monitoare
cu reclame
Monitoare
cu reclame

Raft inteligentRaft inteligent

Sistem central de control
al conexiunilor

Sistem central de control
al conexiunilor

depozitdepozit



Colectarea bunurilor ºi expediþia
În mod obiºnuit, un furnizor produce ºi/sau culege bunurile din 

depozitul sãu, ca rãspuns la comanda clientului. Aceste bunuri sunt 

grupate în unitãþi logistice, precum palete. Unitãþile logistice trebuie 

identificate unic ºi etichetate dacã se doreºte recepþia lor rapidã ºi 

corectã ºi posibilitatea de urmãrire a lor. Eticheta Logisticã GS1 ajutã la 

atingerea acestui scop. 

Dupã ce bunurile culese au fost puse pe palete etichetate 

corespunzãtor ºi pregãtite de expediþie, furnizorul poate trimite un 

ASN sau DESADV cuprinzând informaþii legate de comanda de 

achiziþie originalã, descrierea conþinutului ºi detaliile de transport. În 

mod obligatoriu, include numãrul SSCC care identificã individual 

unitatea logisticã ºi care furnizeazã legãtura dintre mesajul electronic 

ºi bunurile fizice. 

Schimbul de mesaje ASN dã posibilitatea unei mai bune planificãri 

a operaþiunilor de primire ºi depozitare, reduce erorile la expedierea ºi 

recepþia bunurilor, oferã vizibilitate în transport. 

Colectarea bunurilor ºi expediþia Recepþia bunurilor
Când compania beneficiarã primeºte ASN sau DESADV de la furnizor, 

îl poate confrunta automat cu comanda sa originalã. Orice discrepanþã 

poate fi evidenþiatã în acest stagiu ºi poate fi interogat furnizorul. Când 

sosesc bunurile, se scaneazã codurile de bare GS1-128 de pe Etichetele 

Logistice GS1 ale fiec rei palete. Aceasta permite sistemelor 

informatice ale companiei  sã asocieze codurile SSCC scanate de pe 

etichete cu SSCC din ASN primit electronic. Sistemul realizeazã imediat 

corespondenþa între produsul fizic primit cu informaþiile asociate 

acestuia din documentul electronic ºi evidenþiazã orice discrepanþã. 

Compania beneficiarã poate, de asemenea, sã confirme electronic 

recepþia bunurilor. Cînd apar discrepanþe, pot fi trimise automat 

sugestii de acþiuni pentru articolele aflate sub semnul întrebãrii, 

inclusiv notificarea returnãrii bunurilor nedorite sau defecte. Bunurile 

pot fi puse separat în depozit, sau supuse operaþiunilor de cros-

docking în vederea regrupãrii ºi transportãrii lor la alte destinaþii, fãrã a 

verifica individual fiecare articol conþinut de paletã. 

ã

Recepþia bunurilor
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Expeditii si receptii automatizateExpeditii si receptii automatizate

Expediþia bunurilor ºi recepþia lor la 

depozite, centre de distribuþie sau magazine 

de retail sunt procese complexe ºi tocmai de 

aceea sunt supuse îmbunãtãþirii perma-

nente. ªtiind ce bunuri pleacã, rezolvând 

erorile de livrare ºi recepþie, sincronizând 

livrãrile, comenzile ºi facturile, se eliminã 

operaþiuni consumatoare de timp ºi bani. 

Automatizarea exediþiei ºi recepþiei 

mãrfurilor eliminã importante intervenþii 

umane ºi consum de resurse care, în final, au 

impact asupra tranzitului de bunuri ºi 

disponibilitãþii produsului pe lanþul de 

distribuþie.  

Expediþia bunurilor ºi recepþia lor la 

depozite, centre de distribuþie sau magazine 

de retail sunt procese complexe ºi tocmai de 

aceea sunt supuse îmbunãtãþirii perma-

nente. ªtiind ce bunuri pleacã, rezolvând 

erorile de livrare ºi recepþie, sincronizând 

livrãrile, comenzile ºi facturile, se eliminã 

operaþiuni consumatoare de timp ºi bani. 

Automatizarea exediþiei ºi recepþiei 

mãrfurilor eliminã importante intervenþii 

umane ºi consum de resurse care, în final, au 

impact asupra tranzitului de bunuri ºi 

disponibilitãþii produsului pe lanþul de 

distribuþie.  

Sistemul GS1 include o serie de chei de identificare unicã a articolelor, locaþiilor, 

unitãþilor logistice, esenþiale pentru automatizarea proceselor comerciale : GTIN 

(Global Trade Item Number), GLN (Global Location Number), SSCC (Serial Shipping 

Container Code). 

Cheile GS1 sunt codificate în simboluri de coduri de bare sau, mai nou, incluse în 

Codul Electronic de Produs (EPC). Prin scanarea codurilor de bare sau citirea tag-

urilor RFID, este posibilã captura automatã a datelor la scanarea mãrfurilor fizice ºi 

confruntarea lor cu datele primite prin mesaje comerciale electronice. 

Standardul GS1 pentru Eticheta Logisticã reglementeazã norme pentru identificarea 

ºi etichetarea unitãþilor logistice, de exemplu a paletelor, folosind sistemul GS1. 

Scopul urmãrit este acela de a furniza o abordare comunã etichetãrii unitãþilor 

logistice pe plan global, cu sistemul de numerotare ºi codificare internaþional 

acceptat - sistemul GS1. 

Standardele GS1 de mesagerie electronicã - EANCOM ºi GS1 XML - folosesc cheile 

SSCC, GTIN ºi GLN pentru a simplifica procesele de expediþie ºi recepþie a bunurilor. 

Mesajul "Notã de Expediþie în Avans - ASN" ºi "Aviz de expediþie - DESADV" este 

folosit pentru a furniza detalii ale fiecãrei livrãri. Mesajul Aviz de Recepþie este 

utilizat în asociere cu mesajul Aviz de Expediþie pentru a confirma recepþia bunurilor
     sau pentru a anunþa diferenþele constatate în urma efectuãrii recepþiei bunurilor. 

FURNIZORFURNIZOR CLIENTCLIENT

ProducþieProducþie
Produce bunuri le 
ambaleazã în cutii 
Produce bunuri le 
ambaleazã în cutii 

Creeazã ºi aplicã codurile de bare GS1 

specifice acestui nivel, incluzând GTIN 

Creeazã ºi aplicã codurile de bare GS1 

specifice acestui nivel, incluzând GTIN 

1. Colectare 

    ºi expediþie

1. Colectare 

    ºi expediþie
Colecteazã bunurile în 
palete pentru livrare

Colecteazã bunurile în 
palete pentru livrare

Creeazã SSCC-uri codificate GS1 128, 

tipãreºte ºi aplicã Eticheta Logisticã 

Creeazã SSCC-uri codificate GS1 128, 

tipãreºte ºi aplicã Eticheta Logisticã 

Genereazã ºi 
transmite ASN  
Genereazã ºi 

transmite ASN  
Mesaj electronicMesaj electronic

Trimite mesajul Aviz de Expediþie 

ce cuprinde SSCC-urile paletelor

Trimite mesajul Aviz de Expediþie 

ce cuprinde SSCC-urile paletelor

Expediazã bunurile  Expediazã bunurile  Bunuri fizice  Bunuri fizice  

Actualizare 

sisteme

Actualizare 

sisteme
Primeºte ºi proceseazã 

informaþiile; emite factura  
Primeºte ºi proceseazã 

informaþiile; emite factura  

Mesaj electronic Mesaj electronic 

Primeºte ºi proceseazã mesajul 

Notã de Recepþie

Primeºte ºi proceseazã mesajul 

Notã de Recepþie

2. Bunuri 

    primite

2. Bunuri 

    primitePrimeºte ºi 
proceseazã ASN 

Primeºte ºi 
proceseazã ASN 

Confruntã mesajul Aviz de expediþie 

cu comanda ºi programeazã livrarea

Confruntã mesajul Aviz de expediþie 

cu comanda ºi programeazã livrarea

Primeºte ºi verificã 
bunurile

Primeºte ºi verificã 
bunurile

Citeºte SSCC-urile ºi le confruntã cu 

cele din mesajul Aviz de expediþie

Citeºte SSCC-urile ºi le confruntã cu 

cele din mesajul Aviz de expediþie

Confirmã primirea 
bunurilor

Confirmã primirea 
bunurilor

Pune bunurilor la locul lor 
sau face cross-docking

Pune bunurilor la locul lor 
sau face cross-docking

Transmite mesajul electronic 

Notã de recepþie 

Transmite mesajul electronic 

Notã de recepþie 

Conectarea fluxului fizic al bunurilor cu informaþiile despre produse, transmise electronic Conectarea fluxului fizic al bunurilor cu informaþiile despre produse, transmise electronic 

Standardele GS1 sunt 

utilizate la expediþia ºi recepþia 

automatã a produselor, prin 

scanarea codurilor de bare GS1 

sau citirea tag-ului RFID, 

decodificarea datelor si 

integrarea lor în sistemele 

informatice, ºi utilizarea 

datelor pentru verificarea 

expediþiilor ºi pentru 

generarea mesajelor 

electronice. 

Standardele GS1 sunt 

utilizate la a 

automa  a produselor, prin 

scanarea codurilor de bare GS1 

sau citirea tag-ului RFID, 

decodificarea datelor si 

integrarea lor în sistemele 

informatice,

generarea mesajelor 

electronice. 

expediþia ºi recepþi

tã

 ºi utilizarea 

datelor pentru verificarea 

expediþiilor ºi pentru 
gestionare a depozitului 

Definirea ºi gestionarea implementãrii soluþiilor 

Instruirea personalului ºi a partenerilor comerciali asupra 

proceselor comerciale automatizate

Aplicaþia web pentru editarea SSCC ºi a etichetei logistice

n

n

n

http://www.csean.ro/gen_et.phphttp://www.csean.ro/gen_et.php

n

n

Consiliere ºi orientare spre îmbunãtãþirea fluxului de procese 

comerciale la expediþia ºi recepþia bunurilor

Asigurarea utilizãrii corecte a standardelor GS1, în particular 

utilizarea codurilor de bare GS1, etichetarea ºi mesageria electronicã, 

gãsind cãi prin care beneficiile se pot extinde ºi în sfera altor procese 

comerciale precum reconcilierea, cross-docking ºi sistemele de 

GS1 Romania sprijinã membrii în automatizarea proceselor prin:  GS1 Romania sprijinã membrii în automatizarea proceselor prin:  

Aplicarea standardelor GS1 conduce la:
Expediþie, recepþie ºi depozitare mai rapidã ºi corectã a bunurilor 

Costuri cu munca reduse printr-o mai micã intervenþie umanã 

Capacitate crescutã pentru cross-docking ce dã posibilitatea recuperãrii investiþiei în timp mai scurt 

Gestionare exactã ºi în timp util a inventarului 

Verificãri automate pentru lipsurile sau surplusurile la livrãri ºi dovada electronicã a livrãrii

Acurateþe mai mare a datelor prin utilizarea mesajelor electronice fãrã tastarea manualã a datelor 

Concordanþã a comenzilor cu bunurile recepþionate ºi facturile fapt ce determinã plãþi mai rapide ºi evitarea multor dispute 

Suport pentru inventare gestionate de vânzãtor 

Servire mai bunã a clienþilor

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Aplicarea standardelor GS1 conduce la:

Solutii GS1Solutii GS1
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Vã ajutã sã generati corect eticheta logisticã 
în orice moment

Vã ajutã sã generati corect eticheta logisticã 
în orice moment

Problema

n

n

n

n

n

n

n

Relaþiile comerciale sunt afectate în lipsa unui limbaj 
comun ºi a unui format unic de etichetare. 

Unitatea logisticã trebuie sã poarte un "nume" unic 
recunoscut pe lanþul de distribuþie. 

Partenerii comerciali aflã cine formeazã, expediazã, 
transportã, depoziteazã ºi primeºte unitatea logisticã. 

Unitãþile logistice capãtã transparenþã prin afiºarea 
conþinutului, cantitãþii, greutãþii, numãrului de lot, 
datelor (de expirare, de ambalare, ...)

Activitãþile pe lanþul de distribuþie trebuie eficientizate, 
prin economii în timp ºi bani.

În caz de incident, unitãþile logistice pot fi retrase rapid 
ºi li se poate determina cu uºurinþã originea.

Corectitudinea tipãririi codurilor de bare ºi a formatului 
etichetei logistice sunt esenþiale pentru rolul impus 
etichetei prin cerinþele industriei ºi reglementãrile 
legislative

Problema Soluþia

Eticheta Logisticã GS1 are un format standardizat putând fi 
cititã în orice punct al lanþului de distribuþie

Codul Serial al Containerului de Expediþie (SSCC) conþinut 
obligatoriu de eticheta logisticã este cartea de identitate a 
oricãrei unitãþi logistice. 

Eticheta logisticã GS1 cuprinde în clar ºi în cod de bare 
(GLN) denumirea furnizorului, transportatorului, clientului, 
precum ºi date de identificare asociate (adresa, cod postal).

Informaþiile sunt codificate în cod de bare GS1-128 cu 
ajutorul Identificatorilor de Aplicaþie.

Captura automatã a datelor prin scanarea codurilor de 
bare de pe eticheta logisticã la expediþia ºi recepþia unitãþii 
logistice.

Unitãþile logistice sunt urmãrite ºi trasate pe tot lanþul 
logistic, dacã sunt identificate cu un SSCC unic.

Serviciile GS1 de consultanþã ºi de verificare a codurilor de 
bare precum ºi Editorul online de etichete GS1-128 asigurã 
etichetarea corectã a unitãþilor logistice. 

Soluþia

  

  

  

  

  

  

  

Editorul de etichetã logisticã GS1 este disponibil membrilor GS1 Romania,
online, la adresa www.csean.ro/gen_et.php si, începând cu luna 

octombrie a.c., si ca statie de lucru localã.

Editorul de etichetã logisticã GS1 este disponibil membrilor GS1 Romania,
online, la adresa www.csean.ro/gen_et.php si, începând cu luna 

octombrie a.c., si ca statie de lucru localã.

1)Eticheta Logisticã GS1 este un instrument standardizat de identificare ºi urmãrire a unitãþilor logistice  pe întreg traseul parcurs de acestea pe lanþul 

de distribuþie. Informaþiile prezentate pe eticheta logisticã îmbracã douã forme de bazã: informaþii care pot fi citite de oameni, alcãtuite din texte ºi 

simboluri grafice (marca, logo, etc.); informaþii care pot fi citite cu ajutorul unor dispozitive, destinate capturii automate a datelor. Codurile de bare, ca 

simboluri citite de dispozitive, reprezintã o metodã sigurã ºi eficientã pentru transportul datelor structurate. La fel ca ºi textul în format citibil uman, 

codurile de bare permit accesul general la informaþiile de bazã în orice punct al lanþului de distribuþie. Ambele metode de prezentare a informaþiilor 

conferã valoare etichetelor logistice ºi deseori, coexistã pe aceeaºi etichetã logisticã. Eticheta logisticã GS1 este structuratã în trei secþiuni: secþiunea 

superioarã a etichetei conþine informaþii în format liber; secþiunea mijlocie conþine informaþii textuale ºi interpretãrile în format citibil uman a codurilor 

de bare; secþiunea inferioarã include codurile de bare cu informaþiile asociate.  

1)Eticheta Logisticã GS1 este un instrument standardizat de identificare ºi urmãrire a unitãþilor logistice  pe întreg traseul parcurs de acestea pe lanþul 

de distribuþie. Informaþiile prezentate pe eticheta logisticã îmbracã douã forme de bazã: informaþii care pot fi citite de oameni, alcãtuite din texte ºi 

simboluri grafice (marca, logo, etc.); informaþii care pot fi citite 

reprezintã o metodã sigurã ºi eficientã pentru transportul datelor structurate. La fel ca ºi 

 accesul general la informaþiile de bazã în orice punct al lanþului de distribuþie. Ambele metode de prezentare a informaþiilor 

conferã valoare etichetelor logistice ºi deseori  coexistã pe aceeaºi etichetã logisticã Eticheta logisticã este structuratã în trei secþiuni ecþiunea 

superioarã a etichetei conþine informaþii în format liber; ecþiunea mijlocie conþine informaþii textuale ºi interpretãrile în format c

ecþiunea inferioarã include codurile de bare  informaþiile asociate

cu ajutorul unor dispozitive, destinate capturii automate a datelor. Codurile de bare, ca 

simboluri citite de dispozitive,  textul în format citibil uman, 

codurile de bare permit

 , . GS1 : s

 s itibil uman a codurilor 

de bare; s cu .  

Eticheta logisticã GS1Eticheta logisticã GS1

Secþiunea furnizor

Secþiunea client

Secþiunea transportator 

 - Informaþiile conþinute în aceastã secþiune  sunt de 

obicei cunoscute în momentul ambalãrii de cãtre furnizor. SSCC este aplicat 

în mod obligatoriu aici ca identificator al unitãþii logistice. Dacã este util, se 

aplicã tot aici ºi Identificatorul Articolului Comercial (GTIN). Pot fi aplicate ºi 

alte informaþii de interes precum varianta de produs, data producþiei, a 

ambalãrii, de expirare ºi de consum, sau numere de lot sau seriale. 

 - Informaþiile conþinute în aceastã secþiune sunt de 

obicei cunoscute la momentul emiterii comenzilor ºi procesãrii acestora de 

cãtre furnizor. Informaþii tipice pentru aceastã secþiune sunt: locaþia de 

expediþie, numãrul comenzii de achiziþie, informaþii de rutare ºi manipulare 

specifice clientului. 

- Informaþiile conþinute în aceastã secþiune sunt 

de obicei cunoscute la momentul efectuãrii expediþiei ºi sunt legate de 

transport. Informaþii tipice pentru aceastã secþiune sunt codurile poºtale 

ale locaþiilor la care se realizeazã expediþia, numere ale scrisorilor de cono-

sament ºi informaþii de rutare ºi manipulare specifice transportatorului.

Secþiunea furnizor

Secþiunea client 

Secþiunea transportator 

_____________

1) Unitatea logisticã reprezintã o grupare de bunuri într-o combinaþie unicã în funcþie de cerinþele unui client, formatã pentru transportul sau depozitarea bunurilor. Poate fi 

constituitã dintr-un singur articol comercial sau mai multe cutii, palete sau containere ºi poate fi urmãritã ºi trasatã în mod individual pe lanþul de distribuþie. 

2) SSCC identificã toate unitãþile logistice, indiferent dacã acestea sunt omogene sau mixte. SSCC este declarat în mesajele electronice "aviz de expediþie" sau "nota de livrare" 

ºi în documentele de transport.

Configuraþia etichetei
Configuraþia etichetei logistice rãspunde cerinþelor pentru informaþii în 

cadrul proceselor de pe lanþul de distribuþie, prin gruparea informaþiilor în 

trei secþiuni logice ordonate de sus în jos astfel: secþiunea pentru 

transportator, client ºi furnizor. Totuºi, aceastã aliniere poate diferi în 

funcþie de mãrimea Unitãþii Logistice ºi de procesul comercial deservit. 

Fiecare secþiune a etichetei poate fi aplicatã în diferite momente pe mãsurã 

ce noi informaþii relevante devin cunoscute. 

Aºa cum am menþionat mai sus, în cadrul fiecãrei secþiuni, codurile de 

bare sunt segregate din informaþiile text pentru a facilita procesarea 

informaþiilor fie de cãtre dispozitive fie de om. Etichetatorul, organizaþia 

responsabilã cu tipãrirea ºi aplicarea etichetei, determinã conþinutul, 
2)formatul ºi dimensiunile etichetei. SSCC  este singurul element obligatoriu 

care trebuie sã aparã în eticheta logisticã GS1 pentru identificarea unicã a 

acesteia. Pot fi adãugate ºi alte informaþii dacã acestea sunt necesare 

pentru a se asigura conformitatea cu Specificaþiile Generale GS1. 

Configuraþia etichetei

Model de etichetã logisticã GS1 - sectiunea furnizorModel de etichetã logisticã GS1 - sectiunea furnizor
FURNIZORUL SRL Zona text liberZona text liber

Zona citibilã în format uman a informatiilor codificate în codul de bareZona citibilã în format uman a informatiilor codificate în codul de bare

Zona coduri de bareZona coduri de bare

Cod de bare GS1-128

* AI (02) Conþinut (GTIN al produsului aflat pe paletã/în unitatea logisticã) - optional descriere

* AI (37) Numãr (Cantitate) - concatenat obligatoriu cu AI (02)

Cod de bare GS1-128

* AI (10) Numãr de lot/partidã - obligatoriu dacã este afisat pe cutii

* AI (17) Datã limitã de consum - obligatoriu dacã este afisatã pe cutii

Cod de bare GS1-128

* AI (00) Codul serial al Containerului de expediþie (SSCC) - obligatoriu
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