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Forumul Global anual al GS1 este, întotdeauna, cel 

mai marcant eveniment pentru schimbul de informaþii, 

idei, proiecte ºi intenþii în cadrul comunitãþii GS1. De 

aceea, participarea specialiºtilor din cadrul organizaþiilor 

naþionale este foarte largã, ridicându-se în acest an la un 

numãr de peste 550 de persoane din 90 de þãri ºi 

numeroºi invitaþi din partea utilizatorilor importanþi ai 

sistemului GS1 precum Delhaize, Henkel, Colruyt Group, 

Johnson & Johnson, Coca Cola, McDonald's, º.a., care au 

împãrtãºit din experienþa ºi realizãrile lor. Plenarele ºi 

sesiunile de comunicare organizate în cadrul acestui 

eveniment s-au concentrat în jurul ideii de Lume 

Digitalã, în care GS1 trebuie sã joace un rol cheie dacã va 

acþiona ca o organizaþie interdependentã, acum când 

folosirea datelor digitale este în plinã creºtere, dând curs 

deopotrivã unor mari oportunitãþi ºi provocãri. 

Domeniul de retail, cel mai deschis la multiplele 

schimbãri ale mediului, este primul în care standardele 

GS1 atrag succesul organizaþiilor care le aplicã în scopul 

creºterii eficienþei ºi vizibilitãþii pe lantul de distributie al 

produselor proaspete, pentru dezvoltarea sustenabilitãþii 

prin siguranþa produselor ºi consumatorilor, pentru 

extinderea utilizãrii soluþiilor eCommerce. 

Ce? Unde? Când? De ce? Sunt întrebãri al cãror 

rãspuns se gãseºte în condiþii de vizibilitate totalã a 

lanþului de distribuþie din aval pânã în amonte. 

 se exprimã prin douã 

aspecte: pe de o parte marcarea cu tag-uri EPC/RFID a 

unui numãr cât mai mare de produse, menþionându-se 

cu aceastã ocazie folosirea a 2 miliarde tag-uri EPC/RFID 

în 2011 ºi aºteptarea ca pânã în 2015, acest numãr sã se 

ridice la 40 miliarde; pe de altã parte dezvoltarea 

inovativã a standardelor GS1 EPC astfel încât sã 

contribuie la  autentificarea produselor ºi combatarea 

contrafacerilor. În plan secundar, prevederea cu tag 

EPC/RFID a produselor permite o mai bunã gestionare a 

stocurilor ºi un control al calitãþii pe întreg traseul, spre 

exemplu mãsurarea temperaturii ºi înregistrarea 

valorilor în EPCIS. În sprijinul promovãrii standardelor 

EPC/RFID a fost creat instrumentul de evaluare a 

impactului EPC/RFID asupra confidenþialitãþii datelor 

(PIA), pe care companiile trebuie sã o asigure în cazul 

implementãrii unor aplicaþii RFID precum ºi ghidul de 

implementare EPC în transport ºi logisticã. 

Vizibilitatea creatã în retail cu EPCVizibilitatea creatã în retail cu EPC

B2C

În acord cu evoluþia lumii digitale, proiectul B2C a 

atras într-un proiect global participarea a 8 þãri, 30 

brand-uri ºi peste 900 de produse, relevând în stadiul 

actual importanþa furnizãrii unor date de calitate ridicatã 

despre produse ºi necesitatea dezvoltãrii unor standarde 

globale în acest domeniu pentru a asigura interopera-

bilitatea agregatorilor locali. Consumatorii au nevoie de 

o sursã de încredere pentru informaþiile despre produse 

ºi aceastã sarcinã a fost preluatã de proiectul B2C al GS1.  

Sursa de Date de Încredere B2C conþine informaþii de 

bazã despre produs (denumirea produsului, numele 

proprietarului de marcã, descrierea produsului, URL 

B2C

pentru imaginea produsului ºi pentru produs) ºi 

informaþii nutriþionale despre produs. 

Prezentarea proiectul B2C în cadrul bordului TCGF 

(The Consumer Good Forum) ºi exemplificarea printr-un 

raft interactiv B2C la TCGF Operational Excellence Event a 

dat curs colaborãrii dintre GS1 ºi TCGF, stabilindu-se ca 

prioritate strategicã necesitatea realizãrii Sursei de 

Încredere pentru Date.  

Informaþiile de încredere contribuie la construirea 

unui mediu ºi a unor produse sigure pentru consumatori 

ºi implicit acoperã cerinþe noi impuse industriei, precum 

aceea de sustenabilitate. Un prim accent în sustena-

bilitate se pune pe ambalare, însã scopul urmãrit este de 

a determina un sistem global comun pentru mãsurarea 

ºi gestionarea efectelor sustenabilitãþii nu numai pentru 

activitãþile comerciale directe dar ºi pentru ciclul de viaþã 

al produselor ºi serviciilor vândute. 

Astãzi GS1 se adreseazã în mod deosebit nevoilor 

consumatorilor prin soluþii de creare a unui lanþ de 

distribuþie verde prin partajarea aceloraºi metrici de 

sustenabilitate,  a unui unic proces de trasabilitate ce are 

în vedere toate cerinþele de siguranþã alimentarã, de 

reducere a riscului contrafacerii ºi de construire a 

încrederii pe lanþul de distribuþie, de implementare O2C 

(Order To Cash) pentru a economisi timp ºi bani în cadrul 

unui lanþ de distribuþie dematerializat. 

Siguranþa consumatorului reprezintã una dintre cele 4 

cerinþe manifestate în prezent în zona comerþului alãturi 

de eficienþã, colaborare ºi sustenabilitate.

Portofoliul integrat de soluþii vizând

siguranþa produselor ºi consumatorilor

n

n

A avut în vedere pentru anul 2013 o serie de stan-

darde, ghiduri ºi servicii în diferite stadii de maturitate:

Soluþia de trasabilitate alimentarã bazatã pe 

standardele de trasabilitate, ghidurile industriale, 

evaluãrile trasabilitãþii prin programul GTC (Global 

Traceability Conformance), consultanþã ºi instruire;

Soluþia de rechemare a produselor incluzând 

standardul de mesagerie pentru rechemarea 

produselor, ghidul pentru rechemarea produselor, 

serviciul global de rechemare a produselor, 

serviciul de blocare a vânzãrii;

Portofoliul integrat de soluþii vizând

siguranþa produselor ºi consumatorilor
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Soluþii anticontrafacere oferite sub forma 

serviciului de validare a autenticitãþii produsului

Soluþii de relaþionare între comercianþi ºi 

consumatori cum este spre exemplu Sursa de 

Date de Încredere;

GDSN ºi calitatea datelor prin intermediul 

atributelor legate de calitate ºi siguranþã.

Asigurarea prospeþimii produselor se face accelerând 

procesele de livrare ºi recepþie cu ajutorul etichetei 

logistice GS1 ºi EDI, asigurarea informaþiilor corecte pe 

etichetele produselor se face prin îmbunãtãþirea calitãþii 

datelor folosind GDSN, iar siguranþa consumatorului nu 

este în pericol atât timp cât existã posibilitatea retragerii 

imediate a produselor incriminate cu ajutorul capturii 

automate a datelor despre produs, ce permite urmãrirea 

ºi trasarea rapidã a acestora pe întreg lantul de 

distributie. Standardele GS1 reprezintã astfel o garanþie a 

trasabilitãþii.

Pledând pentru posibilitatea urmãririi produsului ºi 

menþinerii siguranþei consumatorului, Maija Laurila, 

delegatã din partea Comisiei Europene, a precizat cã 

actualele transformãri ale lanþurilor de distribuþie 

reprezintã provocãri pentru legislaþia dedicatã siguranþei 

consumatorului, în special atunci când lanþurile de 

distribuþie se întind peste mai multe graniþe. În aceastã 

conjuncturã trasabilitatea produsului este vitalã, iar 

realizarea sa poate fi un produs al colaborãrii dintre 

guverne ºi experþii GS1. Legislaþia privind siguranþa 

produselor este cu atât mai importantã cu cât numai 

20% dintre consumatorii europeni îºi pun problema 

nesiguranþei produselor pe care le cumpãrã. Din 

colaborarea în acest domeniu al statelor membre UE a 

apãrut RAPEX, un sistem rapid de alertã al UE pentru 

toate produsele periculoase cu excepþia alimentelor, 

produselor farmaceutice ºi a dispozitivelor medicale. 

Platforma permite schimbul rapid de informaþii între 

statele membre, prin punctele naþionale de contact, ºi 

Comisia Europeanã ce ia mãsuri pentru prevenirea sau 

restricþionarea produselor cu risc crescut pentru 

sãnãtatea ºi siguranþa consumatorilor. În 2010, 73% 

dintre notificãrile consemnate în RAPEX provin din afara 

UE, mai precis 58%, reprezentând 1700 sunt notificãri 

privind produse provenite din China. Trasabilitatea este 

importantã deoarece permite autoritãþilor depistarea 

importatorului european dar ºi mai mult, determinarea 

producãtorului. Claritatea trasabilitãþii se greveazã pe 

trei elemente: denumirea ºi adresa producãtorului/ 

importatorului/ambalatorului, numãrul de identificare al 

produsului de pe ambalaj, pãstrarea datelor de contact 

ale partenerilor fie furnizori, fie clienþi timp de 10 ani, 

pentru cazul în care acestea vor fi solicitate de autoritãþi. 

Problema cea mai gravã este cã informaþiile cu privire 

la identificarea produsului ºi cele de trasabilitate sunt 

deseori incomplete. 

 pe plan global cunoaste o 

extindere amplã în acest moment a Programului de 

Trasabilitate Globalã. Început în anul 2007 cu stabilirea 

Bunelor Practici în Trasabilitate, programul a continuat 

cu succes prin elaborarea ºi adopþia Standardului Global 

de Trasabilitate (GTS) ºi s-a concretizat în ultimii ani prin 

aplicarea proiectelor Global Traceability Conformance 

(GTC) pentru produse alimentare. Problema globalã în 

domeniul trasabilitãþii este aceea cã numeroase 

companii considerã cã rãspund cerinþelor specifice dar 

sistemul lor de trasabilitate nu este în mod real 

corespunzãtor deoarece nu acoperã lanþul de distribuþie 

în amonte ºi în aval, iar aceasta se poate asigura prin 

evaluarea GTC. Formarea auditorilor certificaþi GS1 este 

consideratã o mãsurã a capabilitãþii organizaþiilor 

naþionale de consiliere pentru implementare ºi evaluare 

a sistemelor de trasabilitate GS1 în întreprinderi. Au fost 

de asemenea dezvoltate în acest sens instrumente 

informatice pentru automatizarea auditãrii, cum este cel 

publicat de GS1 Mexic. În prezent, sistemele 

corespunzãtoare de Management ale Calitãþii introduc 

noi servicii în domeniul trasabilitãþii cum ar fi cele de 

consultanþã cu scopul de a ameliora neconcordanþele 

dintre companii ºi clienþii lor din perspectiva listei de 

verificare GTC.

Preocupãrile de perspectivã se îndreaptã spre 

expansiunea Programului de Trasabilitate Globalã nu 

numai în plan geografic ºi din punct de vedere al 

numãrului auditorilor certificaþi ci ºi în noi domenii 

Activitatea în trasabilitateActivitatea în trasabilitate

industriale (sãnãtate, cosmetice, apãrare, minerit, textile, 

automobile), pentru care se lucreazã în prezent la 

crearea KPI-urilor. Aceºtia vor sta la baza dezvoltãrii unor 

liste de verificare GTC adaptate pentru evaluare în cazul 

produselor nealimentare. 

Workshop-urile educaþionale reprezintã o altã formã 

de promovare a trasabilitãþii pentru siguranþa 

alimentarã realizate în colaborare cu ministerele de 

agriculturã, cu agenþiile alimentare, cu camerele de 

comerþ în folosul tuturor actorilor implicaþi pe lanþul de 

distribuþie alimentar. Tematica acestor instruiri cuprinde 

aspecte generale privind cadrul legal, actorii implicaþi ºi 

responsabilitãþile lor, rolul trasabilitãþii în siguranþa 

alimentarã cu exemplificãri, precum ºi soluþii practice de 

aplicare a standardelor GS1 în procesul trasabilitãþii prin 

filtrare cu lista de verificare GTC.  

Pachetele complete de trasabilitate oferite de cãtre 

organizaþiile naþionale GS1 pot include, prin urmare, 

asistenþã tehnicã, instruire, evaluare GS1 GTC ºi 

propuneri de corecþii clasificându-se în trei nivele de 

complexitate în funcþie de mãrimea ºi disponibilitatea 

agentului economic: 

Trasabilitate de bazã: proiect - înregistrãri, modele 

ºi implementare

Trasabil itate de bazã  + 

Software

Trasabilitate automatã: inclu-

de captura datelor folosind 

coduri de bare sau RFID

Pachetele de trasabilitate trebuie 

personalizate fiecãrui segment de 

piaþã ºi în alcãtuirea lor trebuie þinut 

cont de investiþiile necesare în 

instruirea angajaþilor companiei, în 

sistemul de asigurare a calitãþii ºi în 

audit. 

 

reprezintã cel mai important scop al 

trasabilitãþii.  Pentru a reduce 

numeroasele portaluri private de 

rechemare a produselor la unul 

global cu o formã unicã standardizatã 

a rechemãrii ºi un unic proces, GS1 a dezvoltat în 

colaborare cu IBM o platformã globalã "GS1 Global 

Recall net", utilizatã în prezent în domeniul alimentar, 

farmaceutic ºi al mãrfurilor generale. 

Serviciul de recall se adreseazã producãtorilor/ 

importatorilor/proprietarilor de bunuri care, în situaþii 

n

n

n

Rechemarea (Recall) produselorRechemarea (Recall) produselor

critice iniþiazã rechemarea produsului considerat 

periculos, prin intermediul portalului. Notificarea este 

transmisã automat autoritãþilor guvernamentale 

responsabile precum ºi tuturor partenerilor comerciali 

determinaþi, prin procesul de trasare, a fi implicaþi în 

situaþia respectivã. Deºi global, portalul lucreazã în 

prezent pe module naþionale, iar notificãrile se transmit 

transfrontalier fie prin reþele proprii în cazul companiilor 

multinaþionale, fie prin comunicaþii interguvernamentale, 

cum este spre exemplu RAPEX în UE. Portalul Recall net 

conþine o secþiune în care se înscriu date detaliate privind 

notificarea, produsul, distribuþia, companiile implicate, 

etc. conforme informaþiilor furnizate în procesul de 

trasabilitate ºi oferã verificarea statusului notificãrilor, 

persoanelor autorizate.  

Pentru viitor se are în vedere conectarea portalului 

Recall net la cele de trasabilitate ºi la aplicaþiile B2C ºi 

alcãtuirea unor hãrþi naþionale / globalã privind situaþia 

rechemãrilor automate care vor indica GLN ale locaþiilor 

în care a fost expediat produsul incriminat ºi cantitatea în 

momentul lansãrii notificãrii de rechemare, precum ºi 

GLN-urile care au deschis ºi rãspuns sau au transmis 

întrebãri în termen de 30-60 minute de la lansarea 

rechemãrii.  

Produsele contrafãcute înregistreazã o valoare 

globalã de aproximativ 300 miliarde Euro, reprezentând 

o ameninþare zilnicã la viaþa ºi sãnãtatea consumatorilor 

si prejudiciind industria. Numai în Europa, în anul 2009, 

autoritãþile vamale au ridicat de pe piaþã produse 

contrafãcute în valoare de 178 milioane Euro. 

Produsele contrafãcute

INITIATOR (SPONSOR)INITIATOR (SPONSOR)

InitiatorInitiator AprobatorAprobator

BENEFICIAR B2BBENEFICIAR B2B

RetailerRetailer

AngrosistAngrosist

AlimentatieAlimentatie

ProducãtorProducãtor

BrokerBroker

Guvern nat.Guvern nat.
G2G - RAPEXG2G - RAPEX

Portal rechemare produsePortal rechemare produse
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Un exemplu îl constituie Germania, una dintre þãrile 

europene activã în acþiuni împotriva contrafacerilor în 

domeniile: farmacie/medical, piese de schimb, confecþii, 

articole de transport returnabile (palete, containere), 

cosmetice, companiile folosind identificarea produsului 

ca mãsurã tehnicã pentru protecþie. 

În acest context s-a înfiintat în 2010 în Germania un 

furnizor de servicii la cerere, "Original1", rezultat din 

În domeniul medical, EFPIA propune utilizarea Data 

Matrix pentru verificarea produsului, astfel încât sã poatã 

fi determinate urmãtoarele informaþii: GTIN, lot, data de 

expirare, numãr serial unic.

Modelul "punt de eliberare" pe care îl prezentãm în 

schema de mai jos stabileste modalitatile de verificare a 

ambalajelor, prezentând un pas important în procesul de 

realizare a unui sistem de verificare a medicamentelor 

pan-european.

Sustenabilitate

n

n

Proiectul "Global Protocol on Packaging Sustain-

ability" - GPPS, susþinut ºi de TGCF (The Consumer Goods 

Forum) în scopul de a sprijini schimbul de informaþii de 

sustenabilitate ºi de a oferi atribute datelor din GDSN, 

poate fi descris ca "un coº cu metrici" utilizate în comun 

în planul mediului înconjurãtor, social ºi economic pentru 

a sustine dezbaterile purtate pe lanþul valoric despre 

sustenabilitatea sistemelor de ambalare. Metricile 

internaþional recunoscute existente vor fi folosite în 

continuare. Obiectivul proiectului este de a se ajunge la 

un sistem comun pe plan global pentru mãsurarea ºi 

gestionarea impactelor sustenabilitãþii nu numai pentru 

o anumitã activitate, ci raportat la întreg ciclul de viaþã al 

produselor ºi serviciilor. Etapele dupã care se va derula 

proiectul au fost stabilite astfel: 

identificarea categoriilor fierbinþi: aspectul care va 

fi supus atenþiei iniþiale este emisia de CO2

dezvãluirea publicã a eforturilor producãtorilor ºi 

retailerilor de a reduce impactul asupra mediului 

Sustenabilitate

asocierea unor companii recunoscute - Nokia, SAP ºi 

Giesecke & Devrient - care se bazeazã pe standardele 

GS1 cum ar fi SGTIN ºi EPCIS în scopul detectãrii 

activitãþii pieþelor gri ºi rechemãrii produselor, realizãrii 

managementului informaþiilor pentru aplicaþiile pe 

mobil ºi autentificarea produselor folosind o bazã de 

date globalã pentru informaþiile despre produse cu acces 

public si/sau special. 

Aceeaºi îngrijorare legatã de creºterea numãrului 

contrafacerilor a generat o aplicaþie de autentificare în 

Franþa "IsThatGenuine" folosind cheile GS1 pentru 

identificarea automatã a produselor (GTIN, SSCC, SGTIN, 

GLN, SGLN, GRAI), simbolizãrile acestora (EAN13, ITF14, 

GS1 128, DataBar, DataMatrix), tag-uri  RFID, 

infrastructura GS1 pentru extragerea informaþiilor ce 

permit controlul produselor (GEPIR, GDSN, ONS), 

standardele GS1 pentru a facilita partajarea informaþiilor 

(cataloage electronice, EPCIS). Ca parte a Internetului 

Obiectelor dedicatã acþiunilor anticontrafaceri, aplicatia 

permite o conexiune între proprietarii de mãrci ºi 

examinatorii produselor.

Utilã proprietarilor de mãrci prin asigurarea eficienþei 

în detectarea contrafacerilor ºi confidenþialitãþii datelor, 

dar ºi examinatorilor,  prin simplitatea modului de 

utilizare a portalului, prin încrederea faþã de datele 

primite de la o sursã verificatã ºi accesibilitãþii conferite 

de posibilitatea unor verificãri frecvente la costuri foarte 

mici, "IsThatGenuine" se va îmbunãtãþi în 2012 cu o 

aplicaþie pe mobil ºi va urmãri conectarea sa la alte 

iniþiative cum ar fi "Original1". 

(în prima etapã: emisia de CO2) în cadrul 

categoriei stabilite. 

retailerii/furnizorii ce vor evidenþia impactul 

asupra unui singur produs o pot face pe baza 

regulilor comune pentru categoria produsului. 

retailerii/furnizorii ce vor comunica amprenta de 

carbon a produsului sau categoriei consumatorilor, 

o pot face în mod credibil, pe baza unor standarde 

agreate 

n

n

GDSN

Ce se aºteaptã de la GS1 este sã dezvolte pe baza 

bunelor practici, standardele ºi soluþiile necesare, înce-

pând cu cele care sã permitã schimbul metricilor GPPS 

folosind GDSN. 

În aceeaºi sferã a circulaþiei informaþiilor, relaþiile B2B 

continuã sã se îmbunãtãþeascã ºi în sprijinul acestei afir-

maþii vin ca dovadã cele 30 Data pool-uri certificate 

GDSN

Crestere 2008-2011:
+185%

Crestere 2008-2011:
+185%

2.598.5642.598.564

3.821.1523.821.152

5.622.7935.622.793

7.418.5387.418.538
8.398.4318.398.431

9.273.1739.273.173

Iun 2008Iun 2008 Iun 2009Iun 2009 Iun 2010Iun 2010 Iun 2011Iun 2011 Iun 2012Iun 2012Dec 2011Dec 2011
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Top categorii pe articoleTop categorii pe articole

Sursa: 2010 UE Custom reportSursa: 2010 UE Custom report

30,8%30,8%

5,52%5,52%

6,71%6,71%

6,81%6,81% 7,91%7,91%

8,43%8,43%

33,54%33,54%

TigãriTigãri

PapetãriePapetãrie

Alte produse din tutunAlte produse din tutun

Etichete, autocolanteEtichete, autocolante

ÎmbrãcãminteÎmbrãcãminte

JucãriiJucãrii

AlteleAltele

brandbrand brandbrand brandbrand

Infrastructurã GS1Infrastructurã GS1

examinatorexaminator examinatorexaminator examinatorexaminator

Brand X, Y, Z
serviciu de protectie
Brand X, Y, Z
serviciu de protectie

Examinator A, B, C
punct de acces
Examinator A, B, C
punct de acces

Cum functioneazã IsThatGenuine?Cum functioneazã IsThatGenuine?

Examinatorul se autentificã în reteaua
IsThatGenuine si scaneazã codul
de bare al produsului inspectat

Examinatorul se autentificã în reteaua
 si scaneazã codul

de bare al produsului inspectat
IsThatGenuine

Se efectueazã întâi verificarea
validitãtii codului de bare GS1
Se efectueazã întâi verificarea
validitãtii codului de bare GS1

Examinatorul obtine detaliile de
contact ale proprietarului brandului
si obtine acces la serviciul 
anticontrafaceri al acestuia

Examinatorul obtine detaliile de
contact ale proprietarului brandului
si obtine acces la serviciul 
anticontrafaceri al acestuia

Dacã este autorizat de cãtre proprietarul 
brandului, atunci examinatorul poate 
avea acces la metoda de verificare 
utilizatã

Dacã este autorizat de cãtre proprietarul 
brandului, atunci examinatorul poate 
avea acces la metoda de verificare 
utilizatã

eniune
Gtah T sI a uaet er

eniune
Gtah T sI a uaet er

Producãtor
farmaceutice
Producãtor

farmaceutice

Fluxul produsuluiFluxul produsului

AngrosistAngrosist AngrosistAngrosist
Farmacie /

Spital
Farmacie /

Spital PacientPacient

Serializare unicãSerializare unicã

2D DataMatrix
pe a doua împachetare

2D DataMatrix
pe a doua împachetare

VerificareVerificare

Transfer de dateTransfer de date
Baza de date a

serializãrilor
medicamentelor

Baza de date a
serializãrilor

medicamentelor

VerificareVerificare

DistribuireDistribuire

Situatia contrafacerilor în UESituatia contrafacerilor în UE

Cresterea GDSN 2008-2012Cresterea GDSN 2008-2012



Asigurarea celor 5 drepturi ale pacientuluiAsigurarea celor 5 drepturi ale pacientului

Produsul corectProdusul corect

Ruta corectãRuta corectã

Doza corectãDoza corectãTimpul corectTimpul corect

Pacientul corectPacientul corect
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GDSN pânã în prezent ºi creºterea grupului de utilizatori 

GDSN în lume la peste 170 membri, ce au determinat o 

creºtere cu 25% a numãrului de GTIN-uri înscrise în 

GDSN. 

Principalele sectoare industriale care au trecut la 

utilizarea GDSN sunt electronicele, bricolaj, bunuri de 

consum ambalate, servicii alimentaþie, sãnãtate. 

Fundamentul GDSN îl reprezintã programul de Calitate a 

Datelor care echilibreazã cerinþele retailerului cu provo-

cãrile furnizorului printr-o serie de produse ºi servicii:

Serviciul de mãsurare - Inspecþie: Companiile au 

posibilitatea de a proba conformitatea cu 

atributele GDSN. Proprietarul publicã în Data Pool 

datele despre articolele comerciale. Apoi fiecare 

dintre ele este inspectat în privinþa atributelor 

mandatorii în GDSN. Dacã articolele sunt 100% 

corespunzãtoare în privinþa atributelor inspectate, 

datele pot fi sincronizate. 

Serviciul de mãsurare - Capturã date: Companiile 

au posibilitatea de a avea toate articolele nu 

numai publicate în Data Pool dar ºi inspectate. Un 

element semnificativ adãugat recent în cadrul 

acestui proces poate fi fotografia produsului din 

mai multe perspective, þinând cont de specifica-

þiile planogramelor ºi scopurile de marketing. 

Programul de training "Data Quality"

Cadrul Calitãþii Datelor - Conformitate: bazat pe 

cerinþele marilor companii, acest serviciu include 

un întreg program de instruire ºi permite 

companiilor sã-ºi demonstreze conformitatea la 

Cadrul Calitãþii Datelor, printr-un raport de 

autoevaluare. Dacã inspecþia generalã decurge 

bine, compania are la dispoziþie un raport care dã 

posibilitatea verificãrii coerenþei proceselor, în caz 

contrar se trece la inspectarea articol cu articol în 

cadrul serviciului de mãsurare.

Marii retaileri, dar mai recent ºi operatori din noi 

domenii cum ar fi sãnãtatea, comerþul mobil sau 

apãrarea, sunt total integraþi în procesul GDS, datele 

master corecte fiind utilizate în tranzacþiile electronice 

(eCom) cum ar fi mesajele de comandã ºi facturã. 

Actualmente existã o mare diversitate de regle-

mentãri legate de mediu sau de factorii economici care 

determinã necesitatea unei schimbãri în felul în care 

n

n

n

n

Codificarea GS1 DataBar a produselor

proaspete

Codificarea GS1 DataBar a produselor

proaspete

sunt gestionate ºi vândute produsele proaspete pe 

întreg lanþul de distribuþie. Dintre aceste reglementãri se 

evidenþiazã ca având o importanþã crescutã capabilita-

tea de trasare ºi rechemare a produselor, reducerea 

deºeurilor alimentare, asigurarea sustenabilitãþii, modul 

de eliminare ºi creºterea nivelului de reciclare în 

domeniul produselor alimentare proaspete. Codificarea 

vine în sprijinul acestor cerinþe prin generalizarea 

implementãrii codului GS1 DataBar la alimentele 

proaspete, în mai bine de 12 þãri. Soluþiile de mana-

gement al alimentelor proaspete sunt compuse din 

standarde GS1 de codificarea a alimentelor proaspete ºi 

ghiduri de implementare a acestora în scopul creãrii 

unui lanþ de distribuþie mai sigur ºi mai inteligent, cu 

posibilitatea de a realiza trasabilitatea ºi managementul 

datelor master. În acest moment, aplicarea GS1 DataBar 

la produsele alimentare proaspete a vizat, cu precãdere, 

demonstrarea a douã efecte benefice rezultate direct din 

utilizarea sa:  

asigurarea prospeþimii produselor prin verificarea 

datei  de expirare. Aceasta este o operaþiune 

obiºnuitã în special în comportamentul cumpãrã-

torului de produse din carne ºi lapte (94-95% 

dintre cumpãrãtori) ºi mai puþin (74%) pentru 

cumpãrãtorul de fructe ºi legume, în timp ce 3% 

dintre cumpãrãtori, mai ales bãrbaþii (81%) nu 

obiºnuiesc sã verifice data de expirare. 

impulsionare a vânzãrilor prin discounturi. Noua 

tehnologie de coduri de bare dã posibilitatea 

aplicãrii discounturilor la casa de marcat, în 

funcþie de numãrul de zile rãmas pânã la data de 

expirare a produsului; cu cât data de expirare este 

mai apropiatã, cu atât mai mare este discountul. 

Decizia de cumpãrare sub aceastã condiþie este 

luatã în proporþie de 79% când este vorba de 

fructe ºi legume, 63% în privinþa lactatelor, 64% în 

cazul produselor din carne/peºte ºi de 14% 

pentru nici una dintre aceste categorii de produse. 

Noul cod de bare poate, de asemenea, bloca 

vânzarea unui produs expirat.

Pe lângã o eficienþã sporitã la casele de marcat, un 

management mai performant al pierderilor ºi optimi-

zarea stocurilor/promoþiilor, GS1 Data Bar poate deveni 

un aliat de bazã al soluþiilor de trasabilitate ºi rechemare 

a produselor. 334 miliarde Euro este valoarea alimentelor 

proaspete alterate anual, aceastã pierdere reprezentând 

25% din pierderile totale pe lanþul alimentar global. 

Reducerea cu numai 1 sau 2% a acestor pierderi poate 

n

n

determina economii de miliarde de Euro iar GS1 DataBar 

poate oferi o soluþie prin evidenþierea datei de expirare. 

Prin urmare GS1 DataBar asigurã creºterea eficienþei 

comerciale ºi realizarea unui management ridicat al 

deºeurilor. 

În ciuda avantajelor pe care GS1 DataBar le aduce 

prin dimensiunea sa redusã ºi capacitatea de a include 

informaþii dincolo de simpla identificare prin GTIN  a 

produsului, existã unele dificultãþi responsabile de 

întârzierea adopþiei sale largi pe plan global ºi printre 

acestea se numãrã aspectele tehnice legate de tipãrirea, 

citirea ºi decodificarea noului cod în contextul lipsei de 

experienþã.

Implicarea GS1 în domeniul Sãnãtãþii, deopotrivã în 

activitatea companiilor farmaceutice ºi a celor de 

echipamente medicale, rãspunde unor mari provocãri pe 

lanþul de distribuþie din acest sector. Acestea variazã de 

la erori de medicaþie pânã la contrafacere ºi rechemãri. 

Confuzia datoratã aplicãrii unei multitudini de standarde 

în acest domeniu impune adopþia standardelor GS1 

globale în sãnãtate. 

GS1 Healthcare imagineazã un viitor în care sectorul 

medical foloseºte standardele globale GS1 pentru toate 

articolele, locaþiile, oamenii ºi procesele implicate ceea ce 

ar conduce la siguranþa pacienþilor ºi la eficientizarea 

lanþului de distribuþie cu scãderea simultanã a costurilor, 

începând cu producþia ºi terminând cu proceduri sau 

tratamente specifice unui pacient. 

Trasabilitatea ºi UDI (Unique Device Identification) de 

care se preocupã grupul Healthcare din GS1 Global  au 

SãnãtateSãnãtate

fost preluate din agenda de prioritãþi a Comisiei 

Europene - Direcþia pentru Sãnãtate, care lanseazã 

necesitatea dezvoltãrii unor instrumente care sã asigure 

trasabilitatea echipamentelor medicale ºi monitorizarea 

pe termen lung a acestora din punct de vedere al 

siguranþei ºi fiabilitãþii, precum ºi stabilirea unor sisteme 

de identificare compatibile cu cel european (UDI). 

În urma unui sondaj efectuat de Center for Innovation 

in Healthcare Logistics, în decembrie 2011, peste 71% 

dintre respondenþi se îndreaptã cãtre adopþia 

standardelor de date în urmãtorii 5 ani, iar 99% dintre 

aceºtia se orienteazã spre standardele GS1. 

În acord cu EFPIA, sectorul sãnãtãþii a creat un model 

pan european de  serializare ºi verificare a produselor 

medicale pe care l-a testat cu succes în Suedia. S-a 

demonstrat cã sistemul funcþioneazã bine în mediu real, 

realizând identificarea efectivã a pachetelor de 

medicamente falsificate , dar ar trebui particularizat la 

fluxul existent în farmacii, la procese, condiþii locale ºi 

cerinþe reglementative. De asemenea s-a constatat cã 

prezenþa mai multor coduri pe ambalaj produce derutã, 

GS1GS1
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ProducãtorProducãtor
Importator

paralel
Importator

paralel

Gateway
central EU
Gateway

central EU

Sistem national 1
unic/partajat

Sistem national 1
unic/partajat

Sistem national 2
unic/partajat

Sistem national 2
unic/partajat

FarmacieFarmacie
AngrosistAngrosist AngrosistAngrosist

AngrosistAngrosist

FarmacieFarmacie

FarmacieFarmacie

Sistem national 
centralizat

Sistem national 
centralizat

Farmacie: verificare obligatorieFarmacie: verificare obligatorie
Producãtor: încãrcare date + verificare voluntarãProducãtor: încãrcare date + verificare voluntarã
Angrosist: verificare voluntarãAngrosist: verificare voluntarã
Importator paralel: verificare obligatorie + încãrcare dateImportator paralel: verificare obligatorie + încãrcare date
Actualizare periodicã inter-regionalãActualizare periodicã inter-regionalã

Sistemul european de verificare a medicamentelorSistemul european de verificare a medicamentelor
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ºi pentru cã prezenþa numãrului de lot, a datei de 

expirare ºi a numãrului serial, în format citibil automat a 

fost salutarã, a fost reconfirmatã astfel ideea armonizãrii 

codificãrii globale a medicamentelor prin utilizarea 

DataMatrix. 

Sistemul european de verificare a medicamentelor 

codificate urmeazã a fi introdus în UE pânã în 2016. 

Transportul si logistica ca domeniu aflat în strânsã 

legãturã cu cel de retail, este de asemenea supus atenþiei 

GS1 ale cãrei standarde ºi soluþii pot conduce la o 

eficientizare a acestor activitãþi, cuantificatã prin o 

scãdere cu 21% a duratei proceselor de transport ºi 

logisticã, ºi cu 42%, a costurilor de distribuþie. S-au 

adoptat ca parte a strategiei globale în T&L, partajarea  

experienþelor între organizaþiile GS1 Naþionale cu 

respectarea specificului local, stimularea utilizãrii 

transfrontaliere a sistemului GS1 în  T&L  ºi dezvoltarea 

ulterioarã a pãrþilor de standard lipsã cum ar fi 

completarea LIM (Logistics Interoperability Model) sau 

EPCIS ºi clarificarea cheilor GS1, spre exemplu GRAI ºi 

GIAI, GINC, GSIN ºi modul în care acestea se leagã de 

fluxul de mãrfuri.  

Se observã însã o atenþie mai mare acordatã de cãtre 

expeditori folosirii standardelor în activitãþile logistice 

decât în cele de transport. Astfel, o diferenþã 

considerabilã se constatã între prestatorii logistici ºi 

transportatori în ceea ce priveºte utilizarea standardelor 

de comunicaþie EDI. În anul 2011 eforturile au fost 

concentrate pe mesajele EANCOM: Delivery Status 

Transportul ºi logisticaTransportul ºi logistica

(IFTSTA); Invoice (INVOIC) - factura pentru serviciul de 

transport; Transport Planning (aflat în faza de colectare a 

potenþialelor cerinþe în GSMP din partea utilizatorilor 

pentru dezvoltarea mesajului).

Expeditorii ºi transportatorii pot realiza economii 

importante prin folosirea standardelor GS1 eCom:

lanþului e-logistic global este asiguratã cu ajutorul EPCIS 

ce devine un pod prin care clienþii sistemului informatic 

pot sã se interogheze  reciproc referitor la datele despre 

evenimente inclusiv activarea sigiliilor RFID, tranzitele 

containerelor, temperatura din container sau deplasãrile 

de-a lungul rutelor logistice. Un proiect pilot rãsunãtor în 

acest sens a fost realizat pe lanþul de distribuþie al vinului 

între Italia ºi Hong Kong. 

Identificarea ºi captura automatã a datelor prin RFID 

asigurã o vizibilitate ºi o acurateþe a datelor de 100%, 

reducând la minim numãrul erorilor umane.

Existã încã posibilitãþi de creºtere a sistemului GS1 

prin penetrarea sa în sectoare noi de activitate cum ar fi 

cel financiar, cel auto sau cel al serviciilor alimentare. În 

cadrul unor proiecte specifice, GS1 lucreazã la analiza 

implementãrii, la mãsurarea oportunitãþii de angajare în 

noi domenii ºi orientarea în sensul noilor iniþiative. Este 

binecunoscut proiectul cu privire la schimbul electronic 

de date pentru Cash Handling, ce a generat din partea 

GS1 in Europe dezvoltarea standardelor specifice în 2010 

ºi care continuã prin implementarea pânã în 2014 a 

interfeþei DECS de comunicaþie între Bãncile Naþionale 

din statele membre UE care folosesc diferite 

formate de date.   

Domeniul seviciilor alimentare experimen-

teazã în prezent utilizarea standardelor globale 

GS1 prin proiecte ce þintesc armonizarea globalã 

a identificãrii cu chei GS1 - GTIN ºi GLN -  

alinierea datelor master ºi analiza posibilelor 

efecte benefice ale GDSN în sistemul presta-

torilor de servicii alimentare. 

Forumul Regional GS1 in Europe ce ºi-a 

desfãºurat lucrãrile în cadrul Forumului GS1 

Global a enunþat printre obiectivele anului 2012 

verificarea conformitãþii codurilor de bare EAN-13, 

sprijinirea organizaþiilor GS1 naþionale la realizarea 

infrastructurii Calitãþii Datelor pentru a facilita 

implementarea B2C, creºterea vizibilitãþii GS1 în Europa. 

În acest sens, zonele de dezvoltare sunt: codificarea, prin 

proiectul  GS1 Logger Staff ºi introducerea GS1 Data Bar; 

EPC/RFID prin intensificarea activitãþii reþelei de 

GS1 în sectoare noi

Forumul Regional GS1 in Europe

GS1 în sectoare noi

Forumul Regional GS1 in Europe

laboratoare EPC în slujba comunitãþii de afaceri; GDSN 

prin ECR Europe BIC GDSN; punctele de inflexiune 

reprezentate de vizibilitatea prin ONSDEV, B2C 

MobileCom, Calitatea Datelor; sectoare noi precum cel 

financiar - Cash Handling; identificarea RFID în trans-

portul feroviar de mãrfuri - Wagon Track; comunicaþii 

interguvernamentale - e-Government/e-Procurement; 

facturare electronicã - e-Invoicing. 

Adopþia GDSN în Europa este încã slabã în ciuda 

succeselor obþinute de unele þãri, disponibilitatea 

comunitãþii de retail este scãzutã ºi fragmentatã iar 

implementarea GDSN este dificilã, dar aceastã situaþie se 

poate schimba în conjunctura actualã când se profileazã 

la orizont utilizarea sa în corelare cu B2B ºi B2C ce se 

bucurã în prezent de mare interes. Datele master despre 

produsele prezente în GDSN ar putea fi preluate ºi 

folosite cu totalã încredere în comunicaþiile dintre 

companii sau dintre companii ºi consumatori.  

Implementarea armonizatã a identificãrii GS1 în 

Europa ºi a noilor purtãtori de date GS1 DataBar, GS1 

DataMatrix/QR Code, GS1 EPC genereazã o mare 

varietate de subiecte analizate în cadrul GSMP: stabilirea 

unui identificator de aplicaþie AI pentru URL; citirea GTIN 

14 la POS; tipãrirea directã a GS1 128; utilizarea codurilor 

de bare multiple; identificarea pieselor componente; 

GS1GS1 GS1GS1

B2CB2C

DA
(TSD)

DA
(TSD)

B2BB2B

ConsumatorConsumator

RetailerRetailer SupplierSupplierProvider aplicatii &
aplicatii retailer

Provider aplicatii &
aplicatii retailer

Norul
GDSN
Norul
GDSN

identificarea pacienþilor/personalului medical; codifi-

carea cutiilor; Eticheta Logisticã GS1 pentru fructe ºi 

legume; eticheta logisticã pentru produse nealimentare; 

trasabilitatea peºtelui; etc. 

În încheiere, organizaþiile GS1 naþionale membre ale 

GS1 in Europe au primit invitaþia de participare la 

urmãtorul Forum Regional din 15 - 19 octombrie 2012 

gãzduit de GS1 Romania. 

Mesaje EDI folosite între expeditori ºi transportatoriMesaje EDI folosite între expeditori ºi transportatori

ExpeditorExpeditor

Operator
transport
Operator
transport

Solicitare
transport
Solicitare
transport

Status
livrare
Status
livrare

FacturãFacturã

• Trimisã de expeditor operatorului
   de transport
• Contine informatii necesare pentru
   executia transportului de mãrfuri

• Trimisã de expeditor operatorului
   de transport
• Contine informatii necesare pentru
   executia transportului de mãrfuri

• Descrie activitãtile de transport,
   de la preluarea mãrfurilor pânã la
   destinatia finalã

• Descrie activitãtile de transport,
   de la preluarea mãrfurilor pânã la
   destinatia finalã

• Contine informatii privind
   plata operatiunilor de transport
• Contine informatii privind
   plata operatiunilor de transport

Instructiuni
transport

Instructiuni
transport

Eticheta
transport
Eticheta

transport
Status

transport
Status

transport
Factura

transport
Factura

transport

ExpeditoriExpeditori

TransportatoriTransportatori

pânã la
0,25 Euro
pânã la

0,25 Euro
pânã la

0,17 Euro
pânã la

0,17 Euro
pânã la

1,18 Euro
pânã la

1,18 Euro
pânã la

3,54 Euro
pânã la

3,54 Euro

pânã la
1,60 Euro
pânã la

1,60 Euro
pânã la

0,70 Euro
pânã la

0,70 Euro
pânã la

0,14 Euro
pânã la

0,14 Euro
pânã la

2,03 Euro
pânã la

2,03 Euro

Beneficii: Vizibilitate de la un capãt la altul al lantului de aprovizionare de la sursã la magazinBeneficii: Vizibilitate de la un capãt la altul al lantului de aprovizionare de la sursã la magazin

Depozit podgorieDepozit podgorie ExpeditieExpeditie Port europeanPort european Port Hong KongPort Hong Kong Depozit fabricã HKDepozit fabricã HK RetailRetail

Încãrcare
eveniment
Încãrcare
eveniment

Încãrcare
eveniment
Încãrcare
eveniment

Încãrcare
eveniment
Încãrcare
eveniment

Încãrcare
eveniment
Încãrcare
eveniment

Încãrcare
eveniment
Încãrcare
eveniment

Încãrcare
eveniment
Încãrcare
eveniment

Comandã executatãComandã executatã Comandã plasatãComandã plasatã

EPCIS ItaliaEPCIS Italia EPCIS Hong KongEPCIS Hong Kong

Schimb de date EPC / Interogare evenimentSchimb de date EPC / Interogare eveniment

Tehnologia RFID ºi-a demonstrat treptat capacitatea 

de a îmbunãtãþi managementul eficient ºi securitatea 

lanþului de distribuþie transfrontalier ºi totodatã capabi-

litatea de a sprijini transportul intermodal. Vizibilitatea 
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Codul de Bune Practici în domeniul Scanãrii 2012Codul de Bune Practici în domeniul Scanãrii 2012
În 17 aprilie 2012 a avut loc, la Centrul de Conferinþe 

al hotelului Radisson Blu din Bucureºti, a treia ediþie a 

evenimentului de lansare a Codului de Bune Practici în 

domeniul Scanãrii (CBPScan), gestionat în Romania de 

GS1 Romania, recunoscut ºi susþinut de Autoritatea 

Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor.

Evenimentul a fost organizat de GS1 Romania - 

Asociaþia Naþionalã de Codificare a Articolelor în Sistem 

GS1, în parteneriat cu CARREFOUR Romania SA ºi având 

ca partener media Revista PIATA. Evenimentul a 

beneficiat de prezenþa conducerii Autoritãþii Naþionale 

pentru Protecþia Consumatorilor, a reprezentanþilor top 

sau senior management ai companiilor membre în 

cadrul Programului ºi ai altor companii din industria de 

retail ºi furnizori. Noutatea adusã de versiunea Codului 

de anul acesta este o nouã bunã practicã referitoare la 

introducerea ºi menþinerea unui nivel minimal de 

decodabilitate a codurilor de bare de pe produsele 

vândute prin reþelele membre în cadrul programului. 

În deschiderea evenimentului, domnul Ciprian Iosep, 

preºedintele GS1 Romania, a subliniat cã programul a 

depãºit zona de cãutãri, înscriindu-se între programele 

cu notorietate în domeniu. Astfel, patru organizaþii 

importante din retail-ul românesc ce au aderat la 

program: Praktiker, Metro, Selgros ºi Carrefour îºi menþin 

apartenenþa la program de mai bine de 6 ani, ceea ce 

demonstreazã cã, la nivelul fiecãrei organizaþii membre, 

a fost demonstratã valoarea implementãrii Codului. 

Domnul Iosep a menþionat cã GS1 Romania a gândit 

programul astfel încât sã fie accesibil ºi organizaþiilor mai 

mici de retail, care pot avea beneficii importante în urma 

implementãrii acestuia, atât în plan tehnic, cât ºi în planul 

imaginii magazinului în percepþia consumatorului. În 

încheiere, domnul Iosep a menþionat ca implementarea 

acestui program s-a fãcut cu sprijinul ANPC, unde 

întotdeauna a existat o uºã deschisã pentru cooperare.

Doamna Tullia BALLA, Vicepresedinte ANPC, a 

subliniat importanþa implementãrii codurilor de bune 

practici în industria de retail, prezentând unele statistici 

ale controalelor ANPC în cadrul acestui sector. Statisticile 

aratã faptul cã diferenþele de preþ între zona de afiºare ºi 

preþurile înscrise la casele de marcat sunt, încã, frecvente 

ºi cã este necesarã o grijã sporitã a agenþilor economici 

pentru evitarea unor astfel de situaþii. Doamna Balla a 

menþionat cã ANPC acordã consultanþã agenþilor 

economici pentru evitarea situaþiilor în care, în mod 

nedeliberat, îºi pot defavoriza clienþii.

Domnul Florin Cãpãþânã, Director Calitate&Corporate 

Affaires, a subliniat importanþa programului pentru 

Grupul Carrefour din Romania ºi a menþionat cã aderarea 

la acest program, în 2009 ºi menþinerea acestui demers 

voluntar reprezintã, în primul rând, un semn de respect la 

adresa consumatorului român.

La eveniment au participat ºi reprezentanþi ai 

companiei Pricon Graphics SRL, companie acreditata 

GS1 Romania ALLIANCE Solution Provider, cu expertizã 

internaþionalã în domeniul echipamentelor de verificare 

a calitãþii tipãririi codurilor de bare. 

GS1GS1
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În prezent existã trei seturi principale de standarde ºi 

soluþii pentru schimbul de informaþii în cadrul sistemului 

GS1: GDSN pentru aliniere de date master; GS1 eCom 

pentru schimbul de mesaje de afaceri, precum ºi EPCIS 

pentru transmitere de date despre obiecte ºi  

evenimente. 

Deºi existã un nivel ridicat de interdependenþã între 

aceste standarde ºi soluþii, materialul de faþã va referi în 

continuare doar informaþii cu privire la GS1 eCom. 

Dezvoltarea viitoare a eCom necesitã crearea unei 

strategii care sã acopere la un stadiu ulterior toate cele 

trei seturi de standarde.

Strategia GS1 eCom acoperã toate aspectele 

strategice ale mesageriei electronice comerciale ºi este 

predominant condusã de mediul de afaceri. Definirea sa 

va oferi organizaþiei GS1 ºi membrilor sãi o înþelegere 

clarã a modului în care diferite componente ale 

standardelor eCom se compatibilizeazã unele cu altele  

precum ºi un program de dezvoltare viitoare. 

Strategia globalã GS1 pentru 2020 a fost aprobatã de 

cãtre Adunarea Generalã GS1 în 2010. Strategia eCom s-a 

construit pe fundamentul acestei strategii.  

Existã o serie de alte strategii desfãºurate 

actualmente în cadrul GS1, cum ar fi:  GS1 Architecture 

iCom Project,  Where to Play Project, GDSN Strategy 

Revision, GSMP/JAG Integration, ID / Barcode Strategy, 

EPC Strategy. Deoarece eCom este o parte integrantã a 

Sistemului GS1, aceste iniþiative vor influenþa probabil 

evoluþia viitoare a strategiei eCom. Pentru multe dintre 

recomandãrile strategice din acest document, ar trebui 

sã fie definite ºi cercetate cerinþele exacte privind 

pregãtirea pieþei înainte de a începe dezvoltarea tehnicã.  

GS1 eCom este setul de standarde GS1 pentru 

tehnologia informaþiilor ºi de comunicaþie (TIC) pentru 

transmiterea informaþiilor comerciale de la o companie 

membrã GS1 la alt (sau mai mulþi) dintre partenerii sãi 

de afaceri.

Aplicarea simultanã a douã standarde oficiale eCom, 

EANCOM® ºi GS1 XML, produce confuzii deoarece ele 

sunt, la o scara extinsã, destinate sã rezolve aceleaºi 

probleme comerciale. Deºi noua tehnologie XML oferã 

clare avantaje tehnice, îi lipseºte complexitatea ºi 

maturitatea  EANCOM în contextul de afaceri. Cu 20 de 

ani de dezvoltare ºi aplicare, EANCOM este utilizat de mai 

mult de 100.000 de companii membre din 43 de þãri. În 

ciuda maturitãþii sale, EANCOM afiºeazã o creºtere medie 

netã de numai 10% pe an. GS1 va sprijini pe deplin 

aceastã comunitate de utilizatori prin întreþinere, 

instruire ºi sprijin la implementare. Pe de altã parte, GS1 

XML este din punct de vedere tehnic mai sonor ºi, în 

multe aspecte, la fel de bun sau mai bun decât standarde 

comparabile XML. Privind retrospectiv, decizia de a nu 

construi standarde bazate pe XML peste mesajele  

EANCOM® existente ºi binecunoscute (din punct de 

vedere semantic) a avut un efect negativ în ceea ce 

priveºte adopþia. Reproiectarea conþinutului mesajului 

Viziunea ºi Strategia GS1 eCom Viziunea ºi Strategia GS1 eCom 

XML a condus la incompatibilitate ºi a cauzat încetinirea 

noii tehnologii. În situaþii similare, în viitor, se recomandã 

sã nu se înlãture standardele semantice existente 

datoritã deficienþelor constatate, ci mai degrabã sã se 

construiascã peste ceea ce s-a realizat în trecut ºi sã se 

corecteze funcþionalitãþile imperfecte. 

În cadrul anchetei eCom din 2009, peste 70% dintre 

Organizaþiile membre au raportat utilizarea localã a 

standardelor non-GS1 eCom (de exemplu, X12 în 

America de Nord, TRADACOMS în Regatul Unit; 

RyutsuBMS în Japonia; etc). Acest lucru duce la creºterea 

costurilor de funcþionare pentru orice afacere ce implicã 

comerþul transfrontalier sau mai multe regiuni. Cu toate 

acestea, costul potenþial ridicat de migraþie descurajeazã 

schimbarea. 

Chiar ºi în comunitãþile de afaceri care folosesc un 

standard convenit, cum ar fi EANCOM®, existã ºi alþi 

factori care împiedicã un standard sã-ºi demonstreze 

întregul sãu potenþial. Un factor este fenomenul prin care 

unele companii "îmbunãtãþesc" standardul, pentru a se 

potrivi sistemelor interne. Un alt factor îl constituie 

diferenþele regionale ºi naþionale cauzate de probleme 

de conversie ºi de practicile de afaceri locale.

Standardele eCom definesc conþinutul schimbului de 

informaþii între organizaþii. Nu existã însã standarde sau 

reglementãri privind modul în care aceste informaþii ar 

trebui transformate ºi integrate odatã ce au fost primite. 

Nu existã, de asemenea, nici o orientare privind modul în 

care informaþiile GS1, cum ar fi cheile de identificare, ar 

trebui sã fie utilizate în sistemele back-end.

Viziunea GS1 eCom este realizatã în cazul în care 

comunitãþile comerciale interopereazã eficient în 

interiorul ºi între industrii ºi zone geografice. Aceastã 

viziune poziþioneazã GS1 ca organizaþie globalã de 

gestionare a cadrului fundamental necesar pentru a 

facilita comerþul la nivel global. Misiunea este de a oferi ºi 

de a gestiona un singur limbaj global de afaceri, exprimat 

în formatul tehnic eCom, potrivit pentru comunitatea 

utilizatorilor vizaþi, precum ºi acordarea de sprijin 

prestatorilor de servicii care asigurã comunicaþia între 

partenerii comerciali. 

Cheia trecerii de la strategia prezentã la cea viitoare o 

reprezintã interoperabilitatea, element esenþial al viziunii 

GS1 în eCom. Pentru a realiza interoperabilitatea la nivel 

mondial, GS1 va urma o strategie compusã din trei pãrþi. 

În primul rând, GS1 va separa conþinutul de afaceri de 

considerentele tehnice, astfel încât sã se armonizeze ºi 

standardizeze procesele comerciale ºi termenii de afaceri. 

Strategia GS1 în comunicaþii B2BStrategia GS1 în comunica ii B2Bþ

Standarde GS1 ºi Soluþii pentru schimbul de informaþiiStandarde GS1 ºi Soluþii pentru schimbul de informaþii

ProducãtorProducãtor RetailerRetailer
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Date
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Date
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Palete si baxuri cu tag-uriPalete si baxuri cu tag-uri
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date eveniment

Transmisie
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date eveniment
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EAIEAI

Cat MgtCat Mgt
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TMTM SCMSCM

WMSWMS EPOSEPOS
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Data Pool
sursã

Data Pool
beneficiar
Data Pool
beneficiar
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Global GS1

Registrul
Global GS1

ComandãComandã

ASNASN
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GRNGRN

FacturãFacturã

Erori facturãErori facturã
Rezultate interogareRezultate interogare

PlatãPlatã
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În al doilea rând, GS1 va spori sprijinul la implementare. 

În cele din urmã, GS1 va creºte valoarea adãugatã pentru 

baza instalatã prin susþinerea membrilor sãi în a 

rãspunde la provocãrile ridicate de lumea afacerilor 

aflatã în continuã schimbare.  

definite pentru 

urmãtorii ani cuprind:  

Dezvoltarea unui limbaj de afaceri unic global 

(GS1 BMS) aliniat semantic la standardul 

UN/CEFACT - Biroul central ºi organizaþiile 

naþionale GS1 trebuie sã participe proactiv la 

dezvoltarea ºi întreþinerea standardelor în cadrul 

UN/CEFACT pentru a asigura cã evoluþia are loc 

conform nevoilor utilizatorilor. 

Elemente cheie ale strategiei 

n

Elemente cheie ale strategiei 

n

n

n

n

n

n

Atragerea IMM-urilor 

Sprijinirea companiilor în a folosi limbajul de 

afaceri unic global prin asigurarea specificaþiilor 

de conversie între limbajul de afaceri unic global 

ºi alte limbaje ºi prin îmbunãtãþirea documen-

taþiei ºi a ghidurilor de implementare

Folosirea Dicþionarului Global de Date pentru a 

asigura o interpretare comunã a proceselor de 

afaceri ºi a datelor  

Întreþinere continuã a  EANCOM® ºi GS1 XML

Pentru noile sectoare (ex. eGov ºi Transport& 

Logisticã) standardul UN/CEFACT XML este 

opþiunea preferatã. Va fi dezvoltat un standard 

XML bazat pe UN/CEFACT pentru alte sectoare 

dupã modelul celui din retail, dar va fi nevoie de o 

cerere solidã din partea utilizatorilor din minim 

cinci þãri. 

Analizarea studiului de caz pentru întreprinderi 

mici ºi mijlocii (SME) ºi identificarea strategiilor 

pentru a accelera angajarea acestora. 

Dezvoltarea unor relaþii strategice cu organizaþii 

internaþionale, regionale ºi naþionale, cu alte 

industrii, furnizori de soluþii ºi guverne pentru o 

mai bunã susþinere a nevoilor utilizatorilor. 

este una dintre þintele 

strategiei de viitor. Este o realitate faptul cã astãzi eCom 

este o parte bine determinatã, integrantã a lanþului de 

aprovizionare. În ceea ce priveºte volumul, o mare parte 

a expediþiilor de bunuri sunt susþinute de eCom. Cu toate 

acestea, în ceea ce priveºte numãrul companiilor care 

Atragerea IMM-urilor 

utilizeazã eCom de-a lungul lanþului de aprovizionare, 

acesta nu se schimbã în mod semnificativ. Acest lucru se 

datoreazã în mare mãsurã faptului cã utilizarea eCom de 

cãtre întreprinderile mici ºi mijlocii (IMM-uri) rãmâne 

foarte scãzutã, chiar dacã luãm în considerare soluþiile 

special dezvoltat pentru IMM-uri cum ar fi Web EDI. 

Atunci când analizãm acest subiect, este util sã se facã 

distincþia între comunicaþia companie mare - IMM-uri 

faþã de comunicaþia IMM - IMM. Deºi nivelurile de 

implementare rãmân scãzute în ambele cazuri, 

abordarea strategicã va fi adesea diferitã. Cum cea mai 

mare pata alba pe harta eCom este nivelul de absorbþie 

în rândul companiilor mai mici, nu numai datoritã 

tehnologiei ºi costurilor dar si a marketingul deficitar, 

GS1 va elabora un plan de acþiune pentru angajarea 

IMM-urilor prin urmãtoarele acþiuni:

Analiza studiilor de caz pentru IMM-uri

Evaluarea impactului eProcurement asupra IMM-

urilor

Colaborarea cu autoritãþile la nivel naþional ºi 

interguvernamental

Colaborarea cu furnizorii de soluþii activi în 

domeniul IMM-urilor

Elaborarea unui plan de marketing ºi comunicare

Investigarea instrumentelor tehnologiei eCom

Recomandarea unor schimbãri ale Standardele 

GS1, dacã este cazul

Colaborarea cu organizatii ale industriei bine 

reprezentate de IMM-uri 

Stabilirea de contacte cu grupurile de interes 

pentru IMM-uri

Elaborarea unui program de instruire adaptat 

pentru IMM-uri

GS1 expandeazã în noi sectoare (ex sãnãtate, 

transport & logisticã ºi apãrare). În aceastã conjuncturã, 

devine din ce în ce mai important ca standardele sã fie 

interoperabile între diverse domenii ºi sã susþinã 

anumite procese de afaceri în acele sectoare.Susþinerea 

implementãrii standardelor conflictuale, este principalul 

motiv pentru care costurile eCom rãmân mari în mod 

nejustificat. De exemplu, cerinþele incompatibile între 

companii sau între sectoarele industriale, ca ºi nevoia de 

a susþine multiple versiuni, sunt aspecte care adaugã 

costuri. Mai mult, utilizatori care au relaþii comerciale cu 

companii de peste ocean sunt frustrate de incompati-

bilitãþile dintre standardele GS1 XML, EANCOM® ºi cele 

regionale.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Interoperabilitate în eCom

Standardele oferã o definiþie unificatoare a datelor, 

care este partajatã între partenerii comerciali într-o 

comunitate de-a lungul unui lanþ de aprovizionare. În 

timp ce migraþia lanþului de aprovizionare cãtre noile 

tehnologii este de dorit, schimbãri ale semanticii datelor, 

nu sunt binevenite. Modificãri în sensul semantic al 

datelor rezultã de multe ori atunci când utilizatorii 

migreazã de la o soluþie de business la alta, sau atunci 

când se adoptã un standard nou de afaceri conform 

cãruia anumite date sau atribute iau un sens diferit faþã 

de cel utilizat originar, ceea ce duce la confuzie în relaþia 

de tranzacþionare. Strategia GS1 eCom îºi propune 

minimizarea impactului modificãrilor standardelor 

asupra membrilor GS1. Pentru aceasta, GS1 va identifica 

pe cât posibil zonele de armonizare ºi interoperabilitate 

cu standardele acceptate de cãtre organizaþiile membre 

GS1. 

Strategia eCom pe termen scurt trebuie sã rãspundã 

provocãrilor asociate cu utilizarea multiplelor tehnologii. 

Cheia este interoperabilitatea. La un nivel ridicat, 

interoperabilitatea poate fi definitã astfel: "... Abilitatea 

unor organizaþii distincte ºi diverse de a interacþiona în 

beneficiul reciproc ºi în conformitate cu obiectivele în 

comun stabilite, implicând partajarea informaþiilor ºi 

cunoºtinþelor între organizaþii prin intermediul 

proceselor de afaceri susþinute prin schimbul de date 

între diferitele sisteme de tehnologie a comunicaþiei."

Viziunea pe termen lung a 

GS1 este de interoperabilitate 

completã, deoarece acest 

lucru va asigura reduceri 

semnificative ale costurilor de 

manipulare ºi întreþinere  

eCom, precum ºi la creºterea 

vitezei ºi a uºurinþei de  

implementare. Va fi nevoie 

însã de dezvoltare economicã 

pe o perioadã de timp extinsã, 

de eforturi pentru standar-

dizare internaþionalã, pentru 

depãºirea obstacolelor legale 

ºi  procedurale . Pentru a 

orienta aceste eforturi, inter-

operabilitatea trebuie divizatã 

Interoperabilitate în eCom

Strategia GS1 eCom actualã                              ºi                                                  de viitor  Strategia GS1 eCom actualã                              ºi                                                  de viitor  

Viziunea eCom globalã a GS1 asigurã interoperabilitateViziunea eCom globalã a GS1 asigurã interoperabilitate
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SpecificatiiSpecificatii

Limbajul global al afacerilorLimbajul global al afacerilor

• Interoperabilitate juridicã
• Interoperabilitate procese
  de afaceri
• Interoperabilitate
  semanticã
• Interoperabilitate 
  sintacticã
• Interoperabilitate
  infrastructurã

• Interoperabilitate juridicã
• Interoperabilitate procese
  de afaceri
• Interoperabilitate
  semanticã
• Interoperabilitate 
  sintacticã
• Interoperabilitate
  infrastructurã

Nivelul 1
Semantici
Nivelul 1

Semantici

Nivele de

interoperabilitate

pentru GS1 eCom

Nivele de

interoperabilitate

pentru GS1 eCom

Nivelul 2
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Nivelul 2
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Nivelul 3
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Nivelul 5
Sintaxã

Nivelul 5
Sintaxã
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în 5 nivele mãsurabile care asigurã cadrul pentru 

Strategia GS1 de interoperabilitate pentru eCom, ºi sunt 

detaliate mai jos.

Deoarece eCom include în prezent mai multe 

standarde ºi tehnologii, principalul obiectiv strategic 

pentru GS1 este astazi Nivelul 1 - interoperabilitatea 

semanticã. Strategia GS1 pentru realizarea inter-

operabilitãþii semantice este de a crea o sintaxã ºi un 

dicþionar de termeni de afaceri independent de 

tehnologie. Având termeni de afaceri standard, GS1 va fi 

capabil sã gestioneze mai multe sintaxe ºi tehnologii, 

indiferent dacã acestea sunt sau nu standarde GS1 (de 

exemplu, standardele regionale). Ca o chestiune practicã, 

interoperabilitatea semanticã ar trebui sã fie abordatã în 

douã moduri. În primul rând, ar trebui ca GS1 sã alinieze 

instrumentele ºi conþinutul disponibile astãzi pentru a 

crea o platformã de sintaxã neutrã. Pe termen lung, GS1 

ar trebui sã continue sã-ºi consolideze relaþiile cu 

organizaþiile de standardizare internaþionale ºi regionale 

pentru a dezvolta un standard global pentru o 

semanticã cu sintaxã neutrã. 

În continuare, GS1 ar trebui sã se concentreze pe 

nivelul 2 -  Interoperabilitatea proceselor de afaceri. 

Strategia nu este de a standardiza ºi schimba întregul set 

de procese de afaceri ale partenerului comercial, ci de a 

standardiza descrierile procesului de afaceri astfel încât 

sã se ajungã la o înþelegere superioarã a proceselor între 

companii. Mai mult, anumite procese de afaceri trebuie 

standardizate pentru întreg lanþul de distribuþie pentru a 

creºte eficienþa dintr-un punct de vedere comun (de ex.  

unele aplicaþii ale standardului GS1 de trasabilitate). 

Acest tip de standarde de proces sunt mai complexe 

decât standardele de mesaje obiºnuite. În sfârºit, regulile 

de afaceri ar trebui de asemenea standardizate deoarece 

reprezintã un alt aspect important al interoperabilitãþii 

procesului de afaceri. 

În cele mai multe cazuri, interoperabilitatea juridicã 

implicã asigurarea faptului cã standardele GS1 sunt 

ajustate pentru a se conforma cu legile ºi regulamentele, 

Nivel 1 - Interoperabilitate semanticã

Nivel 2 - Interoperabilitatea Proceselor de 

afaceri

Nivel 3 - Interoperabilitate legalã

Nivel 1 - Interoperabilitate semanticã

Nivel 2 - Interoperabilitatea Proceselor de 

afaceri

Nivel 3 - Interoperabilitate legalã

oriunde ar fi aplicate acestea. În urmãrirea Nivelul 3 

privind interoperabilitatea legalã, strategia GS1 este de a 

atrage factorii de decizie politicã pentru a promova un 

mediu juridic favorabil comunitãþii GS1. Exemple de 

succes ale unor astfel de eforturi ale GS1 se regãsesc în 

RFID, eInvoicing, eGovernment. 

Infrastructura este un alt aspect important al 

interoperabilitãþii. Furnizând soluþii multiple pentru 

infrastructurã precum protocoalele de Internet, într-o 

zonã funcþionalã datã se ajunge la costuri care nu permit 

obþinerea de beneficii. Aceeaºi situaþie apare atunci când 

se foloseºte o singurã tehnologie cu mai multe profile, 

cum este spaþiul comun cu semnãturi electronice. 

Ultimul aspect al interoperabilitãþii în acest model 

este sintaxa (limbajul de programare). Este clar cã 

exprimând acelaºi lucru în douã sintaxe diferite nu se 

poate obþine valoare adãugatã. Strategia pe termen lung 

a GS1 prevede ca GS1 XML sã devinã singurul standard 

GS1 eCom. Totuºi, considerând numãrul de utilizatori ºi 

numãrul de standarde incompatibile, aceasta trebuie 

privitã ca o strategie  pentru un viitor îndepãrtat care 

necesitã un nivel ridicat de maturitate în toate celelalte 

nivele de interoperabilitate. Nu în ultimul rând, este 

important sã se includã interoperabilitatea sintaxei în 

aceastã strategie. 

Tendinþa GS1 este de a adapta standardul global la 

nevoile naþionale, în special pentru EANCOM ®. O astfel 

de adaptare a condus la o proliferare ghidurilor de 

utilizare naþionale ºi sectoriale care sã reflecte nevoile 

locale ale comunitãþilor de utilizatori, ceea ce face 

comunicaþia trans-sectorialã, transfrontalierã, ºi în cadrul 

platformei, mult mai dificilã. Desigur, acest lucru este 

contrar viziunii GS1 de a asigura un "limbaj global de 

afaceri" pentru utilizatori. O abordare mai bunã este de a 

crea linii directoare care se bazeazã pe modelarea 

procesului de afaceri la nivel global sau regional. În afarã 

de ameliorarea problemei mai sus menþionate, se va 

facilita, de asemenea, coregrafia mesajului (de exemplu, 

modul în care diferitele mesaje EANCOM ® sau GS1 XML 

interacþioneazã în timpul derulãrii unui proces de 

afaceri). Pentru a susþine aceasta, standardele de proces 

ar trebui însoþite de reguli standardizate de afaceri. 

Nivel 4 - Interoperabilitatea infrastructurii

Nivel 5 - Interoperabilitatea sintaxei

Nivel 4 - Interoperabilitatea infrastructurii

Nivel 5 - Interoperabilitatea sintaxei

Experienþa cu comunitatea din amonte a lanþului de 

distribuþie, a dovedit cã eCom poate promova 

transformãri ale lanþului de aprovizionare la o scarã mai 

mare decât ar fi posibil fãrã standarde. 

Nevoile mediului de afaceri pentru inovaþii pe lanþul 

de aprovizionare vor constitui întotdeauna o forþã 

motrice. 

Dicþionarul Global de Date GS1 poate servi ca hub al 

industriei pentru interoperabilitatea standardelor. Un 

registru centralizat, independent de sintaxã este piatra 

de temelie a interoperabilitãþii si GS1 poate atinge acest 

lucru dacã vom defini standardele prin:

Etapele procesului de afaceri necesar între 

întreprinderi pentru a îndeplini o funcþie specificã, 

exprimate în modele ale proceselor de afaceri.

Atributele datelor necesare pentru a sprijini 

aceste procese, exprimate ca un dicþionar de date.

Relaþia dintre aceste atribute de date, exprimate 

în modele de date.

Sintaxa Mesajului este ultima piesã necesarã pentru 

La nivel global, existã trei sectoare de bazã pentru 

GS1: Retail, Healthcare, ºi Transport & Logisticã. Deoarece 

aceste sectoare rãmân strategice pentru GS1, eCom va 

avea ca prioritate pãtrunderea în aceste zone. 

n

n

n

La nivel global, existã trei sectoare de bazã pentru 

GS1: Retail, Healthcare, ºi Transport & Logisticã. Deoarece 

aceste sectoare rãmân strategice pentru GS1, eCom va 

avea ca prioritate pãtrunderea în aceste zone. 

schimbul de date. Mai multe sintaxe pot coexista atunci 

când se respectã o interpretare comunã a proceselor de 

afaceri, a datelor ºi a modelelor de date. Strategia de 

independenþã a sintaxei permite GS1 eCom sã conecteze 

toþi utilizatorii, indiferent de sintaxa aplicatã. Piaþa 

furnizorilor de soluþii va profita de oportunitãþile de 

afaceri care rezultã ºi vor oferi soluþiile de conversie 

necesare. 

Efectuarea testelor de conformitate ºi a serviciilor de 

certificare existã în cadrul organizaþiilor membre din mai 

multe state ºi pentru multe produse eCom ºi standarde, 

inclusiv mesaje EDI ºi XML, protocoale Internet, servicii 

ale furnizorilor de soluþii. În majoritatea cazurilor, 

certificarea este valabilã doar în þara în care este furnizat 

serviciul. Este recomandat ca Biroul Central GS1 sã punã 

la punct un program de acreditare, care ar permite ca o 

certificare efectuatã de o organizaþie naþionalã GS1 sã fie 

recunoscutã în toate celelalte þãri participante la pro-

gram. Costul ar fi semnificativ mai mic decât un program 

de certificare realizat de o tertã parte ºi beneficiile 

preconizate ar include creºterea interoperabilitãþii 

transfrontaliere, de asigurare a calitãþii standardelor GS1, 

precum si creºterea ofertelor de servicii pentru 

companiile membre GS1.

Recomandãri ºi program pentru strategia viitoare GS1 eComRecomandãri ºi program pentru strategia viitoare GS1 eCom
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Aliniere UN/CEFACT 

n

n

Programul de cercetare GS1 XML

În plus faþã de standardele UN/EDIFACT pentru EDI, 

UN/CEFACT dezvoltã în prezent standarde XML. GS1 XML 

nu este pe deplin conform cu standardele XML - 

UN/CEFACT. Dacã GS1 se doreºte a fi un actor în diferite 

sectoare industriale, în eGovernment, în domeniul Vamal, 

Transport & Logisticã, devine o condiþie obligatorie 

respectarea standardelor  XML - UN/CEFACT. Mai mult, 

standardele UN/CEFACT, cum ar fi Core Components sunt 

considerate tot mai mult un criteriu important în 

alegerea standardele eCom în sectorul privat. Deci, în 

afarã de avantaje tehnice ºi de implicaþii, UN/CEFACT 

oferã o oportunitate de marketing dincolo de ceea ce 

brandul GS1, deºi puternic, poate oferi. Urmãtoarele 

initiative sunt destinate sã sprijine relaþiile strategice 

între GS1 ºi UN / CEFACT: 

Demararea proiectului GS1-UN/CEFACT care va 

furniza un profil GS1 al mesajelor XML pentru 

lanþul de distribuþie. În plus, în cadrul proiectului 

GS1-UN/CEFACT se va elabora un document cu 

recomandãri pentru colaborarea cu UN/CEFACT în 

viitor, precum ºi recomandãri pentru orice 

modificãri se considerã necesare în cadrul GS1 ºi 

UN/CEFACT cu privire la procese, metodologii ºi 

proceduri.

Participarea GS1 la UN/CEFACT trebuie sã fie 

numitã de la Oficiul Global, astfel încât sã se 

asigure o reprezentare a organizaþiile membre din 

toate regiunile

Deºi aceastã strategie este axatã mai mult pe afaceri 

decât pe tehnologie, GS1 trebuie sã ofere un standard 

XML care este, din punct de vedere tehnologic, de clasã 

mondialã, folosind la maxim avantajele tehnologiei. GS1 

se limiteazã la a oferi standarde Schemã XML. Cu toate 

acestea, existã potenþialul de a furniza standarde ºi 

Aliniere UN/CEFACT 

Programul de cercetare GS1 XML

servicii suplimentare cu valoare adãugatã prin 

diversificarea portofoliului de standarde GS1 XML cu 

utilizarea de tehnologii suplimentare XML, care 

îndeplinesc cerinþele utilizatorului. Atunci când se 

adaugã tehnologii XML, este important ca standardele 

GS1 XML sã rãmânã simple, scalabile ºi modulare, în 

scopul de a menþine costul rezonabil pentru utilizatorii 

mai mici oferind în acelaºi timp funcþionalitãþi solide 

pentru sisteme complexe.

Viziunea GS1 se referã la o singurã lume, un singur 

standard eCom. Strategia pe termen lung este ca numai 

GS1 XML sã fie standard GS1eCom. Cel mai probabil, 

acest lucru nu se va întâmpla curând. În acest timp, 

standardele pe care se bazeazã GS1 XML, precum W3C, 

UN / CEFACT ºi ISO, au evoluat.

La configurarea comunicaþiei eCom, partenerii 

comerciali trebuie mai întâi sã-ºi alinieze profilele 

organizaþiilor cu privire la infrastructura tehnicã, 

procesele de afaceri susþinute prin comunicaþie eCom, 

cerinþele de securitate, etc Acest lucru este o sarcinã 

administrativã, care necesitã resurse semnificative.

GS1 ar putea sã efectueze un studiu de fezabilitate 

pentru a determina dacã adãugând la portofoliul sãu 

serviciul de realizare a profilului eCom al unei organizatii 

comerciale ar atenua aceastã problemã ºi ar aduce 

valoare adãugatã pentru GS1 ºi utilizatorilor eCom. 

Serviciul "profil eCom al partenerului comercial" ar 

atrage companiile membre GS1 care ar recurge la 

încãrcarea profilelor lor eCom într-un registru (sau set de 

registre distribuite) întreþinut de GS1. Acest lucru ar 

permite automatizarea completã sau parþialã a acestei 

pãrþi  consumatoare de timp din procesul de 

implementare eCom. GEPIR ºi / sau GDSN ar putea fi 

utilizate ca instrumente de infrastructurã.

Furnizorul de soluþii pe termen lung este folosit aici 

pentru a susþine sau influenþa infrastructura tehnicã 

eCom. Aceasta ar include EAI, ASP, platforme software, 

consultanþã pentru integrare ºi furnizori de servicii. 

Relaþiile GS1 cu furnizorii de soluþii vor fi coordonate prin 

funcþiile Alianþei Strategice GS1; cu toate acestea, în 

multe cazuri, trebuie sã fie stabilite anumite grupuri 

pentru a rãspunde la întrebãri legate de eCom. Pentru a 

promova calitatea standardelor eCom, ar fi foarte bene-

ficã o relaþie mai strânsã cu liderii furnizorilor de ERP. 

Profilele GS1 eCom 

Cooperarea furnizorilor de soluþii 

Profilele GS1 eCom 

Cooperarea furnizorilor de soluþii 

De multe ori consumatorul are nevoie de 
 faþã de cele inscrise în mod obligatoriu pe 

eticheta produsului, fie din cauza unor nevoi speciale 
proprii (comportament alimentar, nevoi metabolice, 
nivel de conºtientizare a problemelor legate de mediu ºi 
dezvoltare sustenabilã, dorinþa de a sprijini pãstrarea de 
locuri de muncã în economia naþionalã etc), fie pentru 
a-ºi forma o mai bunã decizie de cumpãrare (de 
exemplu, prin compararea unor produse similare din 
aceeaºi categorie de produse). 

Sursa de informaþii trebuie sã fie cea mai bunã 
posibilã (producãtorul sau compania care plaseazã 
produsul pe piaþã). 

In prezent existã multe aplicaþii pentru smartphone-
uri care pleacã de la ideea de identificare a unui produs 
prin codul sãu de bare dar, din cauza faptului cã nu se 
ºtie ce date sunt utilizate, de multe ori consumatorul se 
confruntã cu: date incorecte (nereale), date de slabã 
calitate, care nu sunt structurate sau informaþii 
subiective preluate din reþele de socializare (user 
generated content). 

Reþeaua Globalã de Sincronizare a Datelor (GDSN) 
ºi-a dovedit eficienþa ca instrument de partajare a 
datelor despre produse în relaþiile de tip B2B iar GS1 
doreºte sã utilizeze infrastructura de comunicaþie ºi 
experienþa acumulatã pentru a oferi suport în relaþia cu 
consumatorul final. 

Astfel, GS1 ºi-a propus sã devinã Sursã de Date de 
Incredere (Trusted Source of Data - TSD), pentru a 
susþine transmiterea cãtre consumator, prin internet, a 
unor date corecte despre produse, furnizate de 

informaþii 
suplimentare

informaþii 
suplimentare

proprietarii de marcã.  
Pornind de la aceste aspecte a fost proiectat un 

sistem în care date relevante despre produse sunt 
agregate din baze de date GDSN ºi de la terþe surse 
certificate ºi o funcþie de registru permite maparea 
fiecãrui cod de produs  (GTIN) cu locaþia informaþiei 
agregate.  

Un scenariu simplu de utilizare a serviciului B2C 
debuteazã cu scanarea de cãtre client, în magazin, a 
codului de bare al produsului, utilizând un telefon mobil 
inteligent ºi o aplicaþie de acces prin internet (IAP): 

 Identificatorul produsului (GTIN) este 
decodificat din codul de bare ºi transmis cãtre 
Agregatorul la care este conectatã aplicaþia IAP 
utilizatã.  

Agregatorul cautã în ONS ºi primeste ca 
rãspuns locaþia informaþiei în agregatorul de date 
corespunzãtor. 

GTIN este apoi transmis în cererea de 
informaþie cãtre agregatorul corect care întoarce 
ca rãspuns un pachet de date pentru produsul în 
cauzã.  

Informaþia este înaintatã cãtre aplicaþia 
IAP pentru a fi afiºatã la consumator. 

IAP sunt aplicaþii client care se instaleazã pe telefoane 
mobile inteligente pentru a oferi consumatorului acces la 
date de interes despre produs pe baza codului de bare al 
acestuia. 

n Pasul 1:

n Pasii 2 si 3: 

n Pasul 4: 

n Pasul 5: 

Aplicatiile de acces la date prin Internet (IAP)

Pasul 1:

Pasii 2 si 3: 

Pasul 4: 

Pasul 5: 

Aplicatiile de acces la date prin Internet (IAP)

Strategia GS1 în comunicaþii B2CStrategia GS1 în comunica ii B2Cþ
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Aplicaþia decodificã imaginea codului de bare de pe 
eticheta produsului transformând-o într-un sir numeric 
care este apoi utilizat pentru interogarea agregatorului 
la care este conectatã. 

Datele returnate ca rezultat al interogãrii sunt 
prezentate la consumator într-un format structurat în 
care informaþiile sunt grupate pe categorii ºi pot fi 
afiºate în funcþie de cerinþele specifice ale acestuia.

Agregatorii  sunt aplicaþii care oferã acces la date 
despre produs pe baza unor interogãri primite de la IAP.  

Rolul Agregatorilor de date este de a facilita 
diseminarea de informaþii autorizate de proprietarii de 
marcã.  Pentru importul de date se asigurã mai multe 
metode: introducerea manualã prin interfaþa web, 
import de fiºiere structurate sau transfer maºinã-la-
maºinã). Agregatorii asigurã servicii web standard de 
consultare ºi unul sau mai multe formate de export de 
date cãtre IAP (HTML, XML). 

Agregatorii de date Agregatorii de date 

n

n

n

n

ONS 

Alergeni: Se va specifica dacã produsul conþine 
una sau mai mai multe dintre substanþele cu 
potenþial alergogen specificate de Regulamentul 
EC 1169/2011 (alune, crustacee, gluten, soia etc.). 
Informaþii nutriþionale: valoare energeticã, 
conþinut de proteine, carbohidraþi, zaharuri, fibre, 
grãsimi saturate si nesaturate, vitamine, sodiu, 
calciu, fier, colesterol, raportat la 100 g produs. 
Pãstrare/Utilizare: informaþii cu privire la condiþiile 
de pãstrare, reþete/mod de preparare ºi precauþii 
în utilizare.  
Diete: se va specifica dacã produsul este potrivit 
pentru una sau mai multe din tipurile de diete 
specificate de Regulamentul EC 1169/2011 (Hallal, 
Kosher, Vegetarian, Vegan, Organic).  

Interogarea ONS se bazeazã pe transformarea unui 
identificator EPC într-un nume de domeniu DNS. 

In ce priveste cheile de identificare GS1, cãutarea ONS 
impune ca partea cores-

punzãtoare Prefixului de 
Companie GS1 (GCP) sã 
fie separatã de restul 
cheii. 

Un cod de bare EAN / 
UPC cu un GTIN nu oferã 
informaþii cu privire la 
lungimea prefixului . 
Acest lucru reprezintã o 
provocare pentru cãuta-
rea în ONS pe baza unui 
cod de bare cu GTIN.

Soluþia adoptatã pânã 
acum în proiectele pilot a 
fost abordarea iterativã a 

cãutãrii. Numãrul de cifre al GPC este cuprins între ºase ºi 
unsprezece, deci, pentru fiecare GTIN existã ºase 
posibilitãþi de separare a GCP de restul cheii. Software-ul 
de interogare ONS folosit face interogãri succesive 
pentru fiecare variantã, pânã cãutarea aduce un rãspuns.  

In ciuda acestor cãutari succesive, timpul de rãspuns 
la o solicitare rãmâne în limite acceptabile din punct de 
vedere al consumatorului. 

Timpul total de rãspuns de la momentul scanãrii 
codului pânã când datele au fost primite de la reþeaua de 
baze de date de încredere ºi puse la dispoziþia 
consumatorului prin IAP, oferã acestuia o experienþã 
satisfãcãtoare. 

ONS 

Agregatorii de date sunt aplicaþii dezvoltate de 
organizaþiile naþionale GS1 care pot procesa ºi date 
GDSN. Sunt procesate numai informaþiile aferente unor 
chei GS1 valide. Prima fazã a proiectului are în vedere 
exclusiv produsele alimentare, iar informaþiile oferite 
consumatorului sunt grupate în ºase categorii:

Informaþii de bazã: denumirea produsului, GTIN-
ului acestuia, descrierea, greutatea netã, denu-
mirea producãtorului, þara de origine, marca 
comercialã, s.a. 
Ingrediente: se specificã ingredientele din care 
este facut produsul ºi dacã acestea prezintã sau 
nu modificãri genetice.

n

n

EPC - vizibilitate pe lanþul logistic EPC - vizibilitate pe lan ul logistic þ
Majoritatea marilor producãtori au locaþii de 

producþie ºi comercializare în întreaga lume. Cu toate 

acestea, deoarece, în general, bunurile sunt expediade 

utilizand serviciile de transport ale unor provideri 

externi, gestionarea eficientã a lanþului global de 

aprovizionare este un proces dificil. Pentru a optimiza 

întregul lanþ de aprovizionare, aceºti producãtori trebuie 

sã înþeleagã procesul de transport în timp real ºi sã ia la 

timp mãsurile necesare, dar nu a fost încã stabilitã o 

platformã de vizibilitate pentru a partaja informaþii cu 

privire la circulaþia mãrfurilor cu parteneri din lanþul 

global de distribuþie. Prin urmare, se are în vedere 

construirea unei astfel de platforme de vizibilitate 

pentru a surprinde miºcarea de mãrfuri în jurul lumii, 

folosind standardele GS1 EPCglobal.

Acþiunile de implementare a tehnologiei de 

identificare automatã RFID au fost accelerate în ultimii 

ani pentru a face vizibile toate procesele de pe lanþul de 

aprovizionare. În Japonia s-a constituit un grup de lucru 

pentru vizibilitatea operaþiunilor de transport si logisticã 

de pe lanþul de aprovizionare în care GS1 Japonia deþine 

secretariatul. Comitetul este format din METI, Ministerul 

Terenurilor, Infrastructurii, Transporturilor ºi Turismului 

(MLIT), asociaþii industriale, mediul academic ºi companii 

din industria electronicelor de consum ºi din transport si 

logisticã. EPC Information Services (EPCIS) a fost unul 

dintre principalele subiecte de studiu, deoarece acesta 

este considerat a fi cel mai eficient instrument pentru 

vizibilitatea lanþului de aprovizionare. Comitetul de 

studiu are în vedere, de asemenea, adoptarea EPCIS 

într-un sistem de informaþii din port, în prezent în curs 

de dezvoltare.

La construirea unei platforme pentru a partaja 

informaþii cu privire la circulaþia mãrfurilor este esenþial 

sã se adopte tehnologii bazate pe standarde inter-

naþionale ºi sã se obþina acordul þãrilor ºi sectoarelor 

economice implicate în funcþionarea sa. METI a organizat 

în cadrul reuniunii APEC (Asia-Pacific Economic Coope-

ration) un Workshop pe tema vizibilitãþii lanþului de 

aprovizionare în cadrul cãruia companii globale, cum ar 

fi Canon, Toshiba, Oracle, IBM, DHL, NYK au expus 

aºteptãrile proprii cu privire la acest subiect. Comisia 

Europeanã (CE) s-a alãturat  guvernelor din Japonia, 

China, Coreea, Peru, Taiwan, Hong Kong, ºi Rusia, si a 

prezentat eforturile fãcute în aceastã direcþie. În ceea ce 

priveºte progresele înregistrate de organizaþiile 

internaþionale de standardizare, Organizaþia Mondialã a 

Vãmilor (OMV), Centrul Naþiunilor Unite pentru 

Facilitarea Comerþului ºi Mediului de Afaceri Electronice 

(ONU / CEFACT), ºi, de asemenea, GS1, au explicat 

tendinþele legate de standardizare. 

Pe baza rezultatelor acestui workshop, a fost clar 

Baza de date 1Baza de date 1 Baza de date 2Baza de date 2

ONSONS

GDSNGDSN

Agregator 1Agregator 1 Agregator 2Agregator 2
Standarde GS1Standarde GS1

e-Tailere-Tailer Aplicatie InternetAplicatie Internet

Date introduse de
proprietarul mãrcii
Date introduse de
proprietarul mãrcii

Date introduse de
terti certificati

Date introduse de
terti certificati

Date introduse de
proprietarul mãrcii
Date introduse de
proprietarul mãrcii

Date introduse de
terti certificati

Date introduse de
terti certificati
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menþionat în Declaraþia comunã a reuniunii inter-

ministeriale, ca APEC va continua sã aibã în vedere, la 

reuniunile sale, vizibilitatea lanþului de aprovizionare. La 

reuniune, multe þãri ºi regiuni au anunþat cã au în vedere 

stabilirea de platforme de informare folosind EPCIS al 

GS1/EPCglobal. 

Standardul GS1 / EPCglobal pentru EPCIS a aparut în 

2007 si defineste formatul de date si interfeþele de 

capturã si interogare în reþeaua EPC. Pentru identificarea 

produselor se folosesc identificatori serializaþi ca, de 

exemplu, SGTIN (GTIN + numãr serial) transpusi pe 

etichete RFID sau în coduri de bare.

EPCIS este un instrument care asigurã transparenþa 

lanþului de distribuþie si faciliteazã procesul de opti-

mizare a acestuia prin urmãrirea si trasarea obiectelor, 

a pãrþilor implicate în manipularea lor si a punctelor prin 

care a trecut pânã la destinaþie.  

Utilizarea EPCIS faciliteazã stabilirea autenticitãþii 

obiectelor si procesul de retragere de pe piaþã a 

produselor neconforme sau defecte.

In fiecare punct de citire de pe lanþul de distribuþie 

unde datele sunt capturare automat, apar patru tipuri de 

intrebãri:

1. CE a fost citit? (de.ex., unul sau mai multe obiecte 

individuale, fiecare identificat cu o cheie GS1)

2. UNDE s-a fãcut citirea? (locaþia cititorului, 

Serviciile de Informatii EPC (EPCIS)

Utilizarea EPCIS la punctele de citire de pe

lantul de distributie

Serviciile de Informatii EPC (EPCIS)

Utilizarea EPCIS la punctele de citire de pe

lantul de distributie

identificatã cu un GLN cu sau fãrã extensie)

3. CÂND s-a citit? (data, ora si fusul orar la punctul de 

lecturã)

4. DE CE a avut loc citirea? (de ex. ce pas al procesului 

de afaceri a fost executat)

Rãspunsurile la aceste patru întrebãri alcãtuiesc 

conþinutul informaþional al unui eveniment EPCIS. 

Standardul EPCIS specificã patru tipuri principale de 

evenimente EPCIS de capturã de date (figura 2): 

 reprezintã un eveniment care 

s-a întâmplat la unul sau mai multe obiecte 

identificate cu EPC.

 reprezintã un eveniment care 

s-a întâmplat la unul sau mai multe obiecte 

identificate cu EPC, care sunt grupate fizic 

(constrânse sã fie în acelaºi loc în acelaºi timp, de 

exemplu prin consolidarea lor pe un palet).

 reprezintã un eveniment care 

referã o anumitã cantitate de obiecte care aparþin 

aceleiasi clase EPC, dar pentru care nu sunt 

specificate identitãþile individuale ale entitãþilor.

 reprezintã un eveniment în 

care unul sau mai multe obiecte identificate cu 

EPC se asociazã sau se disociazã de una sau mai 

multe tranzacþii de afaceri identificate.

Interfaþa de capturã EPCIS se poate utiliza pentru 

captura de date la orice punct din lanþul de aprovi-

zionare, indiferent de purtãtorul de date GS1 utilizat 

pentru identificare. Aceste informaþii devin disponibile 

pentru partenerii autorizaþi din lanþul de aprovizionare 

prin interfaþa interogare EPCIS care face posibilã 

regãsirea de date specifice evenimentului EPCIS cu 

privire la un obiect individual, permiþând astfel vizibi-

litatea pe lanþ.

In mai 2009, Comisia Europeanã  a emis o 

recomandare privind punerea în aplicare a principiilor de 

protecþie a vieþii private ºi a datelor în aplicaþiile bazate 

pe identificarea prin radiofrecvenþã. În aceastã 

recomandare, Comisia Europeana a stabilit o cerinþã 

pentru aprobarea unui cadru de evaluare a impactului 

aplicaþiilor RFID asupra protecþiei datelor cu caracter 

personal. Aceste evaluãri sunt frecvent menþionate ca 

evaluãrile de impact, de confidenþialitate sau PIA. 

n Eveniment obiect

n Eveniment agregare

n Eveniment cantitate

n Eveniment tranzacþie

Impactul aplicatiilor RFID asupra securitatii

datelor cu caracter personal 

Eveniment obiect

Eveniment agregare

Eveniment cantitate

Eveniment   un eveniment în 

care unul sau mai multe obiecte identificate cu 

EPC se asociaz  sau se disociaz  de una sau mai 

multe  identificate.

n tranzacþie reprezintã

ã ã

tranzacþii de afaceri

Impactul aplicatiilor RFID asupra securitatii

datelor cu caracter personal 

Procesul de PIA se bazeazã pe o abordare de 

protecþie a vieþii private ºi a riscului de gestionare a 

datelor concentrându-se în principal pe punerea în 

aplicare a Recomandãrii UE pentru RFID ºi în 

conformitate cu cadrul juridic al UE ºi cu cele mai bune 

practici.

Procesul PIA este proiectat pentru a ajuta operatorii 

RFID sã descopere riscurile de confidenþialitate asociate 

cu o aplicaþiile RFID, sã evalueze probabilitatea lor, ºi sã 

stabileascã mãsurile ce trebuie luate pentru a aborda 

aceste riscuri. Aceste efecte (dacã existã) ar putea varia în 

mod semnificativ, în funcþie de prelucrarea sau nu a 

informaþiilor cu caracter personal în cadrul aplicaþiilor 

RFID. Cadrul PIA oferã îndrumãri operatorilor de aplicaþii 

RFID cu privire la metodele de evaluare a riscurilor, 

inclusiv mãsuri adecvate pentru a contracara orice 

posibil impact asupra vieþii private într-un mod eficient.

Cadrul PIA este suficient de general pentru a fi 

aplicabil pentru toate aplicaþiile RFID, permiþând în 

acelaºi timp particularizãri ºi abordari specifice la nivel 

sectorial sau de aplicaþie si ar putea fi utilizat ca bazã 

pentru dezvoltarea de template-uri bazate pe cerinþe 

specifice industriei. 

Operatorii de aplicaþii RFID trebuie sã aibã propriile 

proceduri interne pentru a sprijini executarea PIA:

 astfel încât sã aibã 

suficient timp pentru a face orice ajustãri necesare 

ale aplicaþiilor RFID ºi pentru a pune raportul PIA 

la dispoziþia autoritãþile competente cu cel puþin 

n Planificarea procesului PIA,n Planificarea procesului PIA,

ºase sãptãmâni înainte de implementare.

 pentru coerenþa cu alte documente 

referitoare la aplicarea RFID, cum ar fi docu-

mentaþia sistemului, documentaþia de produs, ºi 

exemple de ambalare si etichetare de produs cu 

Tag-uri RFID. 

(care pot include 

rezultatele ale analizelor de securitate, modele de 

control), ca dovadã cã Operatorul RFID a îndeplinit 

toate obligaþiile aplicabile. 

 autorizate pentru acþiunile relevante 

în timpul procesului PIA (de exemplu, realizarea 

analizei iniþiale PIA ºi a raportului PIA, semnarea 

Raportul PIA, menþinerea documentelor etc.

pentru a stabili daca aplicaþia este gata sau nu 

pentru implementarea în conformitate cu cadrul 

PIA.

 care ar 

necesita schimbarea sau revizuirea raportului PIA.  

Criteriile ar trebui sã includã: schimbãri  

semnificative în aplicarea RFID, cum ar fi 

extinderea dincolo de scopurile iniþiale; noi tipuri 

de informaþii prelucrate; utilizarea de informaþii 

care slãbesc controlul; o bresã neaºteptatã la 

datele cu caracter personal care nu a fost parte 

din riscurile reziduale identificate de cãtre primul 

n Reexaminarea internã a procesului si a rapoarte-

lor PIA

n Elaborarea de probe suport

n Determinarea de persoane ºi / sau funcþii în cadrul 

organizaþiei,

n Furnizarea de criterii de evaluare ºi documentare 

n Examinarea / Identificarea factorilor

 

n Reexaminarea internã a procesului si a rapoarte-

lor PIA pentru coerenþa cu alte documente 

referitoare la aplicarea RFID, cum ar fi docu-

mentaþia sistemului, documentaþia de produs, ºi 

exemple de ambalare si etichetare de produs cu 

Tag-uri RFID. 

n Elaborarea de probe suport (care pot include 

rezultatele ale analizelor de securitate, modele de 

control), ca dovadã cã Operatorul RFID a îndeplinit 

toate obligaþiile aplicabile. 

n Determinarea de persoane ºi / sau funcþii în cadrul 

organizaþiei, autorizate pentru acþiunile relevante 

în timpul procesului PIA (de exemplu, realizarea 

analizei iniþiale PIA ºi a raportului PIA, semnarea 

Raportul PIA, menþinerea documentelor etc.

n Furnizarea de criterii de evaluare ºi documentare 

pentru a stabili daca aplicaþia este gata sau nu 

pentru implementarea în conformitate cu cadrul 

PIA.

Examinarea / Identificarea factorilor

 

CE
Obiecte individuale
(de ex. SGTIN, SSCC, GRAI...)

CE
Obiecte individuale
(de ex. SGTIN, SSCC, GRAI...)

UNDE
• Punct de citire (GLN)
• Locatie de afaceri (GLN)

UNDE
• Punct de citire (GLN)
• Locatie de afaceri (GLN)

CÂND
Marca de timp a evenimentului
(data + timp + zona de timp)

CÂND
Marca de timp a evenimentului
(data + timp + zona de timp)

DE CE
• Operatia (de ex. formare cmd)
• Dispozitie (de ex. în tranzit)

DE CE
• Operatia (de ex. formare cmd)
• Dispozitie (de ex. în tranzit)

... înregistrat ca eveniment EPCIS... înregistrat ca eveniment EPCIS

Arhive EPCISArhive EPCIS

EvenimentEvenimentEvenimentEveniment
EvenimentEveniment

EvenimentEveniment

ProductieProductie DepozitareDepozitare ConsolidareConsolidare ExpeditieExpeditie

Interfata de capturã EPCISInterfata de capturã EPCIS

ObjectEvent
WHAT:SGTIN 402680.010421.101
  SGTIN 4026800.010421.102
WHERE:SGLN 4012345.01010.0
WHEN:22.05.2012, 09:25:00
UTC+1
WHY: packing

ObjectEvent
WHAT:SGTIN 402680.010421.101
  SGTIN 4026800.010421.102
WHERE:SGLN 4012345.01010.0
WHEN:22.05.2012  09:25:00
UTC+1
WHY: packing

,

QuantityEvent
WHAT:GTIN 4026800.010421
QTY: 5
WHERE:SGLN 
4012345.00031.0
WHEN:22.05.2012, 
11:20:00 UTC+1

QuantityEvent
WHAT:GTIN 4026800.010421
QTY: 5
WHERE:SGLN 
4012345.00031.0
WHEN:22.05.2012  
11:20:00 UTC+1

,

AggregationEvent
WHAT:SSCC 4001356.5900000817
    SGTIN 4026800.010421.101
    SGTIN 4026800.010421.102
WHERE:SGLN 4012345.00040.0
WHEN:23.05.2012, 13:40:00 
UTC+1
WHY: commissioning

AggregationEvent
WHAT:SSCC 4001356.5900000817

SGTIN 4026800.010421.101
SGTIN 4026800.010421.102

WHERE:SGLN 4012345.00040.0
WHEN:23.05.2012, 13:40:00 
UTC+1

    
    

WHY: commissioning

TransactionEvent
WHAT:SSCC 4001356.5900000817
     GTIN 4026800.010421.101
     GTIN 4026800.010421.102
bizTranzaction: desadv 471150825
WHERE:SGLN 4012345.00050.0
WHEN:23.05.2012, 14:47:00 UTC+1

TransactionEvent
WHAT:SSCC 4001356.5900000817

GTIN 4026800.010421.101
GTIN 4026800.010421.102

WHERE:SGLN 4012345.000 0.0
WHEN:23.05.2012, 1 :4 :00 UTC+1

     
     
bizTranzaction: desadv 471150825

5
4 7

Figura 1Figura 1

Figura 2Figura 2
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PIA; modificãri semnificative în tehnologie cu  

implicaþii asupra confidenþialitãþii datelor. 

Schimbãrile care ar restrânge sfera de aplicare a 

colectãrii sau utilizãrii de date nu vor atrage 

nevoia unei versiuni revizuite a PIA. 

Opiniile ºi 

feedback-ul de la pãrþile interesate relevante 

pentru aplicaþia RFID aflatã în analizã ar trebui sã 

fie în mod corespunzãtor luate în considerare ca 

parte a revizuirii PIA. Consultãrile ar trebui sã fie 

adecvate pentru dimensiunea, domeniul de 

aplicare, natura, ºi nivelul de implementare RFID. 

În cadrul companiilor, sunt desemnate persoane 

responsabile cu asigurarea confidenþialitãþii 

organizaþionale sau departamentale. Aceste 

persoane sunt participanþi esenþiali în procesul de 

PIA în mãsura în care sunt implicaþi în aplicaþiile 

RFID sau în supravegherea acestora. Operatorii 

RFID pot avea mecanisme de consultare prin care 

pãrþile interesate externe, fie persoane fizice, 

organizaþii sau autoritãþi, pot oferi feedback. În 

mãsura în care este necesar, operatorul RFID ar 

trebui sã foloseascã mecanisme de consultare 

pentru a obþine informaþii de la grupurile care 

reprezintã persoanele direct afectate de propu-

neri, de exemplu angajaþi ºi clienþi ai operatorului 

RFID.

Scopul cadrului PIA este de a oferi îndrumare 

operatorilor de aplicaþii RFID pentru a satisface cerintele 

recomandarii CE ºi pentru a defini structura comunã de 

organizare ºi categoriile de conþinut ale rapoartelor PIA 

în care rezultatele sã fie documentate. În plus, deoarece 

mulþi operatori de aplicatii RFID din anumite sectoare ar 

putea utiliza aceleaºi aplicaþii RFID sau aplicaþii similare, 

cadru prevede o bazã pentru dezvoltarea de modele PIA 

pentru aplicaþii speciale sau sectoare industriale. 

Modelele PIA pot ajuta aceste sectoare sã produca 

rapoarte PIA. 

Deoarece aplicaþiile comune RFID pot fi oferite 

într-un numãr de state membre, cadru este conceput 

pentru a armoniza cerinþele legislatiei locale cu cele mai 

bune practici ºi alte acorduri obligatorii. Cadrul abor-

deazã procesul PIA pentru aplicaþiile RFID înainte de 

implementare ºi specificã sfera de aplicare a rapoartelor 

rezultate.

Operatorii RFID trebuie sã dezvolte un PIA pentru 

fiecare aplicaþie RFID pe care o opereazã. În cazul în care 

implementeazã mai multe aplicaþii legate de RFID 

n Consultare a pãrþilor interesate. n Consultare a pãrþilor interesate. Opiniile ºi 

feedback-ul de la pãrþile interesate relevante 

pentru aplicaþia RFID aflatã în analizã ar trebui sã 

fie în mod corespunzãtor luate în considerare ca 

parte a revizuirii PIA. Consultãrile ar trebui sã fie 

adecvate pentru dimensiunea, domeniul de 

aplicare, natura, ºi nivelul de implementare RFID. 

În cadrul companiilor, sunt desemnate persoane 

responsabile cu asigurarea confidenþialitãþii 

organizaþionale sau departamentale. Aceste 

persoane sunt participanþi esenþiali în procesul de 

PIA în mãsura în care sunt implicaþi în aplicaþiile 

RFID sau în supravegherea acestora. Operatorii 

RFID pot avea mecanisme de consultare prin care 

pãrþile interesate externe, fie persoane fizice, 

organizaþii sau autoritãþi, pot oferi feedback. În 

mãsura în care este necesar, operatorul RFID ar 

trebui sã foloseascã mecanisme de consultare 

pentru a obþine informaþii de la grupurile care 

reprezintã persoanele direct afectate de propu-

neri, de exemplu angajaþi ºi clienþi ai operatorului 

RFID.

(potenþial, în acelaºi context sau pornind de la aceleaºi 

premise), pot crea un singur Raport PIA în cazul în care 

limitele ºi diferenþele dintre aplicaþii sunt descrise în mod 

explicit. Dacã operatorii RFID utilizeazã o aplicaþie RFID în 

acelaºi mod pentru mai multe produse, servicii sau 

procese, ei pot crea un Raport PIA pentru toate 

produsele, serviciile sau procesele care sunt similare (de 

exemplu, un producãtor de autovehicule implementeazã 

aceleaºi mecanisme anti-furt în toate maºinile ºi în 

aceleaºi condiþii). Execuþia ºi raportarea PIA sunt în plus 

faþã de alte obligaþii pe care operatorii RFID le au în 

temeiul legislaþiei specifice aplicabile, al reglementãrilor 

ºi al altor acorduri obligatorii.

Procesul PIA are doua faze:

Ca o condiþie preliminara pentru realizarea PIA pentru 

o aplicaþie specificã, fiecare organizaþie trebuie sã 

înþeleagã cum sã punã în aplicare un astfel de proces în 

funcþie de natura ºi sensibilitatea a datelor, natura ºi tipul 

de prelucrare sau de administrare a informaþiilor ºi tipul 

de aplicaþie RFID în cauzã. Pentru acele organizaþii care 

pot avea deja procesele de evaluare de risc elaborate si 

functionale pentru alte aplicaþii, criteriile de clasificare ºi 

etapele procesului ar trebui sã-i ajute în maparea 

proceselor existente cu acest cadru PIA.

Pentru a efectua evaluarea iniþialã, operatorul de 

aplicatie RFID trebuie sã parcurgã arborele de decizie 

prezentat în figura 3. Acest lucru îl va ajuta în a stabili 

dacã ºi în ce mãsurã este necesar un PIA. 

Nivelul rezultat în faza de analizã iniþialã ajutã la 

determinarea nivelului de detaliere necesar în evaluarea 

1. Analiza Initiala1. Analiza Initiala

Figura 3: Arborele decizional pentru stabilirea 

necesitatii si a nivelului de detaliu PIA

Figura 3: Arborele decizional pentru stabilirea 

necesitatii si a nivelului de detaliu PIA

riscurilor. Analiza iniþialã trebuie sã fie documentata ºi 

pusa la dispoziþia autoritãþilor de protecþie a datelor, la 

cerere.

Obiectivul unei evaluãri a riscurilor este de a 

identifica riscurile de confidenþialitate cauzate de cãtre o 

aplicaþie RFID - în mod ideal, într-un stadiu incipient de 

dezvoltare a sistemului - ºi sã documenteze modul în 

care aceste riscuri sunt pro-activ atenuate, prin controale 

tehnice ºi organizatorice. PIA joacã un rol important, fiind 

o mãsurã prin care se evalueaza eficacitatea procedurilor 

de atenuare.

Pentru a economisi timp ºi a reduce costurile, este 

recomandatã derularea aceastei faze de evaluare a 

riscurilor înainte de adoptarea deciziilor finale cu privire 

la arhitectura unei aplicaþii RFID, astfel ca strategiile 

tehnice de atenuare a riscurilor sa poate fi integrate în 

design-ul sistemului. 

Un proces de evaluare a riscurilor de obicei, ia in 

considerare, în primã instanþã, riscurile unei aplicaþii 

RFID din punctul de vedere al probabilitatii de apariþie ºi 

al amplorii consecinþelor acestora.

Rezultatul acestui proces de analiza este identificarea 

acelor riscuri, care sunt cu adevãrat relevante pentru 

organizarea RFID ºi care trebuie sã fie atenuate prin 

controale eficiente. Procesul PIA (reprezentat în figura 4) 

cere ca orice operator de aplicare RFID sã:

Descrie aplicaþia RFID: caracterizarea trebuie sã 

ofere o imagine cuprinzãtoare ºi completã a 

aplicaþiei, a mediului sãu ºi a limitelor sistemului. 

Proiectarea, interfeþarea sa cu alte sisteme, 

precum ºi fluxurile de informaþii trebuie descrise. 

Diagrame de flux de date, care descriu prelucrarea 

datelor primare ºi secundare sunt recomandate 

2. Evaluarea riscurilor

n

2. Evaluarea riscurilor

pentru a vizualiza fluxurile de informaþii. 

Structurile de date trebuie sã fie documentate, de 

asemenea, astfel încât potenþialele conexiuni sã 

poatã fi analizate.

Identificarea modului în care aplicarea RFID în 

curs de revizuire ar putea ameninþa viaþa privatã 

ºi estimarea amplorii ºi a probabilitãþii acestor 

riscuri. Operatorul de aplicatie RFID ar trebui sã ia 

în considerare semnificaþia unui risc ºi proba-

bilitatea apariþiei sale si amploarea impactului în 

cazul apariþiei sale.

Scopul acestui pas este de a analiza controalele care 

au fost implementate sau sunt planificate a fi imple-

mentate pentru a minimiza, reduce sau elimina riscurile 

identificate. Controale tehnice sunt încorporate în 

aplicaþie prin opþiuni de naturã constructivã sau în 

politici de securitate, de exemplu, setãrile implicite, 

mecanismele de autentificare, ºi metodele de criptare. 

Controalele non-tehnice sunt controale de management 

ºi operaþionale. Controalele pot fi clasificate ca fiind de 

prevenire sau de detectare. Primele inhibã încercãrile de 

încãlcare a intimitãþii ºi cele din urmã avertizeazã cu 

privire la încãlcãri sau tentative de încãlcare. 

Riscurile identificate ºi nivelurile de risc asociate lor 

trebuie sã ghideze decizia cu privire la relevanþa ºi 

necesitatea punerii în aplicare a controalelor identificate. 

Documentaþia PIA trebuie sã explice modul în care 

controalele adreseaza la riscurile specifice, ºi sã dezvolte 

modul în care aceastea vor avea ca rezultat reducerea la 

un nivel acceptabil a riscului.

Odatã ce evaluarea riscurilor a fost finalizatã, 

rezoluþia finalã cu privire la aplicaþie trebuie docu-

mentatã în raportul PIA, împreunã cu orice observaþii 

suplimentare cu privire la riscuri, controale ºi riscurile 

reziduale. 

O aplicaþie RFID primeste aprobare pentru imple-

mentare dupã ce procesul PIA a fost finalizat iar riscurile 

relevante au fost identificate ºi atenuate în mod 

corespunzãtor pentru a asigura cã nu exista riscuri 

reziduale semnificative.

În cazul în care o aplicaþie RFID este aprobatã va fi 

nevoie de un plan specific de mãsuri corective,

ºi de o nouã evaluare a impactului asupra vieþii private. 

n
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Documentarea rezultatelor analizei aplicatiei
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Îmbunãtãþirea disponibilitãþii la raft  (OSA - On Shelf 

Availability) rãmâne un obiectiv cheie pentru retaileri ºi 

producãtori din moment ce cercetãrile au arãtat 

continuu cã loialitatea cumpãrãtorilor faþã de magazine 

ºi branduri este erodatã în timp, atunci când aceºtia se 

confruntã în permanenþã cu rupturi de stoc. 

Într-o piaþã extrem de convergentã, comercianþii cu 

amãnuntul continuã sã creeze diferenþe între ofertele lor, 

si sã concureze pe elemente de servicii, inclusiv 

disponibilitatea la raft. Aceasta constituie o modalitate 

cheie de a atrage clienþi ai magazinelor concurente.

O determinare importantã pentru comercianþi a fost 

ºi faptul cã cea mai buna disponibilitate la raft a fost 

realizatã în zilele de duminicã, zilele de luni fiind cele 

mai slabe din acest punct de vedere. Menþinând 

magazinele închise dumnica pânã la ora 10 sau ora 11, 

operatorii folosesc acest timp pentru a-ºi pregãti 

magazinele, în vederea celei mai aglomerate zile în 

comerþ consideratã astfel dupã vânzãrile pe orã, ceea 

ce ajutã la a obþine un bun nivel de disponibilitate la 

raft (96,5%).

În cursul anului 2007 grupul de analizã a disponi-

bilitãþii la raft a investigat dacã clienþii apreciazã o 

disponibilitate constantã la raft a produsului de 100%, 

având în vedere cã o creºtere a disponibilitãþii la raft ºi 

în consecinþã reducerea rupturilor de stoc, au ca urmare 

oferirea unor servicii mai bune. Cu toate acestea, 

vânzãrile suplimentare ºi profiturile determinate de 

serviciile îmbunãtãþite ar putea fi contrabalansate de 

creºterea costurilor, adicã ar costa mai mult furnizarea 

unor astfel de servicii decât beneficiile obþinute.

Sondajele au mai arãtat cã cele mai profitabile SKU-

uri (Stock Keeping Unit) se caracterizeazã printr-o 

disponibilitate la raft sub-medie. Aceastã situaþie ar 

putea fi din cauza popularitãþii ºi cererii relativ mari 

pentru aceste SKU-uri  generatoare de mare profit pe 

de o parte, ºi pe de altã parte, din cauza numeroaselor 

cazuri de rupturi de stoc. Retailerii ºi furnizorii 

participanþi la studiu au cãzut de acord cã asigurarea 

unei disponibilitãþi la raft ridicatã este mult mai uºor de 

realizat pentru produsele cu miºcare mai lentã ºi mai 

puþin profitabile. 

Substituibilitatea înaltã contribuie la satisfacerea 

clienþilor chiar dacã produsele înregistreazã rupturi de 

stoc. Produsele cele mai profitabile prezintã avantajul 

de a nu fi considerate doar substituþi corespunzãtori 

unii altora, dar de asemenea, sunt ºi aceleaºi produse 

disponibile în ambalaje de diferite mãrimi. Prin urmare, 

clienþii au ºansa de a achiziþiona aceeaºi variantã de 

produs într-un ambalaj de mãrime diferitã ºi aceasta 

contribuie la luarea unei decizii. O asemenea 

disponibilitate de substitut adecvat poate determina 

clientul magazinului sã cumpere acelaºi brand.
Bazându-se pe anchetele care au fost desfãºurate 

începând cu 2004 ºi 2005, Grupul de lucru pe problema 

Disponibilitãþii la raft al ECR Marea Britanie a preluat în 

cursul anului 2007 realizarea sondajelor privind 

disponibilitatea la raft în supermarket-uri ºi în magazine 

de convenienþã. 

Cercetarea efectuatã pe mai multe lanþuri de 

magazine de proximitate, a identificat cã instrumentele 

care determinã o îmbunãtãþire a disponibilitãþii la raft în 

magazinele unui retailer nu erau la fel de cunoscute în 

cadrul sectorului de magazine independente. Aceasta 

este o problemã importantã datã de faptul cã 

independenþii continuã sã reprezinte aproape 30% din 

sectorul magazinelor de proximitate din UK. De aceea, în 

2007 s-a constituit un grup de lucru care sã dezvolte 

instrumente de transfer ale bunelor practici actualmente 

implementate în lanþurile de magazine de proximitate 

ale retailerilor, cãtre sectorul independent, cu privire la 

îmbunãtãþirea OSA. 

Una dintre provocãrile cheie în desfãºurarea studiului 

în magazinele de convenienþã a reprezentat-o 

identificarea a  100 de produse principale care se gãsesc 

în toate tipurile de magazine de proximitate ce au fost 

auditate.

Þinând cont de dezvoltãrile sectorului din ultimii ani, 

lista de 100 de produse principale includea în mare 

proporþie produse proaspete, deºi era recunoscut faptul 

cã o serie de operatori sunt abia la începutul extinderii 

gamei de produse proaspete iar cifrele privind 

disponibilitatea reflectã deciziile legate de varietatea 

produselor mai mult decât performanþele operaþionale 

ale retailerilor din studiu.

Pe parcursul 2007, suplimentar auditãrii produselor 

principale, ECR UK s-a concentrat pe auditarea 

produselor specifice incluzându-le pe cele organice, de 

Halloween, sau de Crãciun. În cadrul campaniei de 

Halloween, la produsele organice disponibilitatea a fost 

mai scãzutã decât în cazul produselor principale. Deºi 

produsele speciale de Halloween au fost numai în numãr 

de 4, ele au fost percepute ca produse esenþiale cu ocazia 

evenimentului. 

Cercetãrile efectuate de grupul de analizã a disponibilitãþii din cadrul ECR UK au investigat variaþiile OSA pentru 

câteva categorii de produse incluzând lactate, alimente congelate, produse de sãnãtate ºi frumuseþe. Scopul 

cercetãrilor a vizat generarea ideilor ºi iniþiativelor legate de OSA, de comportamentul consumatorilor fatã de OSA ºi 

comportamentul consumatorilor faþã de OOS. Grupul a investigat dacã clienþii apreciazã o disponibilitate constantã la 

raft a produsului, de 100%. S-a constatat cã atât creºterea OSA cât ºi reducerea ulterioarã a OOS ar asigura servicii mai 

bune consumatorilor spre mulþumirea acestora, dar se va avea în vedere cã vânzãrile suplimentare ºi profiturile 

obþinute prin îmbunãtãþirea acestor servicii pot fi însoþite de creºteri ale costurilor care pot depãºi beneficiile 

obþinute. Prin urmare, se pune întrebarea dacã este fezabil din punct de vedere economic sã se acþioneze astfel ºi 

cum este influenþatã loialitatea clienþilor  ºi predispoziþia lor de a înlocui produsele pe care nu le gãsesc la raft.

Pornind de la aceste premize iniþiativa grupului de analizã a OSA a dezvoltat mai multe proiecte:

n studiu de caz ce investigheazã categoria sucurilor refrigerate pe lanþul de distribuþie al unui mare retailer. Au 

fost analizate performanþele categoriei cu privire la OSA, profitabilitatea, loialitatea consumatorului ºi 

predispoziþia de a substitui produsele lipsã la raft. 

n pilot în compania Marks & Spencer având ca obiectiv îmbunãtãþirea OSA la produsele alimentare de marcã 

proprie. Scopul a fost de a extrage ºi raporta cifre relevante înregistrate la Marks & Spencer.

n studiu de caz  pentru disponibilitatea la raft în sectorul magazinelor de convenienþã. Vizeazã determinarea 

unui model general înglobând bunele practici pentru îmbunãtãþirea OSA în acest tip de magazine. 

Cercetãrile efectuate de grupul de analizã a disponibilitãþii din cadrul ECR UK au investigat variaþiile OSA pentru 

câteva categorii de produse incluzând lactate, alimente congelate, produse de sãnãtate ºi frumuseþe. Scopul 

cercetãrilor a vizat generarea ideilor ºi iniþiativelor legate de OSA, de comportamentul consumatorilor fatã de OSA ºi 

comportamentul consumatorilor faþã de OOS. Grupul a investigat dacã clienþii apreciazã o disponibilitate constantã la 

raft a produsului, de 100%. S-a constatat cã atât creºterea OSA cât ºi reducerea ulterioarã a OOS ar asigura servicii mai 

bune consumatorilor spre mulþumirea acestora, dar se va avea în vedere cã vânzãrile suplimentare ºi profiturile 

obþinute prin îmbunãtãþirea acestor servicii pot fi însoþite de creºteri ale costurilor care pot depãºi beneficiile 

obþinute. Prin urmare, se pune întrebarea dacã este fezabil din punct de vedere economic sã se acþioneze astfel ºi 

cum este influenþatã loialitatea clienþilor  ºi predispoziþia lor de a înlocui produsele pe care nu le gãsesc la raft.

Pornind de la aceste premize iniþiativa grupului de analizã a OSA a dezvoltat mai multe proiecte:

studiu de caz ce investigheazã categoria sucurilor refrigerate pe lanþul de distribuþie al unui mare retailer. Au 

fost analizate performanþele categoriei cu privire la OSA, profitabilitatea, loialitatea consumatorului ºi 

predispoziþia de a substitui produsele lipsã la raft. 

pilot în compania Marks & Spencer având ca obiectiv îmbunãtãþirea OSA la produsele alimentare de marcã 

proprie. Scopul a fost de a extrage ºi raporta cifre relevante înregistrate la Marks & Spencer.

studiu de caz  pentru disponibilitatea la raft în sectorul magazinelor de convenienþã. Vizeazã determinarea 

unui model general înglobând bunele practici pentru îmbunãtãþirea OSA în acest tip de magazine. 
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Disponibilitatea pentru aceste produse a fost mai 

mare decât a celor principale, 184 din cele 203 magazine 

vizitate având aceste 4 produse în stoc. Rezultatele 

demonstreazã cum retailerii cautã în prezent sã valo-

rifice oportunitãþile de vânzare oferite de evenimentele 

importante. 

S-a constatat cã pe parcursul anului, disponibilitatea 

medie la raft era de 95,9%. În termeni de performanþã a 

categoriei, bunurile uscate au reprezentat categoria cea 

mai performantã, urmatã îndeaproape de ziare ºi reviste. 

Produsele congelate, de sãnãtate ºi de frumuseþe au fost 

cele mai slabe din punct de vedere al urmãrii tendinþelor 

pe parcursul celor 3 ani analizaþi. În concluzie, fiecare 

categorie are propriile specificaþii care îi influenþeazã 

OSA, costurile ºi cererea. Aceste aspecte trebuie 

identificate în scopul evaluãrii corecte a categoriei sau 

SKU-urilor individuale. 

Cum nivelul optim al OSA este un compromis între 

vânzãrile suplimentare ºi costurile adiþionale aferente 

unui anumit nivel de servicii, vor fi luate în consideraþie 

ambele pãrþi în luarea unei decizii. Prin intervievarea 

participanþilor (retaileri ºi furnizori) din diferite lanþuri de 

distribuþie a fost evidenþiat cã nu sunt foarte 

transparente costurile ocazionate de serviciile pentru 

clienþi.  În ultimii 10 ani s-a manifestat un interes 

crescând din partea retailerilor pentru îmbunãtãþirea 

OSA prin efectuarea de investiþii pe lanþurile de 

distribuþie ºi reducerea timpilor parcurºi de produs între 

producãtor ºi magazin. Cel mai mare accent s-a pus pe 

îmbunãtãþirea aprovizionãrii produselor, ºi mai puþin pe 

problemele interne legate de pregãtirea ºi implicarea 

angajaþilor în îmbunãtãþirea disponibilitãþii la raft ceea 

ce indicã un posibil loc de acþiune. Rezultatele 

interviurilor axate pe atitudinea personalului în raport cu 

problema disponibilitãþii la raft, au relevat cã:

26% angajaþi considerã cã au prea multe sarcini 

de serviciu

23% angajaþi nu primesc comunicãri privind OSA

61% angajaþi nu au primit instruire OSA.

Cu privire la impactul pe care un nivel scãzut de OSA 

îl poate avea, rãspunsurile diferã semnificativ între trei 

grupe de personal intervievat:

Managerii magazinelor sunt preocupaþi în special 

de pierderea vânzãrilor

Supervizorii sunt preocupaþi de imaginea 

magazinului ºi impresia pe care o creazã acesta.

Asistenþii servicii clienþi (Customer Service Assist-

n

n

n

n

n

n

ants - CSA) constientizeazã efectul negativ al 

pierderii vânzãrilor dar sunt totodatã îngrijoraþi 

de impactul posibil asupra loialitãþii clienþilor. 

Un alt set de rezultate se referã la asumarea 

responsabilitãþii pentru disponibilitatea în magazin ºi s-a 

constatat cã 77% dintre CSA credeau cã echipa de lucru 

este un factor important care ar putea îmbunãtãþi OSA. 

Compania de studii de marketing Mintel a raportat 

vânzãri la categoria bãuturi uºoare de 11.2 miliarde £ in 

2005. Sucurile deþin  21% din vânzãrile de bãuturi uºoare 

ale pieþei, reprezentând aproximativ 2.4 miliarde £. Mai 

mult de 90% din toate sucurile vândute în UK sunt 

distribuite prin intermediul retailerilor ºi se împart în 

sucuri refrigerate 45% din volumele de pe piaþã ºi sucuri 

care se pãstrezã la temperaturã ambientalã (conservate) 

55% din volumul pieþei de sucuri. Tendinþa de a 

consuma alimente ºi bãuturi mai sãnãtoase a determinat 

creºterea în ultimii ani a subcategoriei de sucuri 

refrigerate cu 30%, atrãgând iniþial clienþii cu un venit 

peste mediu. Datoritã condiþiilor de depozitare ºi a vieþii 

la raft diferite, sucurile refrigerate ºi cele la temperatura 

ambientalã au lanþuri de distribuþie diferite ºi 

disponibilitãþi diferite. Sucurile conservate au o duratã 

de viaþã la raft cuprinsã între 6 ºi 9 luni; spre deosebire 

de acestea, sucurile refrigerate au o duratã de viaþã la 

raft de numai 45 de zile. Acestea din urmã constituie o 

preocupare importantã legatã de planificarea 

manipulãrii ºi cererilor iar operaþiunile pe lanþul de 

distribuþie tind sã devinã mai scumpe decât pentru 

sucurile conservate. Atracþia pentru sucuri refrigerate a 

condus la expansiunea produselor de marcã proprie, 

oferindu-se astfel o gamã mai mare de produse ºi o 

distribuþie pe scarã mai largã. Categoria sucurilor 

refrigerate a fost aleasã pentru analizã deoarece acest tip 

de produse prezintã un potenþial enorm de creºtere iar 

lanþul lor de distribuþie este relativ lung ºi solicitant. Baza 

de clienþi a fost extinsã pentru a-i include pe cei mai 

sensibili la preþuri ºi au rezultat preþuri de vânzare mai 

mici. Mulþi clienþi sunt  dispuºi sã plãteascã mai mult pe 

un suc refrigerat de marcã, de aceea, în cazul în care 

existã rupturi de stoc (OOS), unii se vor orienta cãtre 

sucurile refrigerate marcã proprie retailerului. În general, 

OSA medie a sucurilor refrigerate este destul de ridicatã. 

Studiu de caz 1- Analiza disponibilitãþii la raft 

în cazul sucurilor refrigerate

Studiu de caz 1- Analiza disponibilitãþii la raft 

în cazul sucurilor refrigerate
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Legãtura dintre profitabilitate ºi OSA

Sucurile investigate fac parte dintr-o marcã premium 

vândutã de un retailer important din UK. Au fost þinute 

sub observaþi un numãr de opt SKU-uri. Profitabilitatea ºi 

disponibilitatea datelor pentru primele 27 de sãtãmâni 

din 2007, au fost extrase din sistemul ERP al magazinelor 

mai mari ale retailerului, atât pentru retailer cât ºi pentru 

furnizor, dearece aceste locaþii oferã un numãr mare de 

substituenþi ºi au posibilitatea de  aloca spaþiul la raft în 

mod mult mai flexibil decât magazinele mici. 

Profitabilitatea a fost mãsuratã diferit de cãtre retailer 

ºi furnizor astfel încât profitabilitatea unui SKU, atât la 

retaileri cât ºi la furnizor, a fost determinatã ca un indice 

cu scopul de a face masurãtorile comparabile.Valoarea 

100 a indicelui reprezintã media pentru cele 8 SKU luate 

ca exemplu. Valorile individuale ale SKU au fost calculate 

ca diferenþa pânã la medie ºi profitabilitatea lor a 

înregistrat un indice cuprins între 57 ºi 163.

OSA medie pentru cele 8 SKU examinate a fost 96.2% 

pe o perioadã de 27 de sãptãmâni.

Urmãtoarea diagramã reprezintã profitabilitatea ºi 

disponibilitatea celor 8 SKU-uri (sucuri) pentru retailer ºi 

producãtor. Cele mai  profitabile  produse  se  

caracterizeazã prin disponibilitate sub medie. Aceastã 

situaþie s-ar putea datora popularitãþii ºi cererii mari 

pentru aceste produse ceea ce a determinat o 

profitabilitate crescutã si mai multe apariþii de OOS 

(rupturi de stoc).  Disponibilitatea în cazul sucurilor 

refrigerate este de asemenea influenþatã de activitãþile 

promoþionale; numeroase promoþii "cumperi 3 ºi plãteºti 

2 produse" s-au desfãºurat în perioada investigatã 

crescând cererea acestor produse ºi aºa populare.

Retailerii ºi producãtorii participanþi au convenit cã se 

poate asigura disponibilitate ridicatã mult mai uºor 

Legãtura dintre profitabilitate ºi OSA pentru produsele cu miºcare lentã ºi mai puþin 

profitabile. La acestea, timpul de reaprovizionare ºi 

distribuþie este scurt comparativ cu frecvenþa vânzãrilor. 

În acelaºi timp, costurile cu distribuþia sunt relativ ridicate 

pentru aceste produse, ele neputând fi furnizate cu 

aceeaºi eficienþã ca produsele cu miºcare rapidã, ceea ce 

reprezintã o cauzã a profitabilitãþii oarecum scãzute. 

Un alt rezultat a fost importanþa disponibilitãþii SKU 

pentru profitabilitatea retailerului ºi a producãtorului. 

Aceastã concluzie ar trebui sã încurajeze intensificarea 

colaborãrii între retailer ºi furnizor, dat fiind cã profiturile 

lor sunt asociate cu aceleaºi produse. 

Se presupune cã cele mai populare sucuri refrigerate 

se înlocuiesc reciproc. Prin urmare, în cazul în care unul 

dintre aceste sucuri se terminã din stoc, cererea pentru 

sucurile rãmase va creºte în mod semnificativ ºi va 

reduce disponibilitatea lor. 

Substituibilitatea ºi loialitatea clienþilor versus 

disponibilitate ºi profitabilitate

Substituibilitatea ºi loialitatea clienþilor versus 

disponibilitate ºi profitabilitate
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Gradul de substituibilitate ºi loialitatea faþã de produs 

influenþeazã puternic reacþia clienþilor în faþa unei rupturi 

de stoc. În general se considerã cã produsele care se 

achiziþioneazã separat pot fi substitute unul cu celãlalt, în 

timp ce produsele care sunt achiziþionate împreunã sunt 

complementare.

Substituibilitatea este calculatã ca un procent. Graficul 

de mai jos prezintã substituibilitatea ºi disponibilitatea 

pentru cele opt SKU-uri, indicele de profitabilitate relativ 

pentru fiecare SKU raportat la retailer fiind exprimat prin 

dimensiunea cercului reprezentând fiecare SKU.
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Produsele cele mai profitabile au un scor al 

substituibilitãþii mai mare, ceea ce înseamnã cã sunt uºor 

de înlocuit de cãtre clienþi. Substituibilitatea ridicatã vine 

în sprijinul satisfacerii clienþilor, chiar dacã produsul lor 

preferat lipseºte de la raft. Cele mai profitabile produse 

au nu numai avantajul de se putea substitui unele altora 

dar ºi acela de a fi disponibile în ambalaje de diferite 

mãrimi. Prin urmare, clienþii au posibilitatea de a 

cumpãra acelaºi gust într-un pachet de alte dimensiuni 

ºi aceasta uºureazã luarea deciziilor de cãtre client. 

Disponibilitatea unui substitut similar calitativ poate 

pãstra clientul în magazin, cumpãrând aceeaºi marcã, în 

altã cantitate. Atunci când clienþii achiziþioneazã un 

substitut, nu înseamnã însã cã sunt pe deplin satisfãcuþi. 

Ei pot fi în continuare dezamãgiþi de faptul cã alegerea 

lor preferatã nu a fost disponibilã. Numai cã nivelul de 

dezamãgire va varia, în funcþie de cât de adecvat este 

înlocuitorul. 

Nivelul loialitãþii clientului este determinat de 

numãrul de achiziþii ºi preþul produsului, ºi se rezumã la 

loialitatea faþã de brand atunci când clientul este pus în 

faþa unei mari varietãþi de mãrci concurente ºi produse 

într-un magazin de vânzare cu amãnuntul. 

Conform cercetãrii ECR Europe, reacþiile clienþilor faþã 

de rupturile de stoc diferã puternic în funcþie de numãrul 

experienþelor în care un client întâlneºte o situaþie OOS. 

În cazul în care un produs nu se gãseºte o datã pe raft, 

70% dintre clienþi îl vor înlocui cu alt produs. Dar dacã se 

întâmplã ca un produs sã fie pentru a treia oarã OOS, mai 

puþin de o treime dintre dintre clienþi sunt încã dispuºi sã 

îl substituie în timp ce restul preferã sã schimbe maga-

zinul sau renunþã la cumpãrare.

Graficul de mai jos prezintã  relaþia  dintre 

disponibilitatea, profitabilitatea ºi loialitatea faþã de 

produs. Produsele faþã de care se manifestã o mare 

loialitate sunt, de asemenea, caracterizate printr-o 

disponibilitate redusã. În acelaºi timp, acestea sunt ºi 

cele mai profitabile produse pentru comerciant.

SKU-urile din cadranul din stânga-sus vor lipsi de la 

raft destul de des dar în acelaºi timp sunt produse faþã 

de care clienþii sunt foarte loiali. Aceasta nu pare a fi o 

bunã combinaþie pentru retailer, din moment ce riscul de 

a pierde aceºti clienþi este mare. Aºa cum s-a arãtat, SKU-

urile din cadranul de disponibilitate scãzutã dar loialitate 

mare au ºi un scor mare al substituibilitãþii. S-ar putea 

spune cã OSA scãzut nu este defavorabil dacã clientul 

poate sã substituie cu uºurinþã produsul lipsã ºi nu este 

nici prea nemulþumit de aceasta. Pe de altã parte, un 

nivel de loialitate mai mare faþã de brand creºte riscul 

pierderii clienþilor în favoarea altui magazin. 

Cum nivelul optim al OSA este în legãturã de 

dependenþã cu vânzãrile suplimentare ºi costurile 

adiþionale aferente nivelului de serviciu, ambele aspecte 

se impun a fi luate în consideraþie la luarea unei decizii. 

Prin intervievarea participanþilor, retaileri ºi furnizori, 

pe diferitele lanþuri de distribuþie, s-a evidenþiat cã nu 

existã o transparenþã suficientã a costurilor ocazionate 

de servirea clientului. Producãtorii, retailerii ºi 

transportatorii convin de obicei asupra unui preþ unitar 

care se modificã prin taxe suplimentare în funcþie de 

distanþã, zona de livrare, etc. Costurile suplimentare 

Dosar ECRDosar ECR Dosar ECRDosar ECR

pentru aceastã parte a lanþului de distribuþie pot fi 

simulate, cum ar fi spre exemplu situaþia în care stocul ar 

putea sã creascã iar livrãrile sã aibã loc mai des, ceea ce 

ar avea influenþã previzibilã asupra costurilor. 

Cele mai des întâlnite cauze ale rupturilor de stoc 

sunt probabil cele datorate magazinului. De aceea, un 

nivel superior al serviciilor în aceastã zonã, va necesita o 

mai bunã instruire a personalului din magazin. Aceste 

costuri sunt greu de simulat, ele bazându-se pe estimãri, 

pe date statistice ºi pe presupunerile managerilor ºi nu 

pe metode precise. Pentru a îmbunãtãþi OSA în cadrul 

unei categorii, un retailer poate sã aloce un spaþiu la raft 

mai mare produsului respectiv, lucru destul de dificil de 

realizat de exemplu în cazul categoriei de sucuri 

refrigerate datoritã numãrului limitat de rafturi cu rãcire 

din magazin ºi de asemenea datoritã costurilor mai 

ridicate decât cele generate de rafturile la temperatura 

ambientalã. Alocarea unui spaþiu mai mare unui singur 

produs va duce în mod firesc la reducerea spaþiului la raft 

pentru alt produs. Retailerii ar putea sã respingã alocarea 

unui spaþiu optim la raft calculat matematic, ei fiind 

interesaþi sã asigure o gamã largã ºi un asortiment 

adecvat de produse. Clienþii se aºteaptã la o anumitã 

varietate a produselor în magazin, de aceea retailerii 

trebuie sã prezinte fiecare produs dintr-o categorie 

într-o anumitã proportie, ce influenþeazã însã mãrimea 

vânzãrilor. Cu cât se alocã mai mult spaþiu la raft unui 

produs, cu atât mai mult este recunoscut ºi vândut acest 

produs. 

Compania de retail Marks & Spencer are standarde 

înalte pentru disponibilitatea la raft ºi serviciul oferit 

clienþilor, de aceea, în dorinþa perfecþionãrii continue, în 

2001 a demarat un proiect pilot pentru a determina dacã 

OSA ar putea fi îmbunãtãþitã prin simpla creºtere a 

stocurilor într-unul din magazinele sale. 

Procedura consta în simpla creºtere a estimãrilor 

privind vânzãrile magazinului astfel încât sã se asigure o 

suprastocare permanentã timp de 4 sãptãmâni cât a 

durat proiectul. Performanþele au fost evaluate 

comparativ cu restul de magazine M&S, eliminându-se 

eventualele modificãri/influenþe urmãri ale efectului 

sezonier. 

M&S comercializeazã numai produse alimentare de 

marcã proprie. Astfel, posibilitatea înlocuirii cu un produs 

Proiect pilot - Analiza disponibilitãþii la raft 

la Marks & Spencer 

Proiect pilot - Analiza disponibilitãþii la raft 

la Marks & Spencer 

similar din altã marcã iese din discuþie ºi în general, 

substituibilitatea poate fi mai scãzutã decât în cazul altor 

retaileri. Pe parcursul proiectului, OSA a crescut cu 2,8% 

comparativ cu alte magazine M&S. În acelaºi timp, OOS 

s-a redus cu douã treimi. Aceste îmbunãtãþiri au 

determinat o creºtere a vânzãrilor de circa 1,7%, repre-

zentând 61% din oportunitãþile de vânzãri pierdute 

anterior proiectului.

Totuºi, stocurile mai mari create pentru un nivel mai 

ridicat al serviciilor a produs o creºtere cu 3,1% a 

deºeurilor datorate produselor expirate. Creºterea 

acestora a rezultat într-o descreºtere a profitabilitãþii care 

a contrabalansat vânzãrile suplimentare. Pierderile nu au 

afectat numai câºtigurile suplimentare dar au cauzat ºi 

probleme cu manipularea volumelor suplimentare de 

deºeuri; calculul costurilor cu deºeurile nu include 

costurile de manipulare suplimentarã ºi de eliminare a 

produselor expirate. 

La începutul perioadei experiment, personalul a 

observat o reducere a numãrului de clienþi care întreabã 

de un produs; astfel s-a presupus cã a crescut satisfacþia 

clienþilor datoritã nivelelor ridicate de OSA. Cu toate 

acestea, dupã câteva zile, clienþii au comentat cã 

produsele nu sunt la fel de proaspete ca întotdeauna ºi 

acest lucru i-a împiedicat pe unii dintre ei sã îºi facã 

cumpãrãturile sãptãmânale. Experimentul s-a desfãºurat 

într-un magazin din afara oraºului, în care clienþii îºi 

fãceau în mod obiºnuit cumpãrãturile o datã pe 

sãptãmânã ºi se aºteptau ca produsele sã fie proaspete 

pânã la sfârºitul sãptãmânii. 

Experimentul M&S aratã cã OSA mai ridicatã nu 

conduce în mod automat la servicii mai bune oferite 

clienþilor. Uneori pot apare, datoritã modificãrii 

operaþiunilor, probleme neaºteptate cum ar fi lipsa 

prospeþimii produselor perisabile. Astfel, în cazul 

produselor cu viaþã scurtã la raft  trebuie luat în 

consideraþie echilibrul dintre OSA mai bunã ºi deºeurile 

rezultate în cantitãþi mai mari. Costul creºterii OSA 

depinde puternic de metoda utilizatã iar îmbunãtãþirea 

OSA înseamnã un compromis între vânzãri suplimentare 

ºi costuri. 

În concluzie, fiecare categorie are propria specificaþie 

care influenþeazã OSA, costurile ºi cerinþele asociate. 

Circumstanþele diferite trebuie identificate în scopul 

aprecierii corecte a performanþei unei categorii ºi a unui 

SKU individual. Se pot alege diferite unitãþi de mãrime 

pentru profitabilitate în funcþie de preferinþele 

retailerului ºi furnizorului, dar este recomandat sã se þinã 
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cont de frecvenþa vânzãrilor ºi de spaþiu (ca factor 

limitator), de exemplu profitabilitatea pe mp.

Strategiile propuse pentru a asigura profitabilitatea ºi 

disponibilitatea sunt reprezentate în urmãtoarea 

diagramã. Dacã produsul se înscrie în cadranul din 

dreaptã sus sau stânga jos, relaþia dintre profitabilitate ºi 

disponibilitate este adecvatã, de exemplu produsele cu 

profitabilitate mare au ºi disponibilitate mare ºi vice 

versa. Totuºi dacã un produs este localizat în cadranul 

stânga sus sau dreapta jos, existã o nepotrivire ºi s-au 

formulat trei propuneri pentru a o atenua. Sãgeþile ºi 

numerele evidenþiazã propunerile.

Propunerea unu se referã la trecerea unui produs 

de la statutul de foarte profitabil la acela de foarte 

disponibil. Principalul motiv pentru care s-ar face aceasta 

ar fi satisfacerea mai mare a consumatorilor ºi o creºtere 

a vânzãrilor datorate disponibilitãþii ridicate. Restricþiile 

au legãturã cu faptul cã disponibilitatea este scãzutã în 

general datoritã unei cereri mai mari decât oferta. O 

decizie de creºtere a disponibilitãþii se va sprijini de 

asemenea ºi pe costurile ocazionate de realizarea sa. 

Propunerile doi ºi trei se aplicã pentru produse cu 

profitabilitate scãzutã dar cu un nivel ridicat al 

disponibilitãþii.  

Propunerea doi sugereazã creºterea profitabilitãþii 

unui produs dar poate fi o sarcinã greu de realizat.

Propunerea trei sugereazã reducerea nivelului de 

disponibilitate. Dacã se obþine o reducere ulterioarã a 

costului, aceastã ultimã opþiune va contribui la creºterea 

profitabilitãþii unui produs. 

Se observã astfel cã un lanþ de distribuþie gestionat în 

colaborare ar fi benefic pentru ambii actori în cadrul 

categoriei de sucuri refrigerate. 

n

n

n

Pentru fiecare dintre propunerile strategice de mai 

sus, se folosesc metrici comerciale cum ar fi loialitatea ºi 

substituibilitatea pentru a înþelege impactul disponi-

bilitãþii asupra consumatorului. Disponibilitatea la raft 

redusã pentru produse cu profitabilitate micã dar unice 

sau faþã de care clienþii manifestã o deosebitã loialitate, 

poate avea un impact puternic asupra profiturilor 

magazinului, deoarece cumpãrãtorii  ar putea decide sã-

ºi facã cumpãrãturile în alt magazin, în mod contrar 

situaþiei produselor substituibile.

Pentru a înþelege mai bine cum rãspund magazinele 

de proximitate independente la o cerere în creºtere ºi 

când disponibilitatea la raft devine criticã, grupul de 

lucru pentru analiza disponibilitãþii a decis sã analizeze 

evaluarea diferitelor metode adoptate de magazinele 

de convenienþã pentru a asigura disponibilitatea pro-

duselor. 

Un caz particular l-a reprezentat studiul efectuat în 

weekend-ul Paºtelui prin participarea a ºapte magazine 

de convenienþã, unele facând parte dintr-un important 

lanþ de retail, altele independente. S-au vândut în peri-

oada menþionatã cantitãþi mari din produsele specifice 

de Paºte, dar vremea bunã a determinat creºteri neaº-

teptate ºi la alte poduse incluzînd cele alcoolice ºi pentru 

grãtar. Deºi era cunoscutã statistica vânzãrilor pentru 

aceastã sãrbãtoare din anii anteriori, nu s-a anticipat ºi 

cererea asociatã cu vremea caldã. Cu toate acestea, 

magazinele independente au fost capabile sã reacþio-

neze mai rapid la condiþiile meteo prin intermediul 

surselor de aprovizionare locale decât cele ce fãceau 

parte din lanþuri de retail. 

Exemplul nu este însã concludent ºi general valabil 

pentru orice perioadã, de aceea, pentru generalizare era 

necesarã stabilirea unui model recomandabil tuturor 

magazinelor de convenienþã. Pentru aceasta, s-au 

experimentat metode de îmbunãtãþire a OSA prin 

aplicarea a patru bune practici:

Cu sistemele automate de comandã ºi previziune 

comune astãzi în majoritatea lanþurilor de distribuþie, se 

simte tot mai acut creºterea necesitãþii de aderare la 

programe de elaborare a comenzilor ºi la procese de 

control al stocurilor.

Studiul de caz 2 - Disponibilitatea la raft 

în sectorul magazinelor de convenienþã

1. Reînnoirea concentrãrii pe procesul de comandã
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1. Reînnoirea concentrãrii pe procesul de comandã
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Acþiunile întreprinse în acest sens se regãsesc în 

urmãtoarele etape:

personalul desfãºoarã o verificare zilnicã a stocu-

rilor zero, analizeazã cauza ºi învaþã din expe-

rienþele acumulate cum sã evite astfel de situaþii;

se planificã reaprovizionarea astfel încât toate 

produsele cu stoc zero sã aibã prioritate; 

se stabilesc target-uri pentru disponibilitatea la 

raft care se comunicã întregii echipe a maga-

zinului;

se orienteazã managementul pornind de la cele 

mai bune practici de comandã.

Disponibilitatea la raft  mãsuratã în trei magazine 

experimentale a înregistrat o creºtere dupã aplicarea 

bunei practici pentru emiterea comenzilor, iar numãrul 

de rupturi de stoc a avut o scãdere dupã cum se observã 

în tabelul de mai jos:

n

n

n

n

n

3. Reglementarea practicilor de vânzare

n

n

n

n

n

4. Reglementarea practicilor de depozitare

n

n

n

n

n

reluarea instruirii personalului de la casele de 

marcat pentru disciplinarea scanãrii asigurându-se 

astfel cã folosirea butonului de "cantitate repe-

tatã" nu duce la erori ale stocurilor pe liniile de 

produse cu ambalaje similare (de exemplu 

iaurturi). 

Magazinele considerã dificilã menþinerea unui nivel 

ridicat al practicilor de vânzare, ºi se straduiesc sã evite 

apariþia lipsurilor la raft, sã elimine incorectitudinile 

stocurilor ºi confuzarea clienþilor. 

Acþiunile care s-au impus au fost:

adeziune totalã la  planogramã;

introducerea etichetelor pentru rupturile de stoc 

care contribuie pe de o parte la întãrirea 

disciplinei, angajaþii nemaiputând sã ascundã 

lipsurile, pe de altã parte la înºtiinþarea corectã a 

clienþilor;

retragerea surplusului 

de stocuri de la raft;

relansarea proceselor 

comerciale pentru li-

niile discontinue de 

produse; 

menþinerea ºi monito-

rizarea standardelor de 

merchandising/prezen-

tare.

Depozitul este "camera motoarelor" pentru un 

magazin. Problemele apãrute în aceastã zonã se rãsfrâng 

asupra întregului magazin materializându-se prin 

ineficienþa ºi rãspuns mai lent la cerinþele clienþilor. 

Mãsurile întreprinse în acest sens au constat în:

introducerea unui nivel corect de stivuire; 

organizarea depozitului astfel încât sã se asigure 

cã fiecare produs se aflã într-o singurã locaþie ºi 

este vizibil cu uºurinþã, reducându-se astfel proba-

bilitatea de a pierde sau ascunde stocuri;

semnalarea problemelor din magazin în depozit; 

stabilirea unei zone separate, cu acces facil, în 

depozit pentru liniile de produse ce constituie 

promoþii si în general la stocuri

instruirea ºi monitorizarea personalului de a 

returna produsele în depozit dupã efectuarea 

reaprovizionãrii.

3. Reglementarea practicilor de vânzare

4. Reglementarea practicilor de depozitare
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2. Managementul stocului din magazin

n

n

n

n

Nivelul cunoaºterii stocurilor din magazin este 

deseori necorespunzãtor ºi acest lucru este un neajuns în 

condiþiile în care este necesar un echilibru între maximi-

zarea disponibilitãþii la raft ºi minimizarea stocurilor/ 

costurilor. Acþiunile întreprinse constau în:

contabilizarea întregul stoc din depozit ºi din zona 

de vânzare a magazinului;

monitorizarea realizãrii programului sãptãmânal 

de vânzãri bazate pe comandã

identificarea ºi marcarea unei "zone de deºeuri" în 

cadrul depozitului, în care personalul colecteazã 

deºeurile care vor fi corect înregistrate;

publicarea unei noi politici clar definite privind 

reducerea deºeurilor care prevede aplicarea 

corectã ºi regulatã a unor proceduri standard ºi se 

numesc responsabili zilnici pentru aceste acti-

vitãþi;

2. Managementul stocului din magazin
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Arla Foods & Asda - colaborare de succes 

în UK pentru creºterea OSA

n

n

n

Arla Foods UK este producãtor de vârf al industriei 

lactate în Marea Britanie, cu un profit de 1,15 miliarde £, 

ce proceseazã peste 2 milioane de litri de lapte anual. 

Mãrcile Arla Foods se regãsesc în categoria produselor 

lactate într-o mare varietate de SKU-uri.

Asda este un mare lanþ de retail format din 330 

magazine, supermarket-uri ºi hypermarket-uri, cu largã 

ofertã de produse, atingând un profit de 15,8 miliarde £ 

în 2006. 

În 2005 cererea de cumpãrare pentru lapte organic la 

Asda a crescut cu 50% faþã de anul anterior, iar retailerul 

a întâmpinat dificultãþi în a face faþã în condiþiile limitãrii 

pieþei de lapte. 

Aceasta a produs o cãdere cu 60% a disponibilitãþii la 

raft pentru produsele lactate în Asda. Impactul asupra 

serviciilor a fost astfel foarte mare ºi furnizorului Arla i 

s-a cerut sã ajungã la o soluþie care sã redreseze scãderea 

disponibilitãþii la raft.

Þinta imediatã era de a rezolva problemele Asda 

privind disponibilitatea la raft a laptelui organic prin 

satisfacerea în proporþie de 100% a tuturor comenzilor 

venite de la magazine. 

Arla, în colaborare cu principalii sãi furnizori, au 

investigat posibilitatea de creºtere a achiziþiilor de lapte 

organic ºi au determinat o serie de cãi printre care:

stimularea fermierilor sã creascã producþia de 

lapte organic;

încurajarea fermierilor convenþionali de a se 

converti la producþia organicã; 

achiziþia de lapte praf organic ºi schimbarea lui pe 

o cantitate corespunzãtoare de lapte organic 

lichid. 

Toate aceste mãsuri nu puteau fi aplicate însã foarte 

repede, astfel cã cererea nu putea fi satisfãcutã imediat. 

De aceea, Arla a negociat achiziþia de lapte organic din 

Danemarca, asumându-ºi responsabilitatea expedierii ºi 

transportului din Danemarca în Marea Britanie, pentru 

a-ºi rezolva problema în termen cât mai scurt. Astfel, au 

apãrut numeroase probleme legate de logisticã ce 

trebuiau depãºite ºi în acelaºi timp trebuia menþionatã 

pe etichete provenienþa din UE. Primul pas în acest 

proces a fost de a  determina dacã Arla putea sau nu sã 

importe ºi sã foloseascã lapte organic danez în UK. 

Arla Foods & Asda - colaborare de succes 

în UK pentru creºterea OSA

Fiecare livrare trebuia sã fie însoþitã de documente de 

trasabilitate de la ferma de unde se colecta. Mai mult, 

echipele de previzionare ale Arla ºi Asda au trebuit sã 

lucreze împreunã pentru a se asigura cã viitoarele 

comenzi reflectã cererea actualã mai bine decât 

previziunile generate de vânzãrile magazinelor, care se 

situau la un nivel scãzut datoritã rupturilor de stoc 

anterioare. Arla ºi Asda au avut de asemenea sarcina de a 

comunica celor peste 300 de magazine schimbãrile ce au 

intervenit. Deoarece clienþii Asda preferau sã cumpere 

produse britanice, importul laptelui danez a fost o 

soluþie pe termen scurt care sã regleze imediat problema 

disponibilitãþii, dar înþelegerea a fost ca Arla sã 

transporte laptele danez în UK ºi sã îl schimbe cu laptele 

organic de provenienþã britanicã al asociaþiei de ferme 

Yeo Valley care îl folosea la producþia de iaurt. 

Ultima parte a iniþiativei a constituit-o implemen-

tarea unui proiect prin care sã se asigure  achiziþia pe 

termen lung ºi în mod sustenabil a laptelui organic 

britanic prin trecerea fermierilor din UK la producþia 

organicã, bazându-se pe faptul cã Arla nu va mai fi de 

încredere cu importul de lapte pentru a satisface cererea. 

Negocierile cu fermierii erau sensibile dupã experienþele 

din anii anteriori, când un numãr mare de fermieri s-au 

convertit la producþia organicã crezând cã cererea 

consumatorilor era pe cale sã creascã semnificativ iar 

acest lucru nu s-a întâmplat în momentul aºteptat ºi 

oferta a depãºit cererea. Numeroºi fermieri nu ºi-au 

recuperat costurile suplimentare asociate metodelor de 

producþie organicã. 

Oricum, importul de lapte danez a determinat 

schimbãri imediate: disponibilitatea la raft în Asda a 

ajuns la  92%, ceea ce reprezintã o îmbunãtãþire cu 53% 

faþã de momentul de start al iniþiativei. Vânzãrile la Asda 

au crescut la 91%, iar deºeurile s-au redus la 20%. 

Siguranþa unui lanþ de aprovizionare funcþional a permis 

ca Asda sã lanseze cinci noi variante de lapte organic 

crescându-ºi vânzãrile cu 9%. Percepþia cumpãrãtorilor 

s-a îmbunãtãþit prin creºterea disponibilitãþii la raft ºi 

prin încrederea pe care le-o conferã originea naþionalã a 

produselor. Arla a beneficiat, de asemenea, fiind în 

poziþia de a demonstra la Asda capabilitatea de a gândi 

pe scarã largã ºi de a dezvolta o soluþie creativã, cele 

douã companii încheind de atunci contracte bazate pe 

serviciile performante, flexibilitatea ºi angajamentul 

arãtat de Arla pe parcursul acestei iniþiative.  
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