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OpenPEPPOL și GS1 semnează un Acord de colaborare
pentru a genera beneficii suplimentare pentru utilizatorii lor
La 27 martie 2019, la Adunarea Generală Generală OpenPEPPOL, OpenPEPPOL și GS1 au semnat
în mod oficial un Acord de colaborare pentru inițierea unei colaborări de lucru.
Bruxelles. 27 martie 2019. Atât OpenPEPPOL cât și GS1 joacă un rol important în facilitarea
comerțului electronic în întreaga lume și sunt încrezătoare în valoarea adăugată pe care
colaborarea lor o poate aduce utilizatorilor finali ai standardelor respective. Ambele organizații
sunt actori neutri care facilitează comerțul electronic între organizații și între țări, asigurând
interoperabilitatea sistemelor, în beneficiul companiilor, al sectorului public și al cetățenilor.
În vederea generării de beneficii suplimentare membrilor lor, cele două organizații vor stabili o
relație de lucru mai aprofundată pentru a‐și împărtăși expertiza tehnică și pentru a întreprinde
activități comune în domeniile în care serviciile și soluțiile lor se suprapun. OpenPEPPOL și GS1 își
vor alinia materialele promoționale și de comunicare pentru a oferi claritate utilizatorilor finali ai
serviciilor lor.
Anunțând acordul, André Hoddevik, secretar general al OpenPEPPOL, a declarat: "Mă bucur că am
încheiat acest acord important cu GS1. Există un mare potențial în asigurarea alinierii standardelor
noastre și asigurarea faptului că furnizorii noștri de servicii și utilizatorii finali înțeleg cum să
maximizeze beneficiile care pot fi obținute prin implementarea standardelor și soluțiilor GS1 și
PEPPOL. Aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu GS1 în următorii ani".
Miguel Lopera, președinte și CEO al GS1, a declarat: "Strategia GS1 recent aprobată privind
interschimbul electronic de date ("EDI") stabilește temeiurile pentru adoptarea unor tehnologii noi,
cum ar fi Universal Business Language ("UBL"). Acordul de colaborare va permite explorarea și
discutarea cu bună‐credință a cheilor de identificare GS1 și a standardelor GS1 EDI în PEPPOL,
precum și utilizarea serviciilor PEPPOL de către companiile membre GS1. Așteptăm cu nerăbdare o
colaborare mai strânsă cu OpenPEPPOL în beneficiul comunității de utilizatori globali GS1".
Acordul de colaborare are un termen inițial de doi ani și va fi prelungit anual, de comun acord.
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Despre GS1
GS1 este o organizație neutră, non‐profit, care dezvoltă și menține cele mai utilizate standarde
globale de comunicare eficientă în afaceri. Suntem cel mai cunoscuți pentru codul de bare, numit
de BBC ca fiind unul dintre "cele 50 de lucruri care au creat economia mondială". Standardele GS1
îmbunătățesc eficiența, siguranța și vizibilitatea lanțurilor de aprovizionare pe canalele fizice și
digitale în 25 de sectoare de activitate. Scala și acoperirea noastră ‐ organizații membre locale în
112 țări, 1,5 milioane de companii utilizatoare și 6 miliarde de tranzacții în fiecare zi ‐ asigură
faptul că standardele GS1 creează un limbaj comun care susține sistemele și procesele de pe tot
globul. Aflați mai multe detalii la adresa www.gs1ro.org
Despre OpenPEPPOL
OpenPEPPOL permite companiilor să tranzacționeze electronic cu organizațiile din sectorul public,
în procesele de achiziție pre și post‐licitație, permițând astfel o competiție mai mare pentru
contractele guvernamentale și realizarea unor procese tranzacționale mai eficiente. OpenPEPPOL
este o asociație internațională fără scop lucrativ, înființată în temeiul dreptului belgian, alcătuită
din membri atât din sectorul public cât și privat.
Membrii OpenPEPPOL sunt angajați să implementeze un set de specificații agreate de comun
acord, referitoare la diverse procese legate de achiziții, inclusiv, dar fără a se limita la, facturarea
electronică în sectorul public și privat. OpenPEPPOL operează rețeaua PEPPOL eDelivery, care
conectează un număr semnificativ de furnizori de servicii care oferă un set de servicii conforme
PEPPOL într‐un cadru de guvernanță bazat pe convenirea și respectarea unui set de reguli
obligatorii, definite și aplicate de Asociație prin participarea activă a membrilor săi. OpenPEPPOL
are baza sa principală de membri și utilizatori în Europa, însă se extinde la nivel mondial, iar
rețeaua PEPPOL eDelivery, precum și specificațiile PEPPOL privind interoperabilitatea în afaceri
(BIS) au o relevanță și o acoperire globală, permițând procese bazate pe standarde interoperabile
la nivel comercial și tehnic.
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