ATE Continental
Користење на GS1 DataMatrix за
заштита на брендот и купувачите

Предизвик
Во автомобилската индустрија, лошиот квалитет на копиите на резервните делови
поврзани со безбедноста за моторните возила можат да претставуваат висок ризик
по безбедноста на луѓето. Фалсификувањето исто така може да предизвика и
значителни економски загуби и штета врз брендовите.

Решение
ATE имплементираше глобално недвосмислена идентификација на своите
индивидуални единици на резервни делови со GTIN® и случаен сериски број. Секој
идентификациски број се доделува преку безбедна верификациска датабаза и се
кодира во машински-читлив GS1 DataMatrix баркод кој се печати на етикетата на
секој дел. Со апликација на ATE за паметни течефони, купувачите можат да го
скенираат и прочитаат GS1DataMatrix баркодот и да ја верификуваат автентичноста
на резервниот дел.

Бенефити
 Заштита на купувачите од фалсификатите и потенцијалните штети.
 Гаранција за авто-механичарските работилници и продавниците дека користат и
продаваат исклучиво оригинални резервни делови на ATE.

 Гарантирана и потврдена безбедност на брендовите и превенција на економските
загуби за сите партипициенти во синџирот на снабдување.

 Обезбедување на купувачите со пристап до информации во секое време и без
дополнителни трошоци

Високиот квалитет на производите, услугите и грижата за
корисниците
ATE Continental нуди комплетна линија на производи на независниот пазар на
резервни делови за кочници, вклучувајќи ги носечките делови, хидраулични
компоненти, течности за сопирачки и електронски компоненти. Компанијата, исто
така, ги снабдува своите клиенти, сервиси и трговци на мало, со сèопфатни услуги,
каталошки и професионални маркетинг материјали, обука, заштита на производ и
на бренд, како и уреди и специјални алати за кочници.
ATE брендот е бренд на високо квалитетни автомобилски резервни делови, а
клиентите на компанијата можат и се потприраат врз овој квалитет, особено врз
деловите кои се поврзани со безбедноста како што се сопирачките дискови и други
делови на сопирачките системи. АТЕ брендот и сè она што тој претставува е магнет
за фалсификаторите чии делови со значително понизок квалитет можат да доведат
до опасни последици по возачите.

„Нашите клиенти можат да бидат
сигурни дека користат на
оригинални резервни делови на
АТЕ. Ова е овозможено преку
глобално недвосмислената
идентификација врз основа на GS1
стандардите како заштитен штит
против фалсификувањето“
Јенс Хаала (Jens Haala),
Директор на Производен Менаџмент на
Системите за Сопирање,
Continental Aftermarket GmbH

Етикета на ATE производ
За недвосмислена
идентификација на секој
индивидуален дел, етикетата
секој еден призвод на АТЕ
вклучува GS1 GTIN и случаен
сериски број претставени во
текстуална форма, кои исто така
се кодирани во машински-читлив
GS1 DataMatrix баркод кој може
да се прочита, со што брзо се
проверува автентичноста на
делот.
ATE на своите купувачи им нуди
мобилна апликација за паметни
течефони, со која тие можат да го
скенираат и прочитаат
GS1DataMatrix баркодот и да ја
верификуваат автентичноста на
резервниот дел.

Серијализирана сигурност
За сигурна заштита на производот, АТЕ создаде систем за
безбедност, со помош на GS1 и со примена на GS1
стандардите. Системот се базира на уникатен GS1 GTIN со
се идентификува и производителот и трговската единица.
Секој GTIN е дополнет со сериски број за да се постигне
уникатна случајност. Серијализацијата го прави секој
одделен резервен дел достапен за недвосмислена и
уникатна идентификација во целиот свет. Секој
серијализиран GTIN потоа се внесува е во безбедна база
на податоци АТЕ како поддршка на операциите на
компанијата и барањата на клиентите.

Како дополнителен слој на безбедност, Tesa PrioSpot®, кај
кој последните четири броеви на идентификацискиот број
се повторуваат - се применува на етикетата на
производот. Секој еден производ има, според тоа,
поединечно генериран код со разни отворени и скриени
нивоа на проверка. Ова осигурува дека етикетите на АТЕ
производ не можат да се имитираат или копираат.

Безбедноста - пат кон успехот
Започнувајќи го користењето на својот систем за безбедност, АТЕ
сега може успешно да ги брани своите бизнис и клиентите од
фалсификување и да се избегне како резултат на економската
загуба. Автосервиси и трговците сега се сигурни дека користите

Серијализираниот GTIN се кодира во GS1 DataMatrix дводимензионален баркод кој одговара на ISO 16022
стандардот. Кога ќе се отпечати на етикетата на
производот, GS1 DataMatrix баркодот е машински читлив.

Отчитување за Автентинчност
DataMatrix баркодот може лесно да се прочита со паметен
телфон. АТЕ исто така нуди и бесплатна апликација за
купувачите да можат да ја проверат автентичноста на
резервните делово за кои имаат интерес да ги купат или
пак пред самото вградување. Скенирајќи го GS1
DataMatrix баркодот, потврдата за оригиналноста на делот
се потврдува или демантира веднаш. Алтернативно, GS1
идентификацискиот број може да биде регистриран со
скенерот или впишан преку тастатура и проверен на веб
сајтот на АТЕ: www.ate.de.

оригинални АТЕ резервни делови и да ги поминува заедно со
нивните клиенти. И со паметен телефон стан или пристап до
интернет, сите трговски партнери може лесно да се провери
автентичноста на скратено работно секое време и без надомест.
Со GS1 стандардите, патувањето на АТЕ производите сега стана
транспарентен – од фабричката линија, преку авто сервисите се
до возачите на возилата. Тоа е заштитен штит кој влева доверба
во високиот квалитет на ATE производите и АТЕ брендот.

