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3 Marketing Tools

Кризата со контаминацијата на свинско месо со Диоксин кон крајот на 2008
година доведе до целосно повлекување на производите кои содржат ирско
свинско месо и загуби од над 1 милијарда евра за компаниите од оваа
индустрија и покажа дека нешто итно мора да се преземе со цел да се поправи
ситуацијата и да се воспостави целосна следливост во синџирот на снабдување
„од фарма до вилушка“.Една година подоцна, на заедничката конференција во
организација на GS1 Ирска и FSAI за Следливост на Месото во Даблин,
различните страни кои се вклучени во регулирањето на храната и свинското
индустрија признаа дека ништо не можаат да сторат да го спречат
евентуалносо повторување на катастрофата. Професор Алан Рајли, извршен
директор на Управата за безбедност на храната на Ирска, отиде најдалку во
изјавите, при што изјави дека нови кризи со контаминација на
контаминацијата храната се неизбежни.
GS1 DataBar значително ќе ја зајакне следливостa во комплексниот синџир на
снабдување на месната индустрија. Користењето на стандардите за баркодови
од следната генерација обезбедува постоење на поригорозен синџир на
снабдување во поглед на за следењето и влегувањето во трага на стоките. По
последните настани и отповлекување на производи во Ирска, проектот за
имплементација на GS1 DataBar доаѓа во вистинско време.
Имплементација на DataBar во секоја точка по должината на синџирот на
снабдување, од фармерите до кланиците и производителите и преработувачите
на месото, а потоа сè до трговците на мало, овозможува полесно, точно
лоцирано и помалку скапо повлекување на производи во случај на
контаминациска криза.
Со стандардизирани решенија за скенирање и достапност на GS1 DataBar во
сите фази на синџирот на снабдување, оператори низводно ќе имаат на
располагање критични информации за следливоста во своите ИТ системи и
можност за брзо идентификација на контаминираните лотови. Ако еден
производ сепак успее да стигне на полиците во продавниците, дополнителните
информации за производот кодирани во DataBar би го известиле продавачот во
моментот на продажба и тој е последната линија на одбраната која спречува
таквиот производ да се најде на трпезата. GS1 DataBar, исто така, ги
елиминира т.н. поглед на цените (Price Look-Up, PLU) шемите, се воведува
симултано добивање на цената и тежината, обезбедува построго придржување
кон роковите на трањење и го олеснува усогласувањето со строгите прописи за
храната.
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GS1 Ирска и Globeweigh Group тесно соработубаат со Feile Foods, со цел GS1
DataBar целосно да се интегрира во процесите кои се одвиваат во целиот
синџир на снабдување од „фарма до вилушка“. Сите се свесни како GS1
DataBar може да ги зајакне контролата, автентификацијата и следливоста на
производите, особено на свежите прехранбени производи. Целта е да се
обезбедат повеќе информации отколку што е тоа можно со користење на
EAN/UPC Баркодовите, и да се обезбеди сообразност преку користење на
истите глобални стандарди од страна на сите учесници и долж целиот синџир
на снабдување.
„Ова во светски рамки е најцелосна примена на GS1 DataBar, при што се
покажа способноста на овој тип на баркодови да носат вредни и корисни
податоци на пакувањата на производите. Предизвикот кој ни претои е да
постигнеме целосна прифатеност и процес на имплементација во нашата
индустрија“

Jim Bracken, Chief Executive Officer of GS1 Ireland
Fresh Foods - 2012
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Погоните на Feile Foods во Портлиш работат на
целосно лиценцирано процесирање на месо: говедско,
јагнешко и свинско месо и производи од месо кои се
продаваат на голем број на клиенти од
големошродажбата, кетерингот и угостителството и
хотелиерството. Компанијата исто така, продава на
трговците на мало, а и има голем број на сопствени
продажни места, пласирајќи ги своите производи
директно на пазарот.

GS1 Ирска тесно соработува со месната
индустрија, уште од 2004 година кога беа
вклучени во воспоставувањето на системот за
следливост на говедско месо. Соработката уште
повеќе зе зацврсти по избувнувањето на
диоксинската криза, во областите на
идентификација на производите, скенирање на
баркодовитем, електронски бизнис пораки и
квалитет на податоците.

Компанијата има проактивен пристап кон
технологијата и компјутеризиран систем за менаџирање
со производните погони, како и интегриран систем на
мало-продажни наплатни места (POS)за за нивните
продажни аутлети.

Преку соработката со Feile Foods и Globeweigh
Group, GS1 Ирска доби можност да ги
имплементира најмодерните решенија на баркод
технологијата и да ги измери резултатите на лице
место.

3 Marketing Tools

Feile Foods и GS1

ate its
Бидејќи значителен дел од нивниот бизнис вклучува
производство на производи кои се продаваат на мало за
своите сопствени продавниците на своите трговски
партнери, увидоа дека постои потреба од колку што е
можно побрзо целосно да се импелементира и започне
користењето на GS1 DataBar.
Feile Foods тежнееше колку повеќе е можно поцелосна
автоматизација на нивниот синџир на снабдување.
Имлементацијата на решенијата за скенирање на
Баркодови, беше индентификувано како решение со
кое се елиминира рачното процесирање на податоците
и грешките при внесување.

Fresh Foods - 2012
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GS1 DataBar

3 Marketing Tools

Од 2010, GS1 DataBar стандардите станаа достапни за
билатерална соработка помеѓу трговските партнери, а
од 2014, GS1 стандардите станаа достапни за користење
и во општата трговија, односно се проширија и во непрехранбените сектори .
Најмалку што треба да направат, трговците на мало
треба да бидат способни да ги скенираат и процесираат
GTIN броевите кодирани во GS1 DataBar симбол.
Новиот баркод ги носи истите податоци како
традиционаниот GS1/UPC баркод во помал простор или
повеќе податоци во истиот простор, обезбедувајќи
бројни бенефити и потенцијални бизнис примена и за
трговците и за производителите .
DataBar може да содржи најразлични GS1 AI,
вклучувајќи ги серискиот број, бројот на Лот и рокот на
траење. Податоците можат да се користат за подобрена
автентификација и следливост на производите, како и
интеграција на разните погодности за лојаните
купувачи во продавниците и што е најбитно отповикот
на производи може да досегне и до самиот купувач.
Исто така станува возможна идентификацијата на
производите од програмата на свежа храна и
производите кои се тешки за физичко обележување
како што се рефус производите, накитот и козметиката.

“За нас, следливоста на производите и
исполнувањето на очекувањата на нашите
потрошувачи кои бараат производи кои се
пороизведени според највисоки стандарди
за квалитет се приотитет, а ние можеме
преку нашата технологијата тоа и да го
исполниме. Тоа може да се направи само
преку инвестиции во најмодерната
технологија. Feile Foods ја имаше честа да
биде прв во имплементацијата”.
Liam Hyland, сопственик на Feile Foods
Овој пример за GS1 DataBar ги содржи следниве GS1
Апликациони Идентификатори:
(01) GTIN
(10) Број на Партија/Лот
(3922) Цена
(3103) Тежина (само за производите со променлива тежина)
(17) Рок на треење – „Најдобро До“
Во иднина, доколку се укаже потреба според барањата на
индустријата, GS1 ќе додаде дополнителни податочни
полиња на баркодот како што се: Името и адресата на
фармата и/или податоци со кои се обезбедува и гарантира
квалитетот.

Изграден врз основа на GS1 Стандардите, DataBar е
решение за идентификација во ограничувачки услови
кое произлезе од поранешната Симбологија за
Редуциран Простор (RSS). Сиболите се дизајнрани така
да може лесно да се почуствоваат бенефитите од
целосната идентификација на производите и од другите
налини на примена во синџирот на снабдување и тоа
онаму каде што EAN/UPC симбологијата е невозможно
да се примени.
Конфигурацијата на GS1 DataBar која ја користи Feile
Foods е Expanded Stacked (Проширен Напластен)
форматот со осум или десет сегменти, оптимизиран за
сèнасочно скенирање на каса (видете ја илустрацијата).
Усвоена е откако на повеќе тестирања се заклучи дека
поседува најдобар баланс помеѓу количеството на
содржани податоци и брзината на скенирање и
декодирање.
Feile Foods го користи системот за управување со
производсвото на Globeweigh со целносно интегрирана
функција за дизајнирање на етикети и печатење на над
300 различни видови и формати на баркодови.
Денис О’Брајан, ИТ конслултанти и специјалист за
синџирот на снабдување на Globeweigh Системот за
Feile Foods, кој исто така блиско соработува со GS1
Ireland на решавања на проблемите кои се однесуваат
на скенирањето на новата баркод конфигурација,
изјаvи: „Тестирањата на различните конфигурации на
DataBar ги докажа моќта и потенцијалот на оваа баркод
симбологија. Дури и мала модификација на
печатарските функции на баркодот ностат инзвонредни
резултати“.
За Feile Foods, бенефитите од следливоста од фарма до
вилушкам се повеќе од очигледни и со тоа ги
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Резултатите од постигнувањата кои
 Во DataBar може да се содржи и
произлегуваат од имплементацијата
цената и тежината на секоја индивитуална единица
на GS1 DataBar Стандардите во Feile
производ за разлика од традиционалните
Foods, покажаа дека е возможно да се
воспостави целосна видливост во
 Рокот на употреба, исто така може да се провери и
рамките на синџирот на снабдување,
евидентира во моментот на продажба и да биде
намалување на мануелните процеси
испечатен на сметката која се издава на
во справување со податоците,
корисникот
зголемена ефикасност и засилување
на способноста на добавувачите и
 „Најдобро до“ датумите построго се следат,
трговците да управуваат поефикасно
бидејќи беч бројот се
со производите со кус рок на траење.
снима во моментот на
скенирање на каса, можат да се испечатат на
При тестирањата, прикажаните
високите можности и дополнителни
сметката на потрошувачот, во случај на
функционалности на GS1 DataBar, го
потреба доколку се загуби сметката беч бројот од
зајакнаа менаџментот на синџирот на
сметката се споредува со бечот снимен во
снабдување на компанијата во многу
области.
системот во моментот на продажбата на
производот . Запис и потоа и споредба може да
 Комбинацијата на целосниот GTIN
се направи и преку картичките за лојалност на
и беч бројот, на системот му
потрошувачите бидејќи ќе се знае кој купувач со
овозможува да направи автоматска
проверка дали евентуално
кои беч броеви
единицата производ е отповикана, а
дошол во допир, овозможувајќи конзумација во
со тоа се спречува ненамерната
случај на потреба дури и по извршената
продажба.
.
продажба, благодарејчи на системот за следење и
 Подетален поглед и преглед на
влегување во трага.
залихите во реално време преку
дополнителните индормации како
беч броевите и роковите на траење,
како и на GTIN
 Дури и мали трговски единици
сега можат непречено да бидат
означени и недвосмислено
идентификувани
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