
1

 
 

 

GS1 Стандардите  

Двигател на модерните 

бизнис процеси  

 

Срѓан Милутиновиќ,  
 

Стручен соработник, GS1 Македонија 
  

 
 
 

 
 

 
   

 

 
  



2



3

Содржина 
 

  

1. Вовед ........................................................................ 7 

 

2. Глобална GS1 Организација и GS1 Македонијa ...... 9 

2.1. Глобална GS1 Организацијa ........................................................... 9 

2.1.1. За GS1 ..................................................................................................................... 9 
2.1.2. Историјат на GS1 .................................................................................................... 9 

2.2. GS1 Македонијa ............................................................................ 12 

2.2.1. За GS1 Македонијa ............................................................................................... 12 
2.2.2. Историјат на GS1 Македонијa .............................................................................. 12 

2.3. Индустрии со највисок приоритет ................................................ 14 

2.3.1. Трговија на мало .................................................................................................. 14 
2.3.2. Здравство ............................................................................................................. 14 
2.3.3. Други Индустрии .................................................................................................. 15 

2.4. Членство во GS1 ........................................................................... 15 

2.5. Управување, структура на управувањето и улоги ....................... 15 

2.6. Финансирање ................................................................................ 17 

2.7. Партнерска соработкa .................................................................. 17 

 

3. Политика на Односи со Јавноста на GS1 ............... 16 

3.1. Приоритети ................................................................................... 19 

3.1.1. E-трговијa ............................................................................................................. 20 
3.1.2. Квалитет на Податоците....................................................................................... 20 
3.1.3. Безбедност на Пациентите ................................................................................... 21 
3.1.4. Следливост ........................................................................................................... 21 
3.1.5. Безбедност на Потрошувачите ............................................................................ 22 
3.1.6. Менаџмент на Процедурите на Границите .......................................................... 23 
3.1.7. Одржливост .......................................................................................................... 24 
3.1.9. Приватност ........................................................................................................... 25 

 

4. GS1 Стандарди ....................................................... 27 

4.1. Идентификацијa ........................................................................ …29 

4.2. Чување и Прибирање на Податоци .............................................. 30 

4.2.1. GS1 Баркодови ..................................................................................................... 30 
4.2.2. GS1 EPC/RFID ....................................................................................................... 32 

4.3. Размена на Податоци ................................................................... 33 

4.3.1. Електронска размена на податоци – EDI ............................................................. 33 
4.3.1.1. GS1 XML ...................................................................................................................................................... 33 
4.3.1.2. EANCOM ...................................................................................................................................................... 33 
4.3.1.3. GS1 UN/CEFACT XML ................................................................................................................................... 34 
4.3.2. Споделување на матични податоци за производите (Master Data) .................... 34 
4.3.2.1. Глобална мрежа за синхронизација на податоци (GDSN) ........................................................................ 34 



4

4.3.2.2. GS1 Source .................................................................................................................................................. 35 
4.3.2.3. Глобална класификација на продукти (GPC) ............................................................................................ 36 
4.3.2.4. GS1 SmartSearch ........................................................................................................................................ 36 
4.3.3. Видливост на настани .......................................................................................... 37 
4.3.3.1. EPCIS и Core Business Vocabulary (CBV) .................................................................................................... 37 
4.3.4. Мрежи................................................................................................................... 39 
4.3.4.1. ONS ............................................................................................................................................................. 39 
4.3.4.2. GEPIR .......................................................................................................................................................... 39 
4.3.4.3. Сертификациски Профил .......................................................................................................................... 39 
4.3.4.4. GLN Сервис ................................................................................................................................................. 39 

4.4. Рационализација на бизнис процесите ....................................... 39 

4.4.1. Следливост ........................................................................................................... 39 
4.4.2. Интернет на Работите (Internet of Things – IoT) ................................................. 41 
4.4.3. Податочен квалитет ............................................................................................. 41 
4.4.4. Дигитално управување со купони. ...................................................................... 42 

 

5. GS1 Индустрии ....................................................... 43 

5.1. Трговија на мало .......................................................................... 44 

5.1.1. Омни-канал Трговијa ........................................................................................... 44 
5.1.1.1. Подобро пребарување ............................................................................................................................... 45 
5.1.1.2. Унапредени информации за производите ................................................................................................ 45 
5.1.1.3. Оптимизирано надополнување на залихи на прозводите ........................................................................ 45 
5.1.1.4. Попаметна аналитикa ................................................................................................................................ 45 
5.1.1.5. Побезбедни производи, помалку фалсификувана стокa.......................................................................... 45 
5.1.2. Потсектори на секторот Трговија на мало ........................................................... 46 
5.1.2.1. Облека и обувки ........................................................................................................................................ 46 
5.1.2.2. Свежа Хранa .............................................................................................................................................. 46 
5.1.2.3. Стоки за широка потрошувачка и Прехранбени Намирници ................................................................... 47 
5.1.2.4. Општа Трговијa .......................................................................................................................................... 47 
Студии на случај ................................................................................................................ 48 
EPC/RFID во Levis. ....................................................................................................................................................... 49 
GS1 DataBar во Al Shms, Египет. ................................................................................................................................. 53 
GS1 DataBar во Biedronka, Полскa .............................................................................................................................. 55 
GS1 DataBar во Feile Foods, Ирскa .............................................................................................................................. 57 
GS1 DataBar во Lotte Mart, Кореa ................................................................................................................................ 62 
GS1 eCom XML во Unilever и DHL ................................................................................................................................. 65 
GS1 eCom во Consum Nord, Шведскa .......................................................................................................................... 67 
GS1 eCom во Delhaize, Белгијa .................................................................................................................................... 69 
GS1 EDI во Crystal, Колумбијa .................................................................................................................................... 71 
GS1 EDI во Nishitetsu, Јапонијa .................................................................................................................................. 75 
GS1 EDI во Prozeus, Германијa ................................................................................................................................... 77 
GS1 Стандарди во Ceres Organics, Нов Зеланд ........................................................................................................... 78 
GS1 Стандарди во New Look, В. Британијa ................................................................................................................. 80 
Кампања произведено во Австралија, Австралијa ..................................................................................................... 82 
Квалитет на Податоци Kimberly Clark, Австралијa ..................................................................................................... 84 
Квалитет на Податоци Нестле и Метро ....................................................................................................................... 86 
Проценка на Следливоста AEON, General Mills и Lam Soon, Хонг Конг ...................................................................... 89 
Следливост на свежи Јагоди, Нов Зеланд .................................................................................................................. 90 
Следливост на Храна, Кина и Францијa ..................................................................................................................... 91 
Следливост на Храна, Хрватскa .................................................................................................................................. 94 

5.2. Здравство ...................................................................................... 96 

5.2.1. Глобална Корисничка Група за Здравството ....................................................... 96 
5.2.2. Локални Кориснички Групи за Здравство ........................................................... 97 
Студии на случај ................................................................................................................ 98 
GS1 DataMatrix во Novartis, Португалијa .................................................................................................................... 99 
GS1 Стандарди за Идентификација на Медицинските Помагала (соработка на GS1, GS1 US и FDA) ..................... 101 
GS1 Стандарди (GLN) во Charite, Германијa ............................................................................................................. 102 
GS1 Стандарди во St. James's Hospital, Ирскa .......................................................................................................... 104 

5.3. Транспорт и Логистика ............................................................... 108 

5.3.1. Пет бизнис процеси во секторот Транспорт и Логистика .................................. 109 
5.3.1.1. Управување со Испораките ..................................................................................................................... 109 



5

5.3.1.2. Управување со Транспортот .................................................................................................................... 109 
5.3.1.3. Управување со Магацинскиот Простор ................................................................................................... 110 
5.3.1.4. Управување со Средствата ...................................................................................................................... 110 
5.3.1.5. Управување со Граничните Процедури ................................................................................................... 111 
Студија на случај ............................................................................................................. 112 
Логичен Избор за Логистикa ..................................................................................................................................... 113 

5.4. Производство и Дистрибуција на храна (Кетеринг) .................. 117 

Студии на случај .............................................................................................................. 118 
GS1 EDI во Mitchell и Butler, В. Британијa ................................................................................................................ 119 
GS1 Стандарди во Subway's IPC, САД ....................................................................................................................... 121 
GS1 Стандарди во Tyson, САД ................................................................................................................................... 123 
Квалитет на Податоците, Dot Foods, САД .................................................................................................................. 127 

5.5. Управување со готовина ............................................................ 129 

Студија на случај ............................................................................................................. 131 

GS1 eCom во Deutsche Bundesbank, Германијa ................................................................ 132 

5.6. Технички Индустрии ................................................................... 135 

Студија на случај ............................................................................................................. 136 
GS1 Стандарди во ATE Continental, Германијa .......................................................................................................... 137 

5.7. Хуманитарна Логистика ............................................................. 139 

 



6

5.3.1.2. Управување со Транспортот .................................................................................................................... 109

5.3.1.3. Управување со Магацинскиот Простор ................................................................................................... 110

5.3.1.4. Управување со Средствата ...................................................................................................................... 110

5.3.1.5. Управување со Граничните Процедури ................................................................................................... 111

Студија на случај ............................................................................................................. 112 
Логичен Избор за Логистикa ..................................................................................................................................... 113

5.4. Производство и Дистрибуција на храна (Кетеринг) .................. 117 

Студии на случај .............................................................................................................. 118 
GS1 EDI во Mitchell и Butler, В. Британијa ................................................................................................................ 119

GS1 Стандарди во Subway's IPC, САД ....................................................................................................................... 121

GS1 Стандарди во Tyson, САД ................................................................................................................................... 123

Квалитет на Податоците, Dot Foods, САД .................................................................................................................. 127

5.5. Управување со готовина ............................................................ 129 

Студија на случај ............................................................................................................. 131 

GS1 eCom во Deutsche Bundesbank, Германијa ................................................................ 132 

5.6. Технички Индустрии ................................................................... 135 

Студија на случај ............................................................................................................. 137 
GS1 Стандарди во ATE Continental, Германијa .......................................................................................................... 138

5.7. Хуманитарна Логистика ............................................................. 140 



7

1. ВОВЕД

Ние луѓето како индивидуи навикнати сме работите да ги правивме на наш 
посебен начин. Но, иако овие различности на некој начин помагаат во 

дефинирањето на идентитетот на една организација, сепак тие можат да 
предизвикаат проблеми кога работиме заедно едни крај други и треба да 
соработуваме. 

Затоа, GS1 е тука, сметајќи дека може да помогне. Водењето бизнис е 

полесно кога го зборувате истиот јазик како и вашите клиенти 
(потрошувачи, корисници), добавувачи и партнери. 

Без оглед како Вие го замислувате успехот, способноста за идентификација, 
прибирање и размена на информации е од витално значење за негово 

постигнување. Нашите стандарди обезбедуваат општ и заеднички јазик со 
кој вашата организација или бизнис ова може на го направи. Ние работиме и 

соработување со претпријатија од сите видови и од сите големини.  

Бидејќи ние верувајќи во здравата конкуренција, истакнуваме дека во некои 

области важноста на соработката има поголема важност. Оваа филозофија е 
основа на нашата структурираност и не води со заедничка работа да 

договараме и создаваме нашите стандарди кои им соодвествуваат на нашите 
членки. Ние постоиме за Вас - нашите членки! 

Новите стандарди прават разлика само ако се релевантни во реалниот свет. 
Затоа нашите членови - над еден милион организации - водат се што 

правиме. 

Од предлагање на нови стандарди за ажурирање на постојните, ние 

работиме како здружение на големи и мали бизниси. Заедно, ние ги 
намалуваме трошоците и даваме подобра услуга за нашите клиенти - кој и 

да е. 

Новите стандарди можат навистина да направат разлика само доколку тие се 

релевантни во реалниот свет. Токму затоа, нашите членки, кои се преку 
еден милион организации, се двигатели на сè она што ние го правиме и 

работиме.  

Нашата оперативна работа се протега од предлагање на нови стандарди до 

ажурирање и осовременување на постојните, а исто така ние фунционираме 
како асоцијација на бизнисите од сите големини. Заедно, ние ги намалуваме 

трошоците и испорачување подобра услуга на нашите клиенти и корисници 
– без оглед на тоа кои се по големина и индустрија.

Комуникацијата со нашите корисници, партнери и добавувачи е 
круцијалниот дел на нашата работа. Но, бидејќи  сите Вие имате различни 

процеси и системи, дури и размената на директни информации може да 
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троши време и да биде подложно на грешки. Поради тоа, потребни се ошти и 
заеднички стандарди.  

Нашите стандарди за синџирот на снабдување тоа можат да го овозможат. 

Кога секој ги користи истите стандарди, полесно е да се завршат работите. 
Замислете што би се случувало ако не постоеше стандарден начин за 
мерење на време или растојание. 

Истото важи и за нашите стандарди за синџирот на снабдување. Тие 

дефинираат начини за складирање и транфер на податоци со цел 
организациите да можат лесно да разменуваат информации. Постоењето на 
стандарди за синџирот на снабдување заштедуваат време и пари така што ја 

редуцираат административната работа и документацијата изработена на 
хартија. GS1 Стандардите, иако во голема мерка се невидливи, односно 

стојат во позадината на деловното работење – тие се од огромно значење 
бидејќи обезбедуваат непречено и мазно одвивање на процесите во некои 
од најголемите светски индустрии. На пример: 

 Трговија на мало. GS1 Стандардите се наоѓаат во центарот на

ефикасните „точно на време“ системи. Трговците на мало можат да ги
следат производите во секоја точка долж патот на производите низ

синџирот на снабдување, задоволувајќи ги променливите барања на
производителите и истовремено остварувајќи минимален отпаден
материјал и оштетени или расипани производи и максимален проток на

пари и поголем профит.

 Здравство. Стандардите играат клучна улога во обезбедувањето на
добра здравствена грижа и оддржувањето на безбедноста на пациентите.
Од мониторинг на медикаментите до осигурување на оптималното

користење на критичните ресурси како скенерите за Магнетно
Резонантно Сликање (анг. Magnetic Resonance Imaging – MRI), GS1

Стандардите направија револуција на здравствените сервиси.

 Транспорт и Логистика. Се прашувате како да бидете сигурни дека

работите се поставени на соодветното место и во соодведното време, а
потоа да можете да комуницирате со клиентите во врска со нивниот

статус? GS1 Стандардите обезбедуваат рамка за трагање во реално
време. Следливост и оптимизација на синџирот за снабдување.
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2. Глобална GS1
Организација и

GS1 Македонија

2.1. Глобална GS1 Организација 

2.1.1. За GS1 

GS1 е непрофитна организација која развива и оддржува глобални 
стандарди за бизнис комуникација. Најпознат од сиве овие стандарди е 

Баркодот, симбол кој кога е отпечатен на производите може да биде 
електронски скениран. GS1 Баркодовите, секојдневно се скенирани над шест 

милијарди пати. 

GS1 има 112 локални Организации Членки и над 1,5 милиони компании 
кориснички. 

2.1.2. Историјат на GS1 

Во 1969, трговијата на мало во САД трагаше по начин за да го забрза 

протокот на производите и нивната наплата на касите во бродавниците. Се 
формираше Ад Хок Комитетот за Униформен Код за Код за Идентификација 

на Производи (анг. Ad Hoc Committee for a Uniform Grocery Product 
Identification Code) чија задача беше да изнајде решение. 

Во 1973, Универзалниот Код на Производ (анг. Universal Product Code - 
U.P.C.) беше избран од страна на оваа група како првиот единствен стандард 

за идентификација на производите, а во 1974 Советот за Униформен Код 
(анг. Uniform Code Council) е основан како тело за администрирање на 
стандардот. 

Овој процес доведеде до првото 

во историјата скенирање на 
Баркод на производ. На 26 Јуни 
1974, пакетче на гуми за џвакање 

Wrigley’s беше првиот прозвод 
означен со Баркод скениран во 

продавница. 

БИП! На 26ти Јуни 1974, пакетче

на гуми за џвакање стана првиот 

производ чиј Баркод беше 
скениран во продавница. 
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Денес, Баркодовите ја имаат најважната улога во синџирот на снабдување, 

како алатка која обезбедува ефикасно снебдување и менаџмент на 
производите од производство до полиците во продавниците и до 

потрошувачите – навремено, транспарентно и ефикасно. 
 
 

1976 Покрај оригиналниот 12 цифрен код беше проширен на 13 цифри, 

со што се отворија вратите системот за идентификација да започне 

да се користи и надвор од САД. 

 

1977 Европската Асоцијација за Нумерирање на Артиклите (European 

Article Numbering Association - EAN) е основана со седиште во 
Брисел во која тогаш членуваа 12 држави. 

 

1983 Баркодовите се користат на големотрговските мулти-пакувања 

пакувања. Како што Баркодовите ја оправдаа довербата и 
корисноста во реалните ситуации, користењето се прошири и врз 

надворешните пакувања на производите. 
 

1989 GS1 во развојот оди понатаму, вмрежувајќи се и остварувајќи 

големо влијание врз синџирите на снабдување, GS1 го 

воспоставува првиот GS1 Стандард за електронска размена на 
податоци. 

 

1990 EAN и UCC потпишаа договор за глобална соработка, при што 

присутноста на системот во светот се прошири на 45 држави. 
 

1995 Првите стандарди за здравството се создадени и GS1 ја проширува 

својата работа и во овој сектор, тесно соработувајќи со 

здравствените тела и провајдерите на здравствени услуги. 
 

1999 EAN и UCC го основаа центарот за Автоматска Идентификација 

(Auto-ID Centre) за развој на Електронскиот Код на Производ 

(Electronic Product Code - EPC) овозможувајќи GS1 Стандардите да 
се користат и за Радио Фрекфентна Идендификација (Radio 

Frequency Identification – RFID). 
 

GS1 DataBar настана како резултат на долгите истражувања на 

потребите и можностите за кодирање на повеќе податоци на едно 
место – еден единствед Баркод симбол. 

 

2000 GS1 брои 90 Организации Членки. 

 

2002 Формиран Форумот за Глобални Стандади – започнува со работа 

Процесот на Менаџмент на Глобалните Стандарди (Global Standards 
Management Process – GSMP), како место сите GS1 Членки да 

дискутираат за стандардите. 
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2004 EAN и UCC во употреба ја пуштија Глобалната Мрежа за 

Синхронизација на Податоци (Global Data Synchronisation Network - 
GDSN), глобална интернет платформа која на трговските партнери 

им овозможува ефикасна размена на матичните податоци на 
производите. 

 

Првиот стандард за RFID е создаден. Поради се поголемата примена 
и популарност на Радио-Фрекфенциските Идентификациски (RFID) 

Чипови (Тагови), GS1 разви стандард за нивна имплементација и 
користење. 

 

2005 Организацијата имаше глобално присуство во 90 држави, и откако 

UCC и EAN стапија во заедништво под името GS1. 
 

2013 40 години од основањето на Глобалната GS1 Организација. 

 

2017 GS1 Организацијата е присутна во 112 држави во светот, 

опслужувајќи над 1,5 милиони компании. 

 
 

GS1 менаџира со стандардот за Баркодовите кој се користи од страна на 
трговијата на мало, производителите и добавувачите. Доколку сакате вашите 
производи да бидат означени со Баркодови кои можат да се скенираат 

насекаде во светот – контактирајте нè. 
 

Но, иако нашата приказна започна со Баркодот, нашите стандарди 
еволуираа во насока на отсликување на модерното време и светот во кој 
живееме и работиме. 

 
GS1 Стандардите се дизајнирани да можат да ја подобрат ефикасноста, 

безбедноста и видливоста долж физичките и дигиталните синџири на 
снабдување во 25 сектори, од трговијата на мало и здравството до 

транспортот и логистиката. Тие претставуваат јазик на бизнисот со кој се 
идентификуваат, добиваат и разменуваат клучните информации за 
производите, локациите, средствата итн. Ние секогаш работиме за нашите 

членки, трасирајќи го патот кон намалување на трошоците на водењето на 
бизнис. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://gs1mk.org.mk/AboutUs/Contact/Contact.aspx
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2.2.  GS1 Македонија 
 

 

2.2.1.  За GS1 Македонија 
 
GS1 Македонија е организација посветена на подобрување на ефикасноста 

во трговијата и Барањата во синџирот на снабдување, глобално и низ 
сектори. 

 
Од 1994 година GS1 Македонија помага во деловното работење на 
македонските стопански субјекти и бизнисот, односно создава услови да 

македонската бизнис заедница во рамките на своите можности ги реализира 
бенефитите на електронскиот бизнис и трговија. 

 
GS1 Македонија обезбедува поддршка на приближно 1000 компании од 
повеќе сектори. Ние развиваме стандарди кои го подобруваат деловното 

работење и овозможуваме на македонската бизнис заедница и на 
македонските производи присуство и конкурентност на глобално ниво. Преку 

семинари, конференции, работилници и публикувани упатства и стандарди, 
GS1 Македонија врши едукација на македонското стопанство, установи и 
институции за ефикасно вклучување во современите светски текови на 

трговијата и другите индустрии (сектори) користејќи го заедничкиот јазик и 
глобалните стандарди за подобрување на својата 

конкурентност. 
 
 

2.2.2. Историјат на GS1 Македонија 
 
GS1 Македонија беше формирана во 1994 година, во рамките на Стопанската 
комора на Македонија под името ЕАН МАК и е полноправна членка на 

Меѓународната асоцијација за нумерирање на артиклите EAN International, 
која од 2005 година е со ново име GS1 (Global Standard One), со седиште во 

Брисел (Белгија) и Принстон, Њу Џерси (САД). 
 
Од 15 март 2006 година, а врз основа на Меморандумот потпишан на 7 

февруари 2006 година во Брисел, Белгија, GS1 Македонија е членка на 
регионалната организација GS1 in Europe и е прва организација од 

Република Македонија која како организација уште од приемот се избори за 
користење на уставното име на државата во сите официјални документи и 
сите без исклучок и го користат во сите облици на комуникација. 

 
Согласно Одлуките на Собранието на GS1 Македонија од 16.01.2006 година, 

ЕАН МАК го менува името во GS1 Македонија. Статусот на членките останува 
непроменет со задржан континуитет во членувањето и во меѓусебните 

права и обврски. 
 
Во GS1 Македонија членуваат приближно 1000 фирми, кои со 

Баркодирањето на своите производи и услуги се вклучени во современите 
светски бизнис текови користејќи го заедничкиот јазик и глобалните 

Стандард за подобрување на својата конкурентност.  
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Од 1994 година трендот (>10%) на годишното зголемување на членството во 
GS1 Македонија е стабилен. Доминантен број на членките (90%) се мали и 

средни фирми. Во GS1 Македонија членуваат и големи компании и системи, 
значајни чинители на македонската економија, етаблирани во националната 

и меѓународната бизнис заедница. Структурната застапеност на членството 
по дејности е иста со години, односно доминираат секторите на 
производството и трговијата, со приближно изедначено учество од околу 

50%. Последниве неколку години GS1 Стандардите сѐ повеќе се воведуваат, 
имплементираат и развиваат во секторот Здравство и Транспорт и логистика. 

 
 

1982 Формирана е Југословенската Асоцијација за Нумерирање на 

Артикли (YANA). Во Република Македонија која е дел од СФРЈ, 

започнува примената на ЕAN (денес GS1) Стандардите. 860 е 
националниот префикс на EAN броевите (денес GS1 броеви). 

 

1994 Помеѓу другите организации од просторите на СФРЈ, по 

осамостојувањето на Република Македонија во 1994 година се 
формираше ЕAN МАК која денес е позната под името GS1 

Македонија. Започнува користењето на националниот префикс 
531. 

 

2006 ЕAN MAK следејќи го примерот се ребрендираше во GS1 

Македонија. 
 

2007 GS1 Македонија го воведе системот СЕРТИФИЦИРАНА 

АКРЕДИТАЦИЈА. Сертифицираната акредитацијата е доказ за 

бонитетот на фирмата во Меѓународниот G1 систем и правилната 
имплементација на Стандардте на GS1 системот во сите негови 
сегменти. 

 

2008 Меѓународна промоција на системот на Сертифицирана 

Акредитација во Париз на GS1 in Europe Regional Forum 
 

2013 40 годишниот јубилеј од основањето на Глобалната GS1 

Организација, GS1 Македонија на свечен и работен начин преку 
промоција на својот Електронски Весник и Проектот „GS1 DataBar 
во Месната и Млечната индустрија во Македонија“ го одбележа 

датумот. 
 

2014 20 години на GS1 Македонија и меѓународно претставување на 

Проектот „GS1 DataBar во Месната и Млечната индустрија во 

Македонија“ 
 

2017 GS1 Македонија е постојано со своите компании – членки 

обединувајќи на едно место голем дел од мулти-секторското 

македонското производно стопанство, трговците на големо и мало, 
како провајдери на софтверски и хардверски решенија, 

здравствени установи, а притоа соработувајќи и со бројни владини 
институции и регулаторни тела итн. GS1 Македонија исто така е 
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отворена и остварува соработка и со разни образовни установи и 
стопански асоцијации. 

 
 

 

2.3. Индустрии со највисок приоритет 
 

 

2.3.1. Трговија на мало 
 
Трговијата на мало беше првата индустрија со која  GS1 започна соработка и 

кон  која и денес сè уште е  насочен нашиот фокус и претставува еден од 
највисоките приоритети. Денес GS1 оперира во четири подсектори на 

глобално ниво: Облека и обувки, Свежа Храна, Стоки за широка 
потрошувачка и Прехранбени Намирници и Општа Трговија 
 

Клучните фокуси во трговијата на мало ги вклучуваат оддржливоста, 
квалитетот на податоците, усогласеноста со регулаторните Барања, 

следливоста на производите од местото на нивното потекло (следејќи ги 
притоа и суровините кои се користат за производство на готовите 
производи), долж целиот синџир на снабдување, па сè до крајниот 

потрошувач, како и нагорно-линиската интеграција помеѓу 
производителите и добавувачите. 

 
Со оглед на тоа што потрошувачите сè повеќе прават премини помеѓу 
каналите на трговија (во продавница и е-трговија), се очекува конзистентно 

купувачко исткуств, ефикасност, безбедност и брзина. GS1 има развиено 
Стандард кои уникатно ги идентификуваат производите во корист на 

потрошувачите и интернет преБарувачите, давајќи точни и целосни 
информации за производот на дигитален начин. 
 

Големите компании за електронска трговија, како што се eBay, Amazon и 
Google Shopping, Бараат компаниите да користат GS1 број за продажба на 

нивните веб страници. 
 
 

2.3.2. Здравство 
 
GS1 веќе многу години соработува со сите засегнати страни во Здравството, 
имајќи ги како примарни цели зголемувањето на безбедноста на пациентите 

и ефикасноста на процесите во рамките на синџирот на снабдување и 
оперативното работење. 

 
Користењето на GS1 Стандардите во Здравството овозможува 

идентификација и ја поддржува следливоста на производите од 
производителот до пациентот, придонесува во детектирањето на 
фалсификуваните производи, помага во превенцијата на грешките во 

медицинските процедури и третманите со погрешни лекови, овозможува 
ефикасно отповикување и повлекување на небезбедните лекови и 

медицински помагала и ја поттикнува ефикасноста на клиничките процеси. 
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Регулаторните тела ширум светот доколку веќе немаат пропишано целосно 
воведување, имплементација и користење на GS1 Стандардте, сè повеќе 

размислуваат во насока на интеграција на GS1 Системот на Стандардте во 
секоја една точка долж синџирите на снабдување со лекови, медицински 

помагала, инструменти и различни материјали кои наоѓаат примена во 
здравството, но и во медицинските установи (болници, клиники, амбуланти, 
аптеки итн.) 

 
 

2.3.3. Други Индустрии 
 

GS1 на глобално ниво соработува и со уште четири други клучни индустрии: 
Транспортот и Логистиката, Индустријата на производство, дистрибуција 

храна и угостителство, Техничките Индустрии и Хуманитарната Логистика. 
 

Организациите Членки на GS1 во 112 држави во целиот свет колективно се 

фокусирани на преку 25 индустриски сектори. 
 
 

2.4.  Членство во GS1 
 

GS1 има над 1,5 милиони членки низ целиот свет. Компаниите можат да 
станат членки со тоа што ќе се приклучат на локалната организација членка 

на GS1. Така на пример, сите компании со полноправно членство во GS1 
Македонија по автоматизам се и членки на глобалната GS1 Организација. 

 
 

2.5.  Управување, структура на 

управувањето и улоги 
 
Структурата на управувањето на GS1 има три нивоа и сите учесници имаат 

точно дефинирани улоги. 
 

Прво ниво: GS1 Генерално Собрание кое се состои од претставници на сите 
GS1 Организации Членки. 
 

Второ ниво: GS1 Управен Одбор кој е одговорен за формулирање на 
глобалните стратешки насоки (се состои од клучните лидери од 

мултинационалните, големи и средни бизниси) и на одделни GS1 
Организации Членки. 

Во GS1 Управниот Одбор членуваат клучните лидери на некои од 
најпознатите светски компании и некои од GS1 Организации Членки од 
најбројните по население и економски најмоќните држави во светот, но и 

некои помали: 
 

 Компании: Abudawood, Amazon, Alibaba Group, B. Braun, Melsungen, 
Beijing Hualian Group, Campbell Soup Company, Carrefour, Crossmark, 
Deutsche Post, DHL, eBay, Future Retail, Google, Independent Grocers 

Association, Johnson & Johnson, LF Logistics, Mattel, Mondelez, Nestlé, 
Procter & Gamble, Smuckers, Target, Walgreens, Walmart. 
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 GS1 Организации Членки: GS1 Аргентина, GS1 Австралија, GS1 Канада, 

GS1 Кина, GS1 Германија, GS1 Индија, GS1 Малта, GS1 Обединето 
Кралство, GS1 САД. 

 
На локално ниво (најчесто национално, како што е тоа случај во Република 
Македонија), GS1 Управните Одбори се состојат од клучните лидери на 

локалните компании.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
GS1 Македонија е независна, невладина и непрофитна организација 

управувана од Генерален Извршен Директор избран од Управен Одбор чии 
членови се избрани на Генерално Собрание. GS1 Македонија ги има 

следните органи на управување: 
 
1. Генерално Собрание 

 
2. Управен Одбор 

 
3. Генерален Извршен Директор 
 

Трето ниво: GS1 Глобалната Канцеларија (GS1 Global Office) и Локалните 
GS1 Организации Членки. GS1 Глобал Офис го води развојот нови Стандарди 

и нивното оддржување. Локалните GS1 Организации Членки се фокусирани 
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врз локалната имплементација на Стандардите и на услугите на локално 
ниво. 

На глобално ниво, исто така постојат уште два одбори, а тоа се: Одборот за 

Управување со Податоци (The GS1 Data Excellence Board, одговорен за GS1 
Стратегијата за Управување со Податоци) и GS1 Одборот за Иновации (GS1 
Innovation Board (одговорен за GS1 иновациите и активностите на 

истражување и развој). 

2.6. Финансирање 

Членките на GS1 во целиот свет се финансираат со наплата на членарина 
(во GS1 Македонија и надоместоци за користење на GS1 Броеви) од нивните 

локални членови и продажба на услуги. 

2.7. Партнерска соработка 

GS1 има партнерски односи и има потпишано Меморандуми за Разбирање и 
Соработка со повеќе различни Организации од кои набројуваме неколку од 
најпознатите: 

Форум за Стоки за Широка Потрошувачка (Consumer Goods Forum), 

Меѓународна Организација за Стандарди (International Standards Organisation 
- ISO), Северно-Атлански Пакт - NATO, Организацијата на Обенитетите 

Нации и Агенција за Бегалци при Организацијата на Обенитетите Нации (UN, 
UN Refugee Agency -UNHCR), Светска Царинска Организација (World Customs 
Organisation - WCO), Меѓународно Општество за Квалитет во Здравството 

(International Society for Quality in Health Care - ISQua), Совет Заедничка 
Иницијатива (Joint Initiative Council - JIC). 

Во Република Македонија, GS1 Македонија има партнерска соработка со 

повеќе различни иституции и установи меѓу кои се и: Мининстерство за 
Здравство, Агенција за Лекови, Фонд за Здравствено Осигурување, Агенција 
за Храна и Ветеринарство, Секторски и Бизнис Асоцијации и Комори итн. 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Customs_Organization
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3. Политика на Односи со
Јавноста на GS1

Владите и бизнисите се соочуваат со зголемениот број на предизвици 
поради глобализацијата која зема сè поголем замав и напредокот на 

технологијата.  

Вашата задача е да останете во чекор со овие промени. Владините 

иституции и потрошувачите од вас очекуваат да ги идентификувате и 
подржите вистинските технологии за менаџирање на овој проток на 

производи и податоци.  

Се наметнува прашањето, кој е Вашиот најголем приоритет? 

Подолу се опишани најважните приоритети на политиката кон кои GS1 

стандардите се фокусирани. Прочитајте внимателно и ќе видите на кој начин 
можеме да соработуваме на остварување на целите на Вашата политика. 

Нашите стандарди носат ефикасност и транспарентност за синџирот на 
снабдување и можат да ви помогнат и вам да ги остварите целите на Вашата 

јавна политика и деловни залагања. 

Нашите стандарди се дизајнирани со консензус и се докажани во праксата и 

отворени, а големи бенефити црпат од соработката како со реномирани 
глобални компании, така и со локалните мали големи и средни претпријатија 

и со владите, владините тела и агенции и други институции. GS1 алатките 
им помагаат на организациите во размената на битните и податоци кои 
понекогаш имаат и критична важност – долж патот од производството, па сè 

додека производот не дојде во рацете на потрошувачот, претставувајќи 
заеднички јазик кој ги поврзува системите и процесите ширум светот.   

GS1 е ангажиран и интензивно соработува со владите и институциите во 
многу сектори во целиот свет. 

Во изминативе над 40 години, ние во GS1 се посветивме на дизајнот и 

воведувањето на глобални стандарди кои се користат во синџирот на 
снабдување. GS1 стандардите обезбедуваат основа, која овозможува 
производите,  услугите  и  информациите за  нив  да  се  разменуваат 

ефикасно и безбедно, со што фирмите остваруваат бенефити од бизнисот и 
се подобрува животот  на луѓето,  секој ден и насекаде.  Нашите стандарди 

обезбедуваат ефикасна размена меѓу компаниите и служат како основни 
упатства со кои се олеснува интероперабилноста и се обезбедува 

организација на работата во многу области. 

GS1 стандардите ги обединуваат компаниите кои ги претставуваат сите 

страни во синџирот на снабдување - производителите, дистрибутерите, 
трговците на мало, болниците, транспортерите, царинските организации, 

https://www.gs1.org/public-policy
https://www.gs1.org/public-policy
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производителите на софтвери, локалните и меѓународните регулаторни тела 
и многу други. GS1 стандардите ги користат големите мултинационални 

синџири како и малите продавници, светски познатите брендови и 
самостојните занаетчии. 

 
Овие компании, кои во принцип можат да имаат различни бизнис- интереси,  
работат заедно под наше раководство  за  договор  на стандардите кои ќе го 

направат синџирот на снабдување побрз, поефикасен, поедноставен и 
поевтин. 

 
Без неутрална, непрофитна и глобална организациа како што е GS1, 
различните компани веројатно не би можеле да бидат во состојба да се 

договорат за стандардите. Ние тоа го овозможуваме, а потрошувачите и 
компаниите имаат корист. GS1 има свои канцеларии во 112 земји и повеќе 

од 2.000 луѓе ни помагаат да ја оствариме нашата визија. Нашата работа е 
финансирана од членарината на нашите корисници. 
 

Првобитно креирани од страна на производителите и трговците за да се 
подобри дистрибуцијата  на храната и производите  за широка 

потрошувачка до супермаркетите, GS1 стандардите денес се користат во 
милиони компании кои припаѓаат на различни сектори, вклучувајќи ги 

здравството, транспортот и логистиката, воздухопловството, одбраната, 
хемиската индустрија, високата технологија и се разбира, во 
малопродажните синџири на снабдување. 

 
Придружете ни се, заедно можеме да ги постигнеме целите на Вашата јавна 

политика.  
 
 

3.1. Приоритети 
 
Во овој момент нашите највисоки приоритети се:  

 
 Е-комерцијата (e-commerce), 

 
 Квалитетот на Податоците (Data Quality), 

 

 Безбедноста на Пациентите (Patient Safety),  
 

 Следливоста (Traceability),  
 

 Безбедностa на Потрошувачите (Consumer Safety), 
 

 Менаџмент на Граничните Процедури (Border Procedure Management),  

 
 Oддржливоста (Sustainability) и  

 
 Приватноста (Privacy) 
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3.1.1. E-трговија 
 
Побарувачката за податоци за производите сè повеќе 

расте. Потрошувачите и регулаторите сакаат во реално 
време ажурирани податоци за производите и повеќе 
податоци од оние кои се наоѓаат на етикетата, како што 

се потеклото на производот и состојките.  
 

Секој производ треба да биде претставен точно и доследно во потенцијално 
илјадници различни места на интернет. 
 

GS1 стандардите овозможуваат управување и комуникација со податоците 
за производите, помагајќи им на регулаторите и другите учесници во 

процесите во синџирот на снабдување да одговорат на прашањата на 
потрошувачите. одговори на интересни групи и бизниси да одговори на 
прашањата на потрошувачите. 

 
 

3.1.2. Квалитет на Податоците 
 

Регулативите, а особено ЕУ 1169, имаат за цел на 
потрошувачите да им овозможат носење на одлуки што 

ќе купат врз основа на информации на продажните 
места, како што се квалитетот, нутритивни факти, 
состојки и понекогаш и земјата на потекло. 

 
GS1 стандарите Ви обезбедуваат алатки со кои ќе го подобрите квалитетот 

на податиците и соработката во трговијата, осигурувајќи целовитост на 
податоците, конзистентност и усогласеност со регулативите.  

 
Квалитетот на податоците има суштинска важност како за организациите, 
така и за целиот синџир на снабдување и процесите кои се одвиваат во 

него.  
 

Овие информации за прозоиводите мораат да бидат достапни како онлајн 
така и во продавниците. GS1 стандардите можат да ви помогнат да се 
усогласите со овие одредби на регулативата и ќе ви обезбедат квалитет на 

податоците кој ќе им го пружите на Вашите потрошувачи.  
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3.1.3. Безбедност на Пациентите 
 
Користењето на GS1 Стандардите во процесот на 

здравствената заштита помага во остварувањето на 
петте права на пациентот: соодветниот пациент, 
соодветниот лек или помагало, во соодветно време, во 

соодветната доза, на соодветен начин.  
 

„Воведувањето и примената на системи базирани врз стандари на глобално 
ниво можат да спречат пенетрација на фалсификувани и нелегални лекови 
во легитимниот синџир на снабдување во вредност од повеќе десетици 

милијарди долари“  
(McKinsey report, 2012) 

 
Безбедноста на пациентите е на врвот на приотитетите во агендата на 
креаторите на политиката во целиот свет.  

 

Подобрувањето на безбедноста на пациентите преку користење на 

GS1 стандардите во глобалните синџири на снабдување со 
здравствени услуги може да помогне да се намалат грешките при 

лекувањето и да се спасат бројни животи. 
 

Тоа значи дека GS1 Стандардите во здравството овозможуваат: проверка на 
идентитетот на пациентот, верификација на производот, осигурувајќи дека 

соодветниот пациент го добива соодветен лек и подржано е ефикасното 
отповикување на производот преку системско и документациско поврзување 
на медицинскиот производ со пациентот. 

 
„Воведувањето, имплементацијата и користењето на глобалните стандарди 

низ целиот здравствен синџир на снабдување може да спаси 22-43.000 
животи и да спречи 0,7 до 1,4 милиони пациенти да претпат последици по 
здравјето и животот“.  

(McKinsey report, 2012) 
 

 

3.1.4. Следливост 
 
Следливост претставува способност за следење 

нанапред на движењето низ специфицираните нивоа на 
прошитениот синџир на снабдување и трагање наназад 
на историјатот, примената или локацијата која се 

разгледува. 
 

Следливоста престставува многу повеќе од само просто отповикување на 
производ. Следливоста овозможува идентификација на било која мината или 

моментална локација и владеење на една единица и знаење на историјатот 
на единицата.  
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Системите за Следливост можат да: 
 

 Лоцираат (влезат во трага) дефектните и небезбедните прехранбени и 
непрехранбени производи или фармацевтски производи и веднаш да ги 

отстранат од полиците. 
 

 Го валидизираат присуството или отсуството на атрибути на производите, 

како што се применетите методи на органско поизводство, 
сертифицираност (Кошер, Халал и сл.), алергени итн.  

 
 Ја олеснат борбата против фалсификувањето. 
 

Глобалниот Стандард за Следливост на GS1 овозможува трговските партнери 
да разменуваат информации за движењата и местоположбата на 

производите и средствата долж синџирот на снабдување. 
 
 

3.1.5. Безбедност на Потрошувачите 
 
Нашите стандарди помагаат производите да се следат 
долж целиот синџир на снабдување и да се следи 

историјатот на еден производ од местото на 
производство (фабрика) до потрошувачот, олеснувајќи 

да се:  
 

 Верификува автентичноста. 
 

 Усогласи со регулативите за безбедност на производите. 

 

 Спроведат ефикасни и ефективни отповикувања на производите. 

 
Безбедноста на производите и фалсификувањето се сериозни ризици за 
владите (регулаторните тела) и потрошувачите. 

 
Бројот на законските барања кој е во постојан пораст, а се во врска со од-

крај-до-крај видливост на синџирот на снабдување значи вложување на 
дополнителни напори како од страна на компаниите така и на владините 
(регулаторните) тела. 

 
GS1 стандардите им помогат на засегнатите страни за безбедноста на 

потрошувачите да имплементираат системи кои ќе им овозможат да се 
зголеми безбедноста на производите. 
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3.1.6. Менаџмент на Процедурите на 
Границите 

 
Секој ден, владите ги штитат своите граѓани од 
небезбедните производи кои ја поминуваат границите на 

државите.  
 

Истовремено, промената на економската стварност го 
направи синџирот на снабдување витален повеќе од 
било кога.  

 
Тоа значи дека владите мораат да донесат одлуки  базирани врз добра 

информираност за безбедноста на производите, без да се жртвува 
прекуграничниот проток и движење на производите. GS1 Стандардите ги 
олеснуваат овие одлуки. 

 
Нашите стандарди ја олеснуваат соработката и размената на информации 

помеѓу владите и бизнидите, создравајќи побезбедни и поефикасни синџири 
на снабдување. 
 

Царината и други владини агенции од целиот свет имаат ни малку лесна 
улога да го подобрат и олеснат одвивањето на трговијата (на пример, да ги 

сведат на минимум трошоците за усогласеност со законите и времето за 
поминување на границите) и истовремено максимално да ја зголемат 
заштитата од штетните дејствија и небезбедните производи, како и да се 

наплатат сите давачки на најефикасен начин.  
 

За да се избегне задоцнето надополнување на залихи со потребните 
производи, а истовремено максимално да се заштитат граѓаните, нивното 

здравје и животната средина, царинните и другите владини агенции 
стекнуваат знаења како глобалните стандарди за управување со податоци 
како што се GS1 стандардите можат да се користат во нивните процеси на 

гранични процедури и контрола на проиводите при увоз и транзит.  
 

Исто така, бизнисите сè повеќе стануваат свесни за заедничките бенефити 
кои ги овозможуваат GS1 стандардите како за нив, така и за глобалните 
синџири на снабдување во кои тие оперираат. И царинските управи и 

бизнисите имаат слични потреби за намалување на сложеноста, времето и 
трошоците при увозот и извозот на стоки.  

 
Поради тоа, во прекуграничните синџири на снабдување сите страни 
вклучувајќи ја и Владата, мораат максимално добро да ги користат 

постојните податоци за производите.  
 

GS1 стандардите се веќе добро познати и ги применуваат најголемиот број 
на производители, трговци на големо и мало и провајдери на логистички 
услуги. Со други зборови, најголемите корисници на GS1 се и најголемите 

корисници на владата. Користејќи ги GS1 стандардите и потпирајќи се врз 
моќта на информациите на синџирот на снабдување од приватниот сектор, 

Владите можат да носат одлуки на самите граници, со што се подобрува 
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ефикасноста, безбедноста и приходот од наплатените давачки и поддршката 
од широт спектар на функции на олеснувањето на трговијата: 

 
 Портали за Информации поврзани со Трговијата, Национални 

Едношалтерски системи и Авторизирани Економски Оператори. 
 

 Поедноставени процедури и напредна стандардизација и хармонизација. 

 
 Надминување на не-тарифните бариери. 

 
 Владини можности за поддршка и потпомагање во врска со податоците за 

производите и стандардите. 

 
 Извозниците постигнуваат целостна Следливост во синџирот за пробив на 

нови пазари. 
 

 Врз основа на соработката и Меморандумот за Разбирање со Светската 

Царинска Организација (СЦО), GS1 долгорочна соработка како темел за 
царините и индустријата за партнерство со GS1 за спроведување на 

иницијативи како што е Националниот Едношалтерски и Авторизиран 
Економски Оператор/Трговски Партнер од Доверба Програмата, особено 

во С. Америка и Азиско-Пацифичкиот регион. Со потпирање врз 
стандардизирани процеси и системи, се очекува да се забрза движењето 
на производи, управување со ризиците и да се подобри усогласеноста. 

 
 

3.1.7. Одржливост 
 

GS1 стандардите на организациите им овозможуваат 
идентификација, добивање и размена на информациите 

на едноставен начин, создавајќи заеднички јазик кој ги 
подржува системите и бизнис процесите во целиот свет.  
 

Овој заеднички јазик на бизнисот обезбедува транспарентност во синџирот 
на снабдување и им овозможува на организациите да ја зголемуваат 

ефикасноста, одржливоста и безбедноста, помагајќи ни на сите нас да го 
трансформираме начинот на кој работиме и живееме во средина на 
намалувачките ресурси.  

 
GS1 Стандардите ги подржуваат фармерите: 

 
 GS1 придонесува кон развојот на безбедни и одржливи пристапи кон 

фармерското производство, што е во согласност и со Целите на 

Одржливиот Развој на Обединетите Нации [United Nations Sustainable 
Development Goals (SDGs)] 

 
 GS1 партнерски соработува со Центарот за Меѓународна Трговија 

(агенција формирана заеднички од страна Светската Трговска 

Организација и Обенитетите Нации) и ОН Глобал Компакт, на 
обезбедување на сервис за регистрација и глобална идентификација и 

http://www.gs1.org/public-policy/priorities/sustainability
http://www.gs1.org/public-policy/priorities/sustainability
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добивање на GLN како глобален уникатен идентификатор за фармите и 
нивната физичка локација.  

 
Потрошувачите, бизнисите и владите сакаат веродостојни информации за 

одржливоста на нивните производи и услуги. Пакувањето на производот и 
на потеклото на суровините се особено чувствителни прашања. GS1 
обезбедува широкодостапен сет на стандарди за да ги споделат 

информациите за одржливоста, како за B2B, така и за B2C целите. 
 

GS1 работи врз пилот програмата на EU PEF за да помогне во испитувањето 
на комуникациски средства кои ќе се користат за да се информираат 
потрошувачите за прикажаната одржливост ефикасноста на одреден 

производ. GS1 исто така е во разговори со различни партнери во однос на 
10YFP пилот-проектот на UNEP кој се однесува на информирањето на 

потрошувачите и одржливиот начин на живот. 
 
Нашите стандарди можат да бидат поддршка на „зелените“ набавки и во 

јавниот и во приватниот сектор. Нашите стандарди за мрежна видливост 
(EPCIS) се идеални за воспоставување на ефективен синџир на владеење на 

необновливите извори на суровини како што се дрвото и памукот.  
 

GS1 е исто така влучена во поддршката на двете иницијативи со огромна 
важност (намалување на отпадот од храна и отпадот во генерална смисла), 
преку Протоколот за Загуба на Храна и Отпад, кој сега се наоѓа во завршна 

фаза на нацрт верзија, покажувајќи како GS1 стандардите можат да 
помогнат во мерењето на загубите на храна и отпадот долж синџирот на 

снабдување и синџирот на вредности.  
 
GS1 Глобал Офис (GS1 Global Office) и уште четири европски офиси се дел 

од неодамна започнатата програма ЕУ свежо пребарување (EU REFRESH 
research) со која можат да се идентификуваат начини за имплементација на 

методологиите кои се веќе развиени преку проектот ЕУ Спојувања (EU 
FUSIONS). 
 

 

3.1.8. Приватност 
 
GS1 уште од своето формирање во 1974 година, се 

залага за одговорно користење на било која технологија 
во генерална смисла, како и на сите технологии 

имплементирани, а се поврзани со нашите стандарди.  
 
Ние сме посветени кон почитување на правата и одговор на грижите кои се 

однесуваат на приватноста на потрошувачите и интересите на владите, а кои 
се однесуваат на технологиите кои стојат зад нашите стандарди.  

 
Сите наши стандарди се отворени и нивното користење е доброволно и ниту 
еден не содржи лични идентификациски информации. 
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Слично како и поставеноста на програмите на нашите стандарди – и нашите 
политики на заштита на приватноста ги инкорпорираат гледиштата на 

широкиот спектар на заинтересирани и вклучени страни од индустриските 
имплементатори, до техничките и експерти за потрошувачите. Сите тие 

соработиваат и дискутираат, ја проценуваат и валидизираат прифатливоста 
на различните технологии кои се користат за спроведување на нашите 
отворени и доброволни стандарди за индустријата да може да се движи 

напред на начин кој ги штити своите најценети компонети - своите 
потрошувачи. 

 
Ние сме активни учесници во Експертската Група на Европската Комисија за 
РФИД и Интернет на Работите [European Commission RFID and Internet of 

Things (IOT)], Студиската Група за РФИД на Сојузната Американска Држава 
Њу Хемпшир, Трансатлантскиот Бизниз Дијалог за РФИД, развојот на 

Прирачникот за Приватност на Азиско-пацифичката Економска Соработка 
(APEC), неколку Форуми на Федералната Комисија за Трговија на САД, а 
партнерски соработуваме со голем број на влади во светот, претставувајќи 

ги GS1 стандардите и технологијата која стои зад нив.  
 

Членките на GS1 учествуваат во работата и дискусиите во рамките на 
форумите за Приватноста и Јавната Политика во САД и Европа. GS1 

отсекогаш е посветен на отворениот дијалог со сите заинтересирани страни 
за технологијата која е поврзана со користењето на нашите стандарди. GS1 
и нејзините членки се посветени на одговорното користење на сите GS1 

стандарди и односната технологија која е нераскинлив дел од нивното 
воведување, имплементација и примена.  
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4. GS1 Стандарди 
 
 

Над 40 години, GS1 е посветен на дизајнирање и имплементација на 
глобални стандарди за користење во синџирот на снабдување. GS1 

стандардите претставуваат рамка која овозможува производите, услугите и 
информациите за нив ефикасно и безбедно да се движат во корист на 
бизнисите и за подобрување на животoт на луѓето секојдневно и насекаде. 

 
GS1 Стандардите ги зближуваат компаниите кои ги претставуваат сите 

делови на синџирот на снабдување – производителите, дистрибутерите, 
продавачите на големо, болниците, превозниците, царинската управа, 

софтверските куќи, националните и меѓународните законодавни тела, итн. 
 
GS1 стандардите ги користат и големите мултинационални синџири и малите 

маалски продавници, светски познатите брендови, но и индивидуалните 
занаетчии. Овие компании, чии интереси кои всушност се вкрстуваат, под 

наше лидерство соработуваат на изготвувањето на стандардите кои го 
прават синџирот на снабдување побрз, поефикасен, помалку комплексен и 
поефтин. 

 
Стандардите се спогодби со кои се структуира било која активност  или било 

кој бизнис сектор. Тие можат да бидат правила или препораки кои сите ги 
применуваат на истиот начин. Тие можат да бидат договорени како 
униформен начин за мерење, опишување или класификација на производите 

или услугите. 
 

Навистина, добро дизајнираните стандарди за синџирот на снабдување 
играат многу важна улога во деловните операции кои се овиваат 
секојдневно: Тие придонесуваат да се намали комплексноста меѓу и во 

рамките на организациите, го олеснуваат донесувањето на правилни одлуки 
за купување на хардвер, софтвер и опрема, а со тоа потоа се намалуваат 

трошоците за имплементација, интеграција и одржување, ја олеснуваат 
соработката меѓу трговските партнери во синџирот на снабдување, што ја 
прави побрза и полесна идентификацијата на производите и го олеснува 

споделување на информациите (како нарачани количества, достапноста, или 
специфични карактеристики), нарачани и примени делови или состојки од 

добавувачите, или испратена стока на клиентите.  
 
GS1 Стандардите помагаат да се подобри безбедноста на пациентите и да се 

намалат грешките со лекови. Тие овозможуваат глобална следливост и 
автевтификација. Тие ја подобруваат ефикасноста. 

 
Во светот полн со податоци, GS1 Стандардите Ви помагаат да ги пронајдете 

они кои за Вас се битни. GS1 Стандардите Ви даваат заеднички јазик за 
идентификација, зачувување и споделување на податоците низ синџирот на 
снабдување, а притоа обезбедуваат да битните информации бидат достапни 

точни и лесно разбирливи. 
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4.1.  Идентификација 
 
GS1 Стандардите за Идентификација се стандарди кои дефинираат уникатни 
идентификациски кодови кои се викаат GS1 Идентификациски Клучеви кои 

можат на недвосмислен начин преку информационите системи на дадат 
одредени информации како на пример за: Трговска единица, Логистичка 

единица, Физичка локација, Документ, Услужен однос, Други ентитети, итн. 
   
GS1 Идентификациските Клучеви (анг. ID Keys) им даваат на компаниите 

ефикасен начин за пристап до информациите за производите во нивните 
синџири на снабдување и да ги споделуваат овие информации со своите 

трговски партнери. 
 

Идентификациските клучеви им овозможуваат на организациите да им 
доделат стандардизирани идентификатори на производите, документите, 
физичките локации и многу повеќе. 

 
Бидејќи GS1 идентификациските клучеви се глобално уникатни, истите 

можат да се делат меѓу организациите, зголемувајќи ја на тој начин 
видливоста во синџирот на снабдување меѓу партнерите. 
 

За да можете да ги користите бенефитите на овие GS1  Идентификациски 
Клучеви, вашата организација мора да стане членка на GS1 Македонија и да 
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добие GS1 Компаниски Префикс кој заедно со националниот префикс го 
гради матичниот број на компанијата во GS1. Компанискиот префикс и 

матичниот GS1 број е основа за понатамошно изведување и користење на 
GS1 Идентификациските Клучеви. 

 
Дефинирани се 11 GS1 Идентификациски Клучеви кои им овозможуваат на 
организациите да ги поврзуваат физичките настани со односните 

информации. GS1 Идентификациските Клучеви се опишани во табелата 
подолу. 

 
 

Идентификациски клуч 

Англиски назив 
Превод на 
македонски 

Кратенка Идентификува 

Global Trade Item 
Number  

Глобален Број на 
Трговска Единица 

GTIN Производи 

Global Location 
Number  

Глобален Локациски 
Број 

GLN Локации 

Serial Shipping 
Container Code  

Сериски Код на 
Контејнер за 
Испорака 

SSCC Логистички единици 

Global Returnable 
Asset Identifier  

Глобален 
Идентификатор на 

Повратно Средство 
GRAI Повратни средства 

Global Individual 
Asset Identifier  

Глобален 
Идентификатор на 
Индивидуално 
Средство 

GIAI Повратни Средства 

Global Service 
Relation Number  

Глобален Број на 
Услужен Однос 

GSRN 
Релации помеѓу 
даватели и приматели 
на услуги 

Global Document Type 
Identifier  

Глобален 
Идентификатор на 

Тип на Документ 
GDTI Документи 

Global Identification 

Number 
for Consignment  

Глобален 

Идентификациски 
Број на Товар  

GINC Товар 

Global Shipment 

Identification 
Number  

Глобален 

Идентификациски 
Број на Пратка 

GSIN Пратки 

Global Coupon 
Number  

Глобален Број на 
Купон 

GCN 
Купони 
 
  

Component/Part 
Identifier  

Идентификатор на 
Компонента/Дел 

CPID Компоненти и делови 

 

http://gs1mk.org.mk/Standards/Identify/ID_Key/04GRAI/Default.aspx
http://gs1mk.org.mk/Standards/Identify/ID_Key/04GRAI/Default.aspx
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4.2.  Чување и Прибирање на Податоци 
 

GS1 Стандардите за чување и прибирање на податоци во овој момент се 
состојат од дефинираните Баркод и Радио Идентификациските 

Идентификациските (RFID) носачи на податоци со кои се овозможува GS1 
Идентификациските Клучеви директно да бидат прицврстени за физички 
објекти. Освен носачите на податоци со овие стандарди се специфицираат и 

стандардите за читање, печатење, како и останатите хардверски и 
софтветски компоненти кои ги поврзуваат носачите на податоци со нивната 

примена во праксата. 
   
 

4.2.1. GS1 Баркодови 
 
Баркодовите се симболи кои можат да бидат скенирани електронски со 
користење на ласерско или камера базирани системи за скенирање. 

Баркодовите се симболи кои можат да бидат скенирани електронски со 
користење на ласерско или камера базирани системи за скенирање. 

 
Баркодовите се користат за кодирање на информации како глобален број за 
идентификација на продукт, сериски и batch број. Баркодовите имаат главна 

улога во синџирот на снабдување, овозможувајќи им на партнерите како 
трговците, производителите, шпедициите и болниците автоматски да ги 

идентификуваат и следат продуктите како што тие се движат низ синџирот 
на снабдување. 
 

GS1 управува со неколку типови на Баркодови. Секој од нив е дизајниран за 
употреба во различна ситуација. 
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Баркодот е мала, дискретна алатка која го смени светот и водењето на 
Бизнисот и одвивањето на процестите во синџирот на снабдување. Секој 

ден, се вчитуваат најмалку 6 милијарди Баркодови низ светот. Во целиот 
свет, скенерите вчитуваат Баркодови од најразлични видови на производи 

произведени од милиони компании од сите големини.  
 
Информациите се пренесуваат  до милионите различни компјутери со 

различни софтверски програми од различни производители, при што GS1 
Стандардите се заеднички јазик за сите нив, овозможувајќи контрола врз 

испораките, складирањето, нарачките, продажбата итн. 
 
GS1 Баркодовите се без сомнение најпознатиот и општо препознатлив GS1 

Стандард. Уште од нивното создавање пред повеќе од 40 години, GS1 ги 
создава и раководи со Баркод стандардите, со што им овозможува на 

компаниите и организациите низ светот автоматски да ги идентификуваат 
производите, палетите и локациите. 
 

GS1 Баркодовите им овозможуваат на компаниите поефикасно да 
управуваат со сопствените синџири на снабдување. Во денешната глобална 

економија, ефикасен синџир на снабдување е неопходност. Бидејќи се 
повеќе компании ги прифаќаат стратегиите на глобалното работење, 

управувањето со синџирот на снабдување станува сè потешко, а во исто 
време се позначајно за успехот на компаниите. 
 

Нецелосното или неточното пренесување на пораките  долж синџирот на 
снабдување  може  да биде штетно за брендовите, ако нешто тргне 

наопаку. Подобрувањето на квалитетот на податоците може да доведе до 
брз пораст на профитот. 
 

GS1 Стандардите, како што се Баркодовите, им овозможуваат на компаниите 
да одговорат на предизвиците на глобализираниот синџир на снабдување, 

при што ќе ја зголемат нивната ефикасност и ќе го максимизираат профитот. 
 
Производителите ги обележуваат нивните производи со Баркод, а трговците 

ги опремуваат нивните продавници со оптички читачи. Автоматската 
идентификација на производот на тој начин го олеснува процесот на 

проверка и ги елиминира грешките кои се јавуваат при внесувањето на 
податоците, како и времето на чекање. Употребата на Баркод е основа за 
автоматскиот систем за набавки и доведува до подобрување на достапноста 

на производот.  
 

Употребата на Баркодовите сега е раширена и на логистиката и помага да се 
оптимизира инвентарот и акциите на менаџирање, при што се овозможува 
следливост на производот. 

 
Баркодовите според истражувањата доведуваат до годишна заштеда од 

5,69% на приходите на мало. Директните, конкретни и мерливи заштеди од 
употребата на Баркодовите се поврзани со намалување на времето на 
процесирање, помалку грешки и подобро користење на времето на касата од 

страна на операторите. A индиректните заштеди се резултат од 
зголемувањето на продажбата, што пак се должи на подобрените услуги за 

клиентите, подобро следење и управување со залихите и тековите на 



32

 

 
 

продажба во продавниците, менаџментот на категориите и надолните 
корекции на цените. 

  
 

4.2.2. GS1 EPC/RFID 
 

Електронскиот код на продуктот или EPC, претставува мост меѓу GS1 Баркод 
базираните идентификатори и се поатрактивната во светски рамки радио 

фреквентна идентификација. Видливоста овозможена во синџирот на 
снабдување преку имплементација на оваа EPC/RFID технологија за 
означување на продуктите е поточна, а следливоста е поголема. Оваа 

технологија овозможува идентификација на продукти, зачувување и читање  
на податоците за продуктите и на оддалеченост до 10 метри (без разлика 

дали продуктот е во видното поле на читачот или не), притоа се 
постигнуваат и брзини на читање и до 500 продукти во секунда. Сето ова 
носи бенефити за корисниците преку подобрена достапност на продуктите, 

зголемена брзина на проток на стоките низ синџирот на набавка и обезбеден 
квалитет на продуктите. 

 
Електронскиот Код на 
Производ е уникатен 

сериски број со кој што се 
означени продуктите во 

форма на мемориски чип. 
На меморискиот чип 

прицврстена е радио 
антена кој го емитира EPC 
во форма на радио бранови 

до Радио Фреквентниот 
Идентификатор (RFID) 

читач кога тоа е побарано.  
 
Читачот може да биде рачен и истиот треба да биде во опсегот на домет на 

EPC тагот. Различните предмети во продавниците или магацините можат да 
ги попречуваат радио брановите, но за разлика од класичната Баркод 

технологија, кај EPC/RFID технологијата нема потреба од директен контакт 
меѓу читачот и означениот продукт со EPC таг. 
 

Електронскиот код на продуктот содржи богатство на информации за 
продуктот како, име на производител, земја на потекло, дата на употреба, 

информации за испраќачот и дестинацијата итн. Еднаш што EPC тагот ќе се 
прочита од RFID читачот, податоците можат да се пратат до базата на 
податоци и истите да се споделат со трговските партнери. 
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4.3. Размена на Податоци 
 

GS1 Стандардите за размена на податови вклучува стандарди за размена на 
матични податоци, трансакциски податоци и податоци за физички 

случувања, како и стандарди за комункација односно размена на овие 
податоци помеѓу трговските партнери. Другите стандарди за размена на 
податоци се стандарди за откривање кои помагаат да се лоцираат местата 

каде се наоѓаат релевантните податоци долж целиот синџир на снабдување, 
и стандарди за доверба и доверливост кои поставуваат услови за размена на 

податоците со соодветна безбедност. 
 
 

4.3.1. Електронска размена на податоци - EDI 
 
 
4.3.1.1. GS1 XML 

 
XML е јазик создаден за 

размена на информации 
преку интернет. GS1 го 
користи XML за да создаде 

сет на стандарди на пораки 
за GS1 ЕДИ (Electronic Data 

Interchange). 
 
GS1 XML пораките можат да 

се разменуваат со било кое 
техничко решение или 

интернет транспортен 
протокол. 

 
 

4.3.1.2. EANCOM 
 
GS1 EANCOM® e GS1 

подмножество на 
UNI/EDIFACT стандардот 

(United Nations Electronic 
Data Interchange for 
Administration, Commerce 

and Transport). Ги содржи 
само елементите на 

пораките кои се од 
значење за деловните 
апликации и се 

задолжително по синтакса. 
Испуштени се произволните 

елементи кои не се од 
значење за GS1 

корисниците. 



34

 

 
 

GS1 EANCOM ги обединува GS1 Стандардите кои ги идентификуваат 
трговските единици со логистичката единица и глобалниот локациски број 

(GLN) кој во себе содржи информации за деловните партнери. 
 

 
4.3.1.3. GS1 UN/CEFACT XML 
 

Овој стандард претставува множество од страна на GS1 профилирани шеми: 
  

 Cross Industry Despatch Advice  
 

 Cross Industry Invoice 

 
 Cross Industry Order 

 
 Cross Industry Order Response 

 

 Data Types 
 

 

4.3.2. Споделување на матични податоци за 
производите (Master Data) 

 
 
4.3.2.1. Глобална мрежа за синхронизација на податоци (GDSN) 

 
Глобалната мрежа за 

синхронизација на 
податоци (GDSN) им 

овозможува на деловните 
партнери, глобална, 
синхронизација на 

доверливи информации. 
Вие можете да разменувате 

податоци за Вашите 
продукти со Вашите 
деловни партнери 

преку автоматски и 
ефикасен начин кој 

обезбедува интегритет на 
Вашиот бренд. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

https://www.gs1.org/gs1-uncefact-xml-profiles/gs1-un-cefact-xml-cross-industry-despatch-advice/2012
https://www.gs1.org/gs1-uncefact-xml-profiles/gs1-un-cefact-xml-cross-industry-invoice/2012
https://www.gs1.org/gs1-uncefact-xml-profiles/gs1-un-cefact-xml-cross-industry-order/2012
https://www.gs1.org/gs1-uncefact-xml-profiles/gs1-un-cefact-xml-cross-industry-order-response/2012
https://www.gs1.org/gs1-uncefact-xml-profiles/gs1-un-cefact-xml-data-types/2012
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4.3.2.2. GS1 Source 
 

Не само што денес продуктите се продаваат преку повеќе дигитални канали, 
информациите поврзани со нив мора да биде подетални со цел да се 

задоволат барањата на корисниците и регулаторите. Овие барања се во 
постојан пораст.  
  

GS1 Source е 
предефинирана рамка за 

делење на информациите 
за продуктите со што Вие и 
Вашите деловни партнери 

можат да пристапат до нив 
и истите да ги користат во 

корисничко ориентираните 
дигитални канали. 
 

GS1 Source е мрежа да податочни агрегатори кои се согласиле да користат 
GS1 Стандарди. Податочните агрегатори собираат податоци за продукти од 

нивните бренд сопственици и производители, податоците ги делат меѓу себе 
во „облак“ и истите им ги ставаат нарасполагање на програмерите да ги 

користат при изработка на веб страници и мобилни апликации. 
 
Сопствениците на брендови ги регистрираат податоците во еден од 

сертифицираните GS1 Source податочни агрегатори со цел да добијат 
пристап до GS1 Source мрежата и можност да ги освежува навремено 

податоците за своите продукти. 
 
Податочните агрегатори – добиваат GS1 Source сертификат за споделување 

на податоците со другите податочни агрегатори. 
 

Апликациски програмери – се претплатуваат на GS1 Source податочен 
агрегатор за да добија пристап до податоците на повеќе брендови кои 
автоматски се ажурираат. 
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4.3.2.3. Глобална класификација на продукти (GPC) 
 

GPC ги класифицира 
продуктите преку нивно 

групирање во категории 
според нивните основни 
одлики и невината релација 

со останати продукти. GPC 
нуди универзален сет на 

стандарди за 
класифицирање на се од 
кола до литар млеко. 

 
GS1 Глобалната 

класификација на производи 
(GPC) е стандард кој им 
помага глобално на 

трговските партнери во 
групирањето на продуктите 

на ист начин и тоа секаде во 
светот. Глобалниот 

заедничко разбирлив 
деловен јазик е јасен и 
инстантно разбирлив. 

 
Градбен блок на GPC е кодот 

на производот познат како 
група. Постојат групи за се 
од кола до шише со млеко. 

Највисокото ниво во 
класификацијата е сегмент, 

кој е дефиниран како 
соодветна индустрија.  
 

На пример, шише млеко припаѓа на сегментот храна, пијалаци и тутун. 
 

Најниското ниво на овој систем на класификација се вика атрибут на 
групата кој е дефиниран како детал на практичниот продукт. На пример, Вие 
можете да дефинирате дали млекото содржи млеко од животни (крава, овца, 

итн.) или млеко од не животинско потекло (соја, ориз, итн.). 
 

 
4.3.2.4. GS1 SmartSearch 
 

GS1 заедницата работеше и работи со своите членки, организациите за 
стандарди (W3C), интернет пребарувачите со цел да се постигне ефикасен и 

едноставен начин за откривање и опишување на продуктите на 
Интернет.  GS1 SmartSearch е прва надворешна надградба на schema.org. 
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Нашиот GS1 SmartSearch стандард и упатства (претходно познати како 
„GTIN+ on the web“) и овозможуваат на бизнисите да ја зголемат продажбата 

преку: 
 

 Порелевантни резултати при пребарување 
 
 Подетални и попрецизни податоци за продуктите се прикажуваат во 

резултатот од пребарувањето 
 

GS1 SmartSearch стандардот и упатствата ги постигнуваат овие бенефити 
преку овозможување да се креираат структурирани податоци за продукт и 
тие да се поврзат со GTIN-от на продуктот. Структурните податоци за 

продуктот потоа можат да се користат од интернет пребарувачите, 
апликациите за паметни телефони итн., со цел да се обезбедат доволно 

податоци за крајните потрошувачи и со тоа да се добие нивна доверба во 
брендот на продуктот што го купуваат или планираат да го купат. 
 

 

4.3.3. Видливост на настани 
 
 

4.3.3.1. EPCIS и Core Business Vocabulary (CBV) 
 

Информациони Сервиси на Електронскиот Код на Производ (Electronic 
Product Code Information Services (EPCIS) е GS1 Стандард кој на трговските 

партнери им овозможува да споделуваат информации за физичкото движење 
и статусот на производите додека патуваат низ целиот синџир на 
снабдување - од бизнис до бизнис и во крајна линија до потрошувачите. Таа 

помага да се добијат одговорите на прашањата „што, каде, кога и зошто“, со 
цел да бидат задоволени регулаторните барања и барањата на 

потрошувачите за точни и детални информации за производите. 
 
Целта на EPCIS е да овозможи различни апликации да креираат и 

споделуваат податоци за видливост на настани, како во рамките, така и 
ширум компаниите. Ова делење има за цел да им овозможи на корисниците 

да добијат заеднички приказ на физичките или дигиталните објекти во 
релевантен деловен контекст. 
 

EPCIS е наменет да се користи во конјукција со стандардот GS1 за Основен 
Бизнис Речник (GS1 Core Business Vocabulary - CBV). CBV обезбедува 

дефиниции за вредностите на податоците кои може да се користат за да се 
формираат структурите на податоците дефинирани во EPCIS стандардот.  
 

Употребата на стандардизиран речник обезбедена од страна на CBV 
стандардот е од клучно значење како за интероперабилноста, така и за 

обезбедување при пребарувањето на податоци да се намалат разликите во 
тоа како различни бизниси изразуваат заедничка намера. 
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4.3.4. Мрежи 
 
 

4.3.4.1. ONS 
 
GS1 Сервисот за Именување на Објекти (GS1 Object Name Service - ONS) ја 

користат Domain Name Server (DNS) инфраструктурата при имплементирање 
на Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) алгоритам за лоцирање на 

авторитетни мета податоци и сервиси поврзани со соодветни GS1 
Идентификациски Клучеви. 
 

 
4.3.4.2. GEPIR 

 
Глобалниот Електронски Регистер на Страни (Global Electronic Party 
Information Registry - GEPIR) е уникатен интернет сервис кој овозможува 

пристап до основните контакт информации за компаниите членки на GS1. 
Адресата на сервисот е www.gepir.org. 

 
Овие компании членки на GS1 го користат уникатниот и единствен систем за 
идентификација на GS1 за идентификација на нивните производи, физички 

локации или пратки.  
 

Преку едноставно впишување на бројот на Баркодот во GEPIR, секој може да 
ги добие основните контакт информации на сопственикот на брендот.  

 
Глобалните Броеви на Физичките Локации и Броевите на Пратките исто така 
можат да бидат критериуми за пребарување. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
4.3.4.3. Сертификациски Профил 

 
Со спецификацификациите на Ппоследната верзија на EPCIS 
Сертификациски Профил Станардите (EPCIS Certificate Profile standards) се 

дефинира X.509 сертификацискиот профил за користење на EPCglobal 
мрежата. 

 

https://www.gs1.org/epcis/epcis-certificate-profile/2
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4.3.4.4. GLN Сервис 
 

GLN Севисот овозможува верификација на точноста на информациите на 
адресата за било која бизнис локација во рамките на синџирот на 

снабдување. Тоа е глобален сервис кој користи централен регистар, 
обезбедувајќи единствена пристапна точка до GS1 GLN матичните податоци 
преку меѓусебно поврзана мрежа на локални регистри. Ова осигурува дека 

испораката ќе пристигне на соодветното место, со што ќе се намалат 
доцненањата и ќе се намалат трошоците и елиминираат казните на 

ненавремени или неточни испораки. 
 
 

4.4.  Рационализација на бизнис 

процесите 
 

 

4.4.1. Следливост 
 
Следливостa претставува можност да се идентификува предходната и 
тековната локација на некоја единица, што е познато како историјат на 
единицата.  

 
Најпозната примена на следливостa е лоцирање на неисправна или 

небезбедна храна, како и фармацевтски или други производи, како тие бргу 
би се тргнале од продажбата. Во некои случаи, благодарејќи на можноста за 
брзо и лесно повлекување на единицата (или групата на единици), можат да 

се спасат животи. Брзото повлекување исто така значително ги намалува 
потенцијалните негативни економски последици и допринесува да се сочува 

довербата на потрошувачите во квалитетот на нивните омилени брендови, 
како и нивната доверба во системите кои се проектирани да ја штитат 
нивната безбедност.  

 
Следливоста не помага само при повлекувањето на единицата. На пример, 

системите за следливост можат да потврдат присуство или одсуство на 
атрибути важни за потрошувачите, како што се постапките за примена 
органското ѓубриво, “кошер” храна, козметика која не предизвикува 

алергија, или производи без шеќер. Следливоста станува алатка во борбата 
против фалсификување на производите и за заштита на брендот. Неодамна 

следливостa, исто така, стана регулаторно барање во некои држави во 
борбата против биолошкиот тероризам.  

 
Воведување на системот за следливост во синџирот на испорака бара сите 
страни кои се вклучени во синџирот систематски да го поврзат физичкиот 

тек на материјалите и производите со текот на информациите за нив. Тоа 
најдобро се постигнува преку развивање на заедничкиот јазик на 

работењето - GS1 Стандардот за следливост.  
Бидејќи деловниот процес ја препознава вредноста за следливостa, тој не 
сака повеќекратни, потенцијално конфликтни системи за следливост, ниту 

непотребно зголемување на трошоците. Деловниот процес исто така 
признава дека одредена компанија е само еден партнер во синџирот на 
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испорака и дека синџирот е силен онолку, колку што е силна неговата 
најслаба алка. Всушност, работењето бара систем за следливост кој може 

лесно да биде прифатен од сите во синџирот на испорака.  
 

GS1 Стандардот за следливост го исполнува овој критериум. Тој ги 
дефинира деловните правила и минималните барања кои треба да се следат 
при проектирањето и воведувањето на системот за следливост. GS1 

Стандардите (како GS1 Баркодовите, GS1 EPC, GS1 eCom, размената на 
деловните пораки и други) овозможуваат лесно воведување на GS1 

Стандардите за следливост. GS1 Стандардот за следливост обезбедува увид 
во: 
 

 Учесниците во процесот на следливост, страните и улогите. 
 

 Дефинициите на следливите единици.  
 
 GS1 единственте глобални идентификатори за примена секој вид на 

следливи единици.  
 

 Потпроцесите и чекорите во процесот на следливост. 
 

 

Повеќе од една деценија, GS1 Глобалниот стандард за следливост е во 
првите редови за насочување на имплементацијата на решенија за 
следливост, од добавувачите до потрошувачите и пациентите. Новата, 

верзија 2.0 на GS1 Глобалниот Стандард за Следливост, ја обезбедува 
потребната рамка за да осигура дека системите за следливост се 

интероперабилни и скалабилни, каде што трговските партнери можат лесно 
да соработуваат и да споделуваат информации за видливоста низ целиот 
синџир. 
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4.4.2. Интернет на Работите 
 
Интернетот на Работите (Internet of Things – IoT) е прилагодлив и 

трансформабилен кон системите, уредите, технологиите и примените ширум 
светот, а се управува од:  
 

 Очекувањето од страна на бизнисите и потрошувачите дека сите работи 
ќе бидат „поврзани“. 
 

 Зголемените способности и пониските трошоци на микро-контролорите и 
на комуникациските технологии. 

 
 Експанзијата или уште подобро кажано експлозијата на Клауд-

базираното (Cloud-based) управување со податоците и платформите за 

процесирање и размена. 
 

GS1 „Глобалниот Jазик на Бизнисот“ ги поврзува физичкиот и дигиталниот 
свет. Идентификацијата на објекти, средства, локации итн., и автоматско 
собирање на податоци се овозможени со GS1 Баркодовите и EPC/RFID. GS1 

Стандардите за споделување на податоци овозможуваат интероперабилни, 
доверливи и транспарентни податоци кои се основни за „ослободување“ на 

IoT способностите. 
 
GS1, исто така, обезбедува основа од доверба за одговорно користење на 

технологите и зад нејзините стандарди - отворајќи го патот за иднината на 
IoT преку обезбедување на најдобри практики за проценка на ризик и 

заштита на податоците.  
 

 

4.4.3. Квалитет на Податоци 
 
Бизнисите се добри онолку колку и нивните податоци. Високо квалитетните 

податоци се од најголемо значење за привлекување на интересот на 
потрошувачите и тие податоци се главен двигател на зголемувањето на 
електронската продажба. 

 
Нашите стандарди Ви дават алатка за создавање на цврста основа за 

подобрување на податочниот квалитет и продлабочување и проширување на 
деловните соработки. 
 

Бенефити од користење на GS1 Стандардите за Квалитет на Податоци: 
 

 Го зголемува задоволството на потрошувачите преку пласманот на точни 
податоци за продуктот – состав, ценам нутритивни информации итн. 

 
 Ја зголемува довербата и соработката меѓу деловните партнери. 

 

 Го намалува доцнењето на местото на продажба како резултат 
на намалените грешки при мерењето. 
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 Ја зголемува доверливоста и ефикасноста на транспортот и доставата на
продуктите до продавниците и магацините.

 Обезбедува подобро задоволување на индустриските стандарди и

регулаторни барања.

4.4.3. Дигитално управување со купони 

Со порастот на електронската трговија, купоните сега можат да бидат 
ставени на повеќе различни канали за да стигнат до потрошувачите. За да 
останат работите едноставни, нашиот GS1 Стандард за управување со 

дигитални купони обезбедува заеднички безбеден и сигурен процес за 
управување со дигиталните купони. 

Нашиот стандард за управување со дигитални купони може да Ви помогне во 

било која фаза од животниот циклус на дигиталните купони, вклучувајќи го 
поставувањето и комуникацијата, откривањето и барањето, проверката и 
користењето, презентацијата, известувањето и финансиското порамнување. 
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5. GS1 Индустрии

GS1 стандардите ги поткрепуваат синџирите на снабдување, ги намалуваат 
трошоците и даваат исклучителна ефикасност во многу различни индустрии. 

Но, нашите основни сектори се Трговијата на мало, Здравството, Транспортот 
и Логистиката, Производство и Дистрибуција на храна (Кетеринг), 

Управувањето со готовина, Техничките Индустрии и Хуманитарната 
Логистика. 
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5.1. Трговија на мало 
 

GS1 има долгогодишна историја во трговијата на 
мало и речиси насекаде се слуша „бип“ сигналот 

при скенирањето на GS1 баркодовите на касите во 
продавниците и тоа 5 милијардни пати на ден. 
Денес постојат многу начини на купување, но 

потрошувачите бараат тоа да биде еден 
беспрекорен канал на трговијата на мало кој ќе ги 

донесе купените производи во нивниот дом. 
 
Тие креираат „лични синџири на снабдување“ за 

храна, облека и обувки, елекроника и многу други 
видови на производи, а GS1 стандардите можат да 

помогнат. 
 
 

5.1.1. Омни-канал Трговија 
 
Трговијата на мало, која често се нарекува и омни-канал трговија како 
индустрија бргу се прилагодува и одговара на променливите навики на 

потрошувачите, кои наизменично ги користат различните канали на 
купување, од продавница и е-комерција и истовремено очекуваат 

конзистентно купувачко искуство. GS1 стандардите му помагаат на секторот 
трговија на мало да ги интегрираат операциите во продавниците, 
испораката, менаџментот на инентар и залихи, со цел да се одговори на 

предизвиците на новиот омни-канал пазар и да ги задоволи очекувањета на 
потрошувачите пред, за време на и по нивното купување. 

 
Потрошувачите денес очекуваат беспрекорно и лесно пребарување, 
купување и интеракција со производите кои сакаат да ги купат, без оглед 

каде вршат купување. Денешните потрошувачи очекуваат беспрекорно 
пребарување, купување и интеракција со производите кои сакаат да ги 

купат без оглед каде го вршат купувањето. GS1 стандардите ѝ помагаат на 
индустријата да одговори на предизвиците на омни-канал комерцијата и да 
ги задоволи очекувањата на потрошувачите пред, за време и по купувањето 

– без оглед дали тие купуваат онлајн, во продавница или преку мобилен 
уред. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.gs1.org/retail
https://www.gs1.org/retail
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5.1.1.1. Подобро пребарување 
 

GS1 стандардите помагаат да се осигури производите да 
бидат уникатно означени за потрошувачите и интернет 

пребарувачите, т.е. пребарувачките машини (анг. search 
engines). 
 

 
5.1.1.2. Унапредени информации за 

производите 
 
Уникатна идентификација на производите прибирање 

(анг. capture) и верификација на атрибутите користејќи 
го GS1 системот. 

 
 
5.1.1.3. Оптимизирано надополнување на 

залихи на прозводите 
 

Видливоста во рамките на синџирот на снабдување 
базирана врз стандардите значи дека соодведните 

производи ќе бидат доставени на соодветната локација 
во соодветно време. 
 

 
5.1.1.4. Попаметна аналитика 

 
Не станува збор само за така наречените големи 
податоци (анг. big data), туку се рабори за квалитетот на 

податоците кој GS1 стандардите го даваат. 
 

 
5.1.1.5. Побезбедни производи, помалку 

фалсификувана стока 

 
GS1 стандардите можат да помогнат да се осигури 

проток на побезбедни производи и помалку 
фалсификувани стоки во синџирот на снабдување. 
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5.1.2. Потсектори на секторот Трговија на мало 
 
 

5.1.2.1. Облека и обувки 
 

Денешните потрошувачи на облека, обувки, модни 

додатоци итн., очекуваат да го добијат вистинскиот 
производ на вистинското место во вистинско време. Тоа 

може да биде предизвик да се зголеми брзината на 
производите до пазарот (анг. speed-to-market), 
истовремено со следењето на единиците со многу 

различни атрибути како тип, големина, боја, стил и 
сезона.  

 
GS1 стандардите, вклучувајќи eCom и EPC / RFID тагирањето на ниво на 
потрошувачка единица, во голема мера ја подобруваат инвентарната точност 

и протокот на залихи, што во крајна линија ја придвижува и зголемува 
продажбата. 

 
Стратегиите на омни-каналната трговија кои се насочени и водени од 
потребите на потрошувачите и од нивното задоволување, сѐ повеќе трговци 

на мало ги прифаќаат и примениваат, се исто така овозможени од GS1 
Стандардите.  

 
 

5.1.2.2. Свежа Храна 
 

GS1 стандардите Ви помагаат да ја следите свежата 
храна од фарма/нива до вилушка. Информациите можат 
да се разменат низ синџирот на снабдување за да ги 

поддржат Вашите бизнис потреби и да се гарантира 
безбедноста на храната. Можете да добиете податоци за 

да ги задоволите безбедносните прописи, да ги 
користите како основа за стратегиите на надополнување 
на залихите и да обезбедите сѐвкупен квалитет, притоа 

елиминирајќи го или намалувајќи го расипувањето и 
фрлањето на храна како отпад. 

  
Споделувањето на точни информации за производот преку мобилни уреди и 

веб-сајтови кои се соочуваат со потрошувачи градат доверба и му помага на 
денешниот купувач на сите канали да донесе информирани одлуки. 
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5.1.2.3. Стоки за широка потрошувачка и 
Прехранбени Намирници  

Преку 40 години Секторот на Стоки за Широка 

Потрошувалка и Прехранбени Намирници им помага на 
трговците на во имплементацијата на Баркодот како 
единствен стандард за идентификација на производите. 

Она што започна како начин за забрзување на патот на 
купувачот до плаќање на каса, оттогаш стана глобален 

јазик на бизнисот.  

Денес, подобрената видливост на синџирот на снабдување, точните податоци 

за производите, следливоста на производите и безбедност на храната – тоа 
го овозможуваат GS1 Стандардите, обезбедувајќи беспрекорно омни-канал 

купувачко искуство кои трговските партнери, регулаторите и потрошувачите 
го очекуваат и бараат од Секторот на Стоки за Широка Потрошувалка и 
Прехранбени Намирници.  

5.1.2.4. Општа Трговија 

Секторот за општа трговија се соочува со зголемени 
очекувања околу безбедноста на производите, 
следливоста и размената на точни податоци. Без разлика 

дали тргуваат локално или преминуваат граници, 
учесниците и засегнатите страни во синџирот на 

снабдување денес очекуваат да бидат задоволат 
потребите на индустријата, регулаторните барања и 
барањата и потребите на потрошувачите за беспрекорна 

трговија. 

GS1 стандардите може да Ви помогнат да ги задоволите барањата и 
потребите на потрошувачите истовремено со исполнувањето на сѐ 

поголемиот број и сѐ построгите регулаторни барања во денешниот омни-
канален, поврзан свет на малопродажбата. 
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Студии на случај 

Трговија на мало 
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Levi Strauss & Co. (Levi Strauss) го имаат измислено џинсот 
пред  140 години. Основани се во 1852 во Сакраменто, 
Калифорнија од Levi Strauss. Компанијата произведува 
џинс и секојдневна облека под неколку глобални 
брендови и тоа:: Levi’s®, Dockers® and Denizen®. 
Компанијата вработува 5000 луѓе и е присутна во повеќе 
од 110 земји ширум светот.

Можности за напредок

Levi Strauss во глобала ги произведува продуктите во 
регионите каде што и ги продава. Управувањето со 50 
производствени центри и пласирање на производите во 
110 земји го прави синџирот на снабдување на оваа 
компанија доста комплексен. 

Во 2005, Levi Strauss одлучија дека им е потребна 
поголема и поточна контрола на инвентарот – 
подобрување кое може да ја зголеми ефикасноста на 
севкупните процеси како и профитабилноста. Како 
резултат на оваа одлука, Levi Strauss го прифатија GS1 
Електронскиот код на продукт (EPC) во своите операции и 
истиот се имплементира преку технологија за радио 
фреквентна идентификација RFID. 

Компанијата одлучи да спроведе EPC/RFID пилот проект 
во Мексико бидејќи операциите во тамошните 
придружници беа високо структурирани и поради тоа 
можеа ефикасно да ги имплементираат и следат чекорите 
од проектот од почеток до крај и навремено да 
известуваат за целокупниот прогрес на проектот.

По одобрувањето на проектот од седиштето на Levi 
Strauss беше формирана работна група која примарно се 
состоеше од клучни луѓе од продажба, ИТ и системска 
архитектура.

По извршена детална анализа на синџирот на 
снабдување, групата откри дека: 

• Залихи на продукти за четири и повеќе месеци

• Разидување за 20% меѓу нивоата на физички инвентар 
споредени со нивоата за истиот во компјутерските системи.

• Нецелосни или погрешни нарачки.

• Непотребни нарачки кои резултираат со трупање на 
непотребна роба или премногу примероци од еден 
продукт.

• Недостаток на детали како големина и 
бои во извештаите за инвентар.

• Продажбата не се совпаѓа со очекувањата за продажба 
на продукти кои се нарачани во големи количини.

Levi Strauss & Co. 
Пакет на можности со  GS1 EPC/RFID

“ Оваа GS1 EPC/RFID 
технологија ни даде 
конкурентска предност и 
иновативност во нашата 
организација.”

– Abel García 
Директор ИТ, Levi Strauss, Латинска Америка
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Предмет на пилотот
Врз база на сеопфатната анализа тимот одредил дека Levi 
Strauss продавниците се најефективните компоненти во 
синџирот на снабдување во кои EPC/RFID технологијата може 
да се употребува. Оваа одлука е донесена бидејќи оваа 
технологија и тоа како може да ги подобри секојдневните 
операции во продавниците. Понатаму тимот верува дека EPC/
RFID технологијата ќе овозможи по прецизна, реално 
временска контрола на инвентарот со опции продавниците 
да можат да издаваат дневни извештаи за состојбата со 
инвентарот до дистрибутивните центри и производствените 
капацитети.

Тимот одлучи да развие сопствено софтверско решение 
кое ќе ги поврзе веќе постоечките апликации, а оваа 
одлука им  даде можност да можат полесно да 
преминуваат од една на друга платформа во зависност 
од потребите на пилотот и фазата во која исиот се наоѓа. 
Развиеното софтверско решение е во целосна согласност 
со GS1 EPC стандардот.

Цели на пилот проектот

Финансиски цели

Намалување на залихите на максимум два месеци 

Намалување на процентот на недостапни производи

Прецизно управување со надополнувањето со продукти 
преку автоматски генерирани нарачки со EPC/RFID 
технологијата. 

Зголемена продажба

Оперативни цели

Целосно интегрирана EPC/RFID технологија во 
функционирањето на дистрибутивните центри

Имплементација на EPC/RFID технологијата во операциите 
во продавниците: прием на роба, продажба, враќање, 
размена и управување со инвентар.

Потекло на пилотот 
Во втората половина на 2015 година, работната група го 
започна проектот со чиста визија за целите што треба да 
се постигнат. Една продавница е избрана во која ќе се 
одвива пилот проектот, таа е опремена со софтвер и 
хардвер, а целиот инвентар е идентификуван за 
означување со EPC/RFID лабели. 

На крајот од првите шест месеци, добиените резултати ги 
надминаа поставените цели.

Направената анализа јасно покажува промени во 
управувањето со инвентарот: постигнати се идеални 
нивоа на залихи, кои се базирани врз основ на реално 
продадените продукти при што се избегнува нарачка на 
непотребни продукти или големини. Дополнително 
постигнато е намалување на недостапни продукти „out of 
stock“за 40% и зголемена е продажбата.

Со овој првичен успех, тимот го прошири проектот уште 
на 10 дополнителни продавници, од кои три беа сместени 
во трговски центри. Целта на проширувањето е да се 
докаже дека резултатите добиени во првата продавница 
можат да се постигнат и во останатите продавници, без 
разлика во областа во која се наоѓаат, без разлика на 
вработените, продуктите и други променливи околности.

EPC/RFID временска имплементација 
2005 2006 2007-2009 2010

Почеток на 
пилот

Проширување на 
пилотот со уште 10 
продавници, за 
дополнитлени 6 месеци

Започната 
имплементација во 
сите продавници

100% од 
продавниците 
користат  EPC/RFID 
технологија

Интеграција на EPC/RFID во 
процесите
Во 2007, како резултат на позитивните бизнис бенефити 
од употребата на EPC/RFID технологијата Levi Strauss 
одлучува од пилот проект да премине кон активна 
имплементација на EPC/RFID решението во сите свои 
преостанати продавници.

EPC/RFID-овозможени процеси

Processes in 
Distribution Centre

Processes in 
store

Purchase 
Order

Picking 
Process

RFID Value 
Aggregation Station

Item tagged with 
EPC/RFID

Packing 
Process

RFID 
Validation

EPC/RFID Goods 
Reception

EPC/RFID 
Inventories

Buying Experience 
with EPC/RFID

POS with  
EPC/RFID

Advance Ship Notice 
(ASN)
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Со имплементирано GS1 EPC/RFID решение во 
продавниците, дистрибутивните центри добиваат 
нарачки само за продуктите кои се потребни. Десет од 25 
дистрибутивни центри на Levi Strauss се избрани да ги 
означуваат продуктите и збирните пакувања 
истовремено само со EPC/RFID тагови. 

Валидацијата на пратките се прави преку RFID порта 
која што е инсталирана пред мерната станица преку која 
што информациите содржани во EPC/RFID таговите на 
збирните пакувања и продуктите се читаат со цел истите 
да се споредат со содржината и примената нарачка.  
Доколку податоците од RFID скенерот се исти со 
податоците од нарачката, тогаш продуктите се спремни 
за испорака.

Испратницата стигнува до продавницата пред физичкото 
пристигнување на нарачаните продукти. По приемот на 
пакетите со продукти, со рачен RFID скенер се потврдува 
приемот и содржината на пакетите. Овие рачни EPC/RFID 
скенери овозможуваат прием на испорачаните продукти 
без да има потреба да се отвораат пакетите за да се 
провери нивната содржина. Прочитаните податоци од 
скенерот кои се во согласност со GS1 стандардите се 
споредуваат со податоците од испратницата за 
верификација, за потоа пристигнатите продукти 
автоматски да се запишат во базата со инвентар. 

Како маркетинг алатка и уред за комуникација со 
потрошувачите, создаден е интерактивен систем наречен 
„интелигентно огледало“. Овие огледала се поставени во 
продавниците и со читање на EPC/RFID тагот од 
продуктот што го избрал потрошувачот, огледалата нудат 
опсег на различни производи, опции и комбинации што 
потрошувачот немал намера да ги купи, како различни 
бои, големини, комбинации, додатоци и мислења од 
модни експерти, а со тоа се поттикнува потрошувачот да 
додаде уште некој производ во својата корпа и се 
подобрува вкупниот впечаток од шопинг искуството во 
продавниците на Levi Strauss. 

Бенефити од EPC/RFID 
Инвентар во продавниците

Намалување на залихите од четири месечни на 
двомесечни залихи.

Унапредена точност на инвентарот до 99 %  при 
споредба на инвентарот изложен во продавниците со 
оној што е заведен во ERP.

Отстранување на неактивните производи.

Консолидација на хипотетичкиот инвентар со 
реалниот инвентар на полицата за четири часа 
со маргина на грешка од еден процент.

Обезбеден комплетен и детален преглед на инвентарот,

Продажба

Зголемена продажба за 11 % 

Зголемена достапност на продуктите, 
вклучувајќи ги и оние најбараните.

Подобрени шопинг впечатоци на потрошувачите

Недостпаност на продукитет (Out of stock)

Намалување на изгубената продажба за 40 проценти 
преку редуцирање на недостапните (out of stock) продутки

Надополнување во продавниците

Зголемена можност за проверка на точноста на 
работењето во магацините.

Финансии

Намалување на транспортните трошоци, вообичаено 
квалификувани како „време на чекање“.

Оптимизирање на логистичките операции преку 
дистрибуција до поголем број продавници дневно.

Зголемена ефикасност на дистрибутивните центри.

Интеграција на RFID во операциите

Елиминирање на рaчни процеси.

Зголемена достапност на вработените за подобрување на 
корисничките сервиси.

Зголемена продуктивност, бидејќи вработените не треба 
повеќе да помнат кодови.

Високо ниво на прифатливост на новото EPC/RFID 
решение кај вработените.

Овозможена следливост на продуктите со што се 
олеснува идентификацијата на можни тесни грла во 
синџирот на снабдување.

„Со оваа технологија ние 
постигнавме највисоко ниво на 
контрола на инвентарот, до 
таков степен што денес сите 
продукти кои ги бараат нашите 
потрошувачи секогаш се наоѓаат 
во продавниците. „ – Abel García 

Директор ИТ, Levi Strauss, Латинска Америка

Зголемени работни часови на активно работење на 
продавниците и можност за зголемување на продажбата 
преку елиминирање на потребата од затворање на 
продавниците за попис и надополнување со продукти. 

Зголемена ефикасност преку целосно автоматизирано 
надополнување.

Автоматизирано управување со надополнувањето преку 
ERP.
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Следни чекори
Во моментот Levi Strauss се подготвува за интеграција на 
EPC/RFID во самите линии за производство, вклучувајќи ги 
производствените фабрики, дистрибутивните центри и сите 
продавници. Оваа интеграција опфаќа означување на секој 
продукт со сопствена единична EPC/RFID етикета за 
поголема ефикасност и следливост во синџирот на 
снабдување од точката на производство до продавниците. 

Научени лекции
• Од стекнатото искуство од EPC/RFID технологијата, Levi 

Strauss советува да при имплементација на нови 
технологии, најбитно е целосно да се разберат 
внатрешните процеси и  „слаби точки“ во внатрешноста 
на организацијата. Овие точки потоа можат да бидат 
унапредени со користење на нови технологии. Со 
спроведување на овие чекори, компанијата Levi Strauss ги 
откри главните бенефити од интеграцијата на EPC/RFID 
технологијата на ниво на продавници, спротивно на 
дистрибутивните центри каде првично се планираше 
имплементација на оваа технологија. 

• Со намалувањето на неактивниот инвентар, Levi Strauss 
беше во состојба да го редуцира својот работен капитал, 
а со ова се зголеми расположливиот буџет за 
инвестирање во основните елементи на продажба.

• Компанијата откри дека соработката меѓу различни 
сектори како продажба и логистика се од критично 
значење за обезбедување на резултати.

Повеќе информации

Заинтересирани сте за овој случај?  Контактирајте 
ги  GS1 Мексико преку proyectoepc@gs1mexico.org

Заинтересирани сте за да дознаете повеќе за GS1 
стандардите во текстилната индустрија?

Контактирајте ја GS1 Македонија: 
www.gs1mk.org   

gs1mk@gs1mk.org.mk

„Технологијата дава можности, но 
сама по себе не прави ништо. 
Мора ефикасно да се интегрира 
RFID во операциите на 
продавниците за да оваа 
технологија вроди со успех“– Abel García 

Директор ИТ, Levi Strauss, Латинска Америка

Благодарност до:   
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Студија на случај: Следливост на Свежата Храна
Имплементација на Следливост во AL SHAMS во Египет

Точната и навремета следливост на производите и
активностите во синџирот на снабдивање стана битен
факрот во бизнисот со храна и во земјоделството. Сè
повеќе, потрошувачите во многу делови од светот бараат
верификувани докази за следливост како битен
критериум за квалитетот и безбедноста на
прехранбените производи. Најбигна карактеристика на
било кој следлив синџир на снабдување е способноста да
се направи следење наназад историјатот и конзинстенто
следење на физичките локации на производите во целиот
синџир на снабдување. За да се постигне тоа, точното
означување е есенцијално.

Цели и Задачи
GS1 Египет ѝ помогна на компанијата Al Shams Agro
Group да воведе автоматизиран систем за следливост кој
им овозможува да одговорат на секоја потреба и барање
за точна и брза следливост и контрола на квалитетот на
производите. Системот за следливост посветен на
безбедноста на храната, ги следи  и влегува во трага на
сите свежи производи испорачани од страна на
пакувачките погони, сè до пристигнувањето на крајната
дестинација.

Вклучени партнери
Партнери на GS1 Egypt во проектот беа:

 Al Shams Agro Group е основана во 1993 година со
визија да биде пионер во египетската индустрија на
свежи производи. Иако компанијата се смета за мала
во големина, таа е црврсо фокусирана на воведување и
користење на најмодерните технологии на фармерско
производство и автоматизирани пакувачки капацитети
и остварување на компетитивна предност како
најдобар бренд на цитруси на Медитеранот.
(www.al-shams-group.com.eg)

 Египетскиот Центар за Следливост на Агро-
Индустриски Извозни Производи (Etrace) е заеднички
проект меѓу Организацијата за Индустриски развој на
Обединетите Нациии (UNIDO) и Египетското
Министерство за Трговија и Индустрија (MTI). Etrace
е фокусиран на подобрување на способноста на
Египетските фармери, одгледувачи и пакувачки
капацитети долж синџирот на вредности на хтаната, за
да се исполнат Европските и меѓународните стандарди
за квалитет, безбедност и следливост. Нивната задача е
да осигураат безбедност на производите за
конзумација и да обезбедат финансиска и техничка
помош за поддрка на агро-индустриските компании во
воведувањето и користењето на системи за
следливост, како и унапредување на нивната постојна
технологија и системи за управување и
сертифицирање на нивниот извоз.
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Опис на работните процеси
Al Shams врши прием на свежите производи од нивните
сопствени фарми или од надворешни добавувачи. Сите
лотови на свежите производи се уникатно
идентификувани со код на лотот. Уште еден уникатен
идентификатор се доделува, за да се добие следливост до
извотот на производот, без оглед дали потекнува од
екстерен добавувач или од сопствените фарми. Сите
информации кои се однесуваат на процесирањето и
подготовката на производите, како што се различните беч-
ови третирани заедно, средствата за чистење и
подмачкување, податоците за квалитет и оценките,
материјалот за пакување, произведените количества – се
снимаат за време на секој производен циклус. Сите
индормации се линкиваат со секоја кутија произведени
производи и најпосле и со палетите испоралани до
клиентите ширум светот.

Имплементирани GS1 Стандарди
Глобалниот Стамарда за Следливост е основа врз која е
дизајниран системот и детерминирани потребните
податови за секој учесник во процесот на следливост,
GTIN за финалните потрошувачки пакувања, GLN за
фармите добавувачите и на сопствените фарми, SSCC за
идентификација на палетите, GS1-128 за етикетите кои
содржат беч број, рок на траење, дата на жетва/берба,
сериски број на кутијата и идентификација на производот.

Бенефити и постигнати резултати
 Зајакнување на позицијата на Al Shams competitive како

еден од најголемите производители на Цитрусно овошје
на во целиот Медитерански регион.

 Зголемено задоволство кај купувачите и намален број
на рекламации за повеќе од 75%

 Целосна усогласенот со барањата на Егиетската
Агенција за Следливост (E-trace), барањата на ЕУ и
други меѓународни регулаторни барања и барања на
купувачите и потрошувачите на сите пазари,
благодарејќи на GS1 стандардите.

 Автоматизација на водење на оперативните работни
днецници, извештаите за залихите, извештаите за за
продуктивноста на работната сила и планирање на
производството и логистичките операции итн.

 Засилување на воведување и спроведување на FIFO
правилото во складиштата и дистрибитивните центри
преку системско доделување на идентификациски
обележја на палетите кои треба да бидат испорачани
водејќки се спрема намаленото поминување на
трајноста/расипување. Поврат на инвестициите се
постигна во првите две извозни сезони.

Наредни Чекори
Al Shams Agro Group ќе работи на воспоставување на
безбедност на сета храна која тие ја произведуваат и на
сертификација на квалитетот преку истиот систем
преку кои и ќе го замени нивниот систем на
управување со квалитетот и следливоста базиран на
хартија. Ова на Al Shams ќе им донесе уште повеќе
бенефити во однос на заштедите и намалувањето на
трошоците и добивање на сегогаш навремени податоци
во нивниот систем.

За GS1 Следливоста
The GS1 Traceability solution provides a powerful tool kit
for implementing traceability in the синџир на
снабдување based on the GS1 System of standards.

GS1 Глобалниот Стандард за Следливост (GS1 Global
Traceability Standard - GTS) претставува стандард за
одвивање на процесите кој ги ја дефинира следливоста
на бизнис процесите и минимално потребните барања
кои треба да се исполнат за да се оствари независност
на системите за следливост од технологијата. Ова им
овозможува на компаниите да спроведат следење и
влегување во трага на производите во текот на
движењето дож целиот синџир на снабдување и во
секоја негова точка, без оглед на алатките или
јазичните подесувања на системите на сите учесници
во процесите во синџирот на снабдување.

Благодарност до: :
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Водечкиот полски синџир на маркети го усвои 

GS1 DataBar за автоматизација на 

менаџирањето со роковите на траење 
JMP (Jeronimo Martins Poland), сопственикот на 

Biedronka синџирот на маркети, е лидер на полскиот 

пазар кој имлементира иновативни решенија во 

различни области на своите бизнис активности. JMP, 

преку своите Biedronka продавници е најголеми от 

малопродажен синџир во Полска со 1900 продавници 

лоцирани во 750 населени места во Полска. 
 

Biedronka подолго време работи на програми за 

ефикасен Менаџмент со Свежа Храна кои имаат за цел 

зголемена безбедност на потрошувачите и нивно зад 

оволство преку обезбедена следливост и отповик на 

евентуално небезбедните производи и производите со 

изминат рок на траење. 
 

Biedronka со цел да постигне усогласеност со правните 

барања и да ги исполни сèпострогите барања и 

очекувања на потрошувачите во однос на квалитетотна 

свежата храна, решија да имплементираат користење на 

GTIN кај производите со променливите мерки во GS1 

DataBar. 
 

Благодарејќи на тоа, сега тие можат да менаџираат со 

датумите на рокот на трајност на производите на 

автоматски начин на продажните места односно на каса 

и да обезбедад задоволување на највисокуте 

критериуми за квалитет кои го бараат нивните 

купувачи. 
 

Исполнување на очекувањата на 

потрошувачите за свежа храна со највисок 

квалитет 
Biedronka го воведе користењето на GS1 DataBar 

Expanded за означување на пакувањата на свежо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месо, живинско месо, свежи салати, леб, млечни 

производи и риба со фиксна и променлива тежина. Во 

DataBar баркодовите се содржат GTIN, рокот на траење, 

тежината и бројот на ЛОТ. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Главна цел на проектот е да се гарантира дека ниту еден 

производ нема да дојде до рацете на потрошувачите по 

истекот на рокот на траење, односно да се спречи 

продажбата на таквите производи на касите. 
 

Втората цел е да се зајакне процесот на повлекување на 

производите во чиј квалитет постојат сомнежи. 

Здравјето и безбедноста на купувачите е клучна цел на 

стратегијата на Biedronka, особено во категориите кај 

пазарните сегменти на храна, свежа храна и овошје, 

сушена храна, сите видови на пијалоци, но и во други 

категории производи.  

JMP очекува дека над 100 производи ќе бидат означени 

со GS1 DataBar на т.н. приватни  етикети  кои се околу 

Студија на случај:  

Менаџмент со роковите на траење на  каса  
GS1 DataBar – заштита на полските маркети од 

продажба на свежа храна со изминат рок на траење 
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10% од целосниот асортиман  на производи  под 

нивниот бренд. 
 

Значителна инвестиција на Biedronka 
Biedronka инвестираше во опремување на продавниците 

сонад 1000 скенери, рачни податочни терминали, 

проверувачи на цени и унапредување на софтверските 

решенија.  

 

Тие имаат цел да достигнат 100 производи означени со 

GS1 DataBar, со што проектот би бил еден од 

најопсежните во светот од овој вид. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

JMP очекува да се остварат следниве резултати од 

примената на GS1 Стандардите, а особено од GS1 

DataBar: 

 Унапреден Менаџмент на производите со краток 

животен век на полиците: 

 Користење на GTIN како единствена идентификацијa 

за сите производи за поедноставнo одвивање на 

процесите. 

 Подобра контрола на залихите во реално време, 

менаџмент на кало и растур и намален отпад, засилен 

и напреден процес на отповикување и повлекување и 

подобра услуга на потрошувачите. 

 GS1 DataBar да ја има улогата на гарант на 

безбедност на касите, спречувајќи продажба на 

производи со изминат рок или одредени за отповик и 

повлекување од   полиците. 

 

Вреди да се нагласи дека континуираната соработка со 

GS1 Полска придонесе за остварување на овој сега 

приметлив успех, се оствари целосна усогласеност како 

со GS1 Стандардите,  така и со регулаторните барања 

во однос на содржината на податоците и техничките 

аспекти.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS1 Решенија за Свежата Храна 

GS1 Стандардите и Решенијата за Свежа Храна 

овозможуваа уникатна идентификација на 

производи за производите од Свежа Храна со 

варијабилни мерки и попаметна, побезбедна 

продажба на мало-продажно наплатните места 

(каси. Стандардите за Примена кај Свежата Храна, 

Правилата за Доделување на GTIN и одичот за 

мплементација за Свежата Храна која се продава 

на каса - достапни се за употреба. аедно со GS1 

DataBar симболите, можат да овозможат 

следливост до каса и да креираат решенија за 

безбедност на потрошувачите како што се: 

Менаџмен на Роковите на Траење и Автоматски 

Намалувања на Цените на каса. 

Соработката со GS1 Полска претставува 

значаен успех на проектот во секоја негова 

етапа, особено за време на припремната 

фаза на пилотот, која беше спроведена во 

сораборка со избрани добавувачи на 

приватни етикети, како и за времето на 

трансформацијата на проектот во 

стандардизиран начин на одвивање на 

процесите во Biedroka. 

 

Marcin Dopierala, Supply Chain and DC 

Development Director, Biedronka 
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Предговор
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.

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
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Feile Foods и GS1

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.

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.

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.

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.

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.
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GS1 DataBar

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 не-
прехранбените 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.

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
оправдуваат прилагодувањата направени на нивните

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.
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“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
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Бенефити
Резултатите од постигнувањата кои
произлегуваат од имплементацијата
на GS1 DataBar Стандардите во Feile
Foods, покажаа дека е возможно да се
воспостави целосна видливост во
рамките на синџирот на снабдување,
намалување на мануелните процеси
во справување со податоците,
зголемена ефикасност и засилување
на способноста на добавувачите и
трговците да управуваат поефикасно
со производите со кус рок на траење.

При тестирањата, прикажаните
високите можности и дополнителни
функционалности на GS1 DataBar, го
зајакнаа менаџментот на синџирот на
снабдување на компанијата во многу
области.

 Комбинацијата на целосниот GTIN
и беч бројот, на системот му
овозможува да направи автоматска
проверка дали евентуално
единицата производ е отповикана, а
со тоа се спречува ненамерната
продажба.

 Подетален поглед и преглед на
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

 Во DataBar може да се содржи и
цената и тежината на секоја индивитуална единица
производ за разлика од традиционалните

 Рокот на употреба, исто така може да се провери и
евидентира во моментот на продажба и да биде
испечатен на сметката која се издава на
корисникот

Иднината
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 „Најдобро до“ датумите построго се следат,
бидејќи беч бројот се снима во моментот на
скенирање на каса, можат да се испечатат на
сметката на потрошувачот, во случај на
потреба доколку се загуби сметката беч бројот 
одсметката се споредува со бечот снимен во
системот во моментот на продажбата на
производот . Запис и потоа и споредба може да
се направи и преку картичките за лојалност на
потрошувачите бидејќи ќе се знае кој купувач со
кои беч броеви дошол во допир, овозможувајќи 
конзумација вослучај на потреба дури и по 
извршенатапродажба, благодарејчи на системот
за следење ивлегување во трага.
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Ограничен број на податоци создава неефикасна
инвентар управување со свежа храна
За свежа храна со променливи мерки, како што се
овошјето, зеленчукот, месото, рибата итн. тежина и
бројот на парчиња се информации од особена важност
за овозможување на точност на планирањето на
продажбата , како и ефикасно управување со
залихите. Како резултат на тоа, ефикасно управување
со овие податоци станува од суштинско значење за
трговците и добавувачите на храна.

13-цифрениот баркод кој се користеше во времето на
изготовката на оваа анализа на случај, а и сèуште се
користи од страна на трговците на мало за повеќето
на нивните производи, наречен EAN-13, вклучува
само ограничени информации, а не може да ги вклучи
информациите за променливата тежина или бројот на
парчиња.

Во Кореја, повеќето трговците на мало, а особено
малите и средни трговски друштва, не управуваат со
податоци кои се однесуваат на нивните променливи
мерки кај свежа храна. Дури и кога тоа го прават,
податоците се означени на производи во за читлив
формат но не и со скенер, што значи дека процесот на
проверка нив не може да биде автоматизиран.

Водечки Корејски синџир на хипермаркети го усвои
GS1 DataBar
GS1 DataBar беше клучното решение за решавање на
овие проблеми. Еден вид на линеарен Бар Код, GS1
DataBar може да носи дополнителни информации
прилагодени на индивидуалните потреби на
трговците на мало и неговите добавувачи.

Лоте Март е третиот по големина синџир на
хипермаркети Кореја со 221 продавници во 4 земји:
Кореја, Кина, Индонезија и Виетнам.

Лоте Март стана лидер на пазарот во усвојувањето
на GS1 DataBar за свежа храна so променливи мерки,
и го користат како алатка за управување со
информациите за тежината и со бројот на единици
производи. Пред усвојувањето на GS1 DataBar, Лоте
Март користење EAN-13 Бар Код со информациии
само за цената, а тежината и бројот се претставуваа
во форма на за човекот читлив текст.

Лоте Март користи како носач на податоци користи
GS1 DataBar Проширен Напластен за кодирање на
информации за тежината или бројот на парчиња
како дополнување на цената. Благодарение на GS1
DataBar, Лоте Март, може автоматски да ја прочита
оваа информација на каса и да го впише нивните
системи.

Студија на случај: Ефикасност за Свежата Храна на Малопродажно-наплатните места
Корејскиот синџир на хипермаркети ги преку GS1 DataBar остварува автоматизација на процесот на добивање информации
за променсливата тежина или број на парчиња
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Врз основа на нивното искуство и постигнатиот
успех, GS1 Кореа планира да го прошити проектот
кон нови категории на производи и да ја прошити
соработката и со други синџири на маркети и
добавувачи на храна.

GS1 Решение за Свежата Храна
GS1 Стандардите и Решенијата за Свежата Храна
овозможуват уникатна идентификација на свежите
производи со променливи мерки, обезбедувајќи
попаметени и побезбеден синџир на снабдување со
Свежа Храна. Стандардите за Свежата Храна,
Правилата за доделување на GTIN и Водичот за
Имплементација на малопродажно-наплатните
места кој се однесува на Свежата Храна се достапни
денес. Заедно со GS1 DataBar Симболите, GS1
компаниите членки можат да обезбедат следливост
сè до наплатните места и овозможат спроведување
на решенија за безбедност на потрошувачите како
што се: Менаџмент на Роковите на Траење,
автоматизирано намалување на цените итн.

Од Август 2011, LOTTE Mart го применуваа GS1
DataBar во сите свои хипермаркети.

Точност на планирањето на продажбата и
управување со залихите
Овој нов систем е овозможено точни планирање на
продажбата прогнозирање и подобрено управување со
залихите. Како резултат на тоа, Лоте Март бележи
значително зголемување на ефикасноста, намалување
на трошоците во синџирот на снабување со производи
со променливи мерки.

Клучни наоди
Се разбира, постојат многу предизвици од технички и
оперативен аспект.

На пример, кодирањето на дополнителни податоци ја
направи премногу долга должината на бројот на за
Човекот Читливата Интерпретација . Ова предизвика
застои на касата кога касиерите морааа да го
внесуваат во нивниот систем. За решавање на овој
проблем, знак ѕвездичка беше поставен под секоја
петта цифра од ЧЧО за да им овозможи на касиерите
внесување на 20-цифренот број полесно. Лоте Март е
во потрага на подобри решенија за овој проблем , во
во соработка со GS1 Кореа.

“Способноста на GS1 DataBar е да
овозможи автоматска

идентификација на податоците
поврзани со тежината и бројот на
парчиња во пакувањето, со што

ни се овозможува поголема
видливост и точност на она што

го продаваме. Тоа ни овозможува
точно предвидување на продабата

и подобрено управување со
залихите, како и зголемено

задоволство на купувачите со
постојаноста на понудата на

свежи произбоди.”.
Hong, Won-Sik

Директор на Оддел за
Иновации - LOTTE Mart
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Доброто одвивање на бизнис процесите подразбира добра комуникација

Unilever води бизнис операции во
неколку десетини магацински локации ширум
Европа во соработка со бројни логистички
партнери. Во 2005, овој глобален производител
на храна, производи за одржување на домот и
лична хигиена, ја идентификуваше потребата и
можностите кои се нудат од имплементација на
стандардизација на соработката со своите
партнери, размена на електронски пораки и
консолидација на конекциите. DHL Supply Chain,
логистичкиот огранок на DHL, е еден од
партнерите на Unilever.

Двете компании работеа заедно на она што го
нарекoa проект за Магацинска Интеграција на
Комуникација (Warehouse Communication
Integration - WCI).

WCI претставува
модел на бизнис
процес изграден врз
основа на
заедничките бизнис
процеси, пораки и
стандарди за
поврзување.

WCI  прерасна во
пан-Европска проект,
опфаќајќи ги сите
категории на
производи на
Унилевер, со фокус
на основните
менаџмент
активности на DHL
Supply Chain во
магацините.

Менаџметот на
Магаците ги опфаќа
процесите како што
се: прием, складирање и подготовка на
производите за испорака на клиентите врз
основа на нарачките, како и контрола и
отстранување на оштетени или застарени
производи од залихи.

Користењето на GS1 eCom
XML пораките значително ја

подобри комуникацијата
помеѓу Unilever и DHL

Unilever и DHL создадоа заеднички централни тимови
составени од IT и бизнис експерти со кои се покриени
Обединето Кралство, Шпанија, Белгија, Словачка,

Унгарија, Ирска и
Португалија.
Проектот WCI
прерасна во проект за
интерсофтверско
конектирање на SAP
на Unilever и
Системот на DHL
(Enterprise Systems
Integration - ESI)
обезбедувајќи
технолошка
подготвеност на двата
партнера за
отпочнување на
проектот.

Кон крајот на 2008,
WCI стандардите
станаа интегрален дел
на магацинското
работење на DHL во
В. Британија,
Шпанија, Белгија и
Словачка, а

стандардите продолжија да се воведуваат во нови
области на работењето и нови магацински локации
опслужувајќи ги бизнис потребите на Unilever.
Поврзаноста се насочи кон AS2 и Интернет наместо
VAN што резултираше со значително зголемување на
ефикасноста и ефективноста на процесите и намалување
на трошоците.
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Функционирањето на WCI е
овозможено со користењето на
GS1 Системот на Стандарди:
GS1 Идентификационите
клучеви (GTIN, GLN и SSCC),
GS1 Бар Кодовите (GS1-128 за
означување на транспортни и
логистички единици), како и
широкиот спектар на GS1
eCom XML пораки.

WCI ги опфаќа сите процеси кои се одвиваат во
рамките на еден магацин, со сет од 16 стандардни
интерфејси базирани на GS1 eCom XML Стандардите.
Комуникацијата преку размена на електронски пораки
вклучува процеси на менаџмент на матичните
податоци за стоките и локациите: претходно
известување за приемот за влезните стоки, потврда на
приемот; порака за испраќање за излезните стоки,
испорака, потврда за препакување и испраќање;
контрола и управување на инвентарот (порамнување
на залихите), земање мостри, укинување, статус
(карантин), повторно палетирање, прередување на
палети и физички движења.

Развојот на WCI Стандардот значително ја засили
комуникацијата помеѓу Unilever и DHL, забрзувајќи
го воведувањето на нови бизнис активности и
отворањето на нови локации. Креирањето на една
единствена точка на поврзување исто така го издигна
поврзувањето на нивоа кои беа недостижни пред
WCI. Најдобрите пракси идентификувани во одделни
магацини сега се полесно достапни за трансфер и на
другите локации.

Стандардизација овозможена со WCI Стандардот,
исто така му овозможи на Unilever побрзо
функционирање на SAP консолидациската програма.
Затоа што се базира на концептот на "развој еднаш,
употреба било каде", како уште еден голем бенефит е
намалување на трошоците за поддршка и одржување.
Високото нивото на ефикасност постигнато од страна
на партнерите во проектот преку почетното
функционирање на WCI доведе до одлука за примена
на стандардот и на преостанатите локации, како и за
отворање на нови.

Во текот на проектот, партнерите сфатија дека тогаш
достапните верзии на GS1 XML пораките не секогаш
ги покриваат сите барања на магацинските процеси со
кои тие тие работеа. Во некои случаи, екстензии на
стандардните GS1 eCom XML пораки мораа
дополнително да се креираат. И двата партенри,
Unilever и DHL се активно вклучени во

GS1 Корисничката Група за
Транспорт и Логистика, а
особено се ангажирани на
развојот на eCom базирани решенија за овој сектор.

Моделот (LIM) кој ги документира процесите кои се
случуваат во менаџментот со складиштата и
транспортот е основа на развојот и унапредувањето на
GS1 eCom стандардите. Развојот кој е непрекиден
процес, како дел од напорите на работната група за
Логистички eCom work group, а Unilever и DHL
работат на обезбедување на инкорпорирањето на
знаењата стекнати со WCI проектот во сите идни GS1
изданија на XML стандарди.

За повеќе информации:
gs1.org
gs1mk.org.mk
www.unilever.com
www.dhl.com
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Придобивки и заштеди со користење на 
GS1 eCom во Konsum Nord 

„Овој развоен проект е од есенцијална важност, 
доколку сакаме да ја задржиме компетитивноста на 
долг рок. Како и другите играчи на пазарот и ние  

мораме  да  ги  наостриме  канџите“, изјави 
Фредерик Парсон (Fredrik Persson), Директор на 
Финансии во Konsum Nord. 
 

Konsum Nord е синџир на продавници на стоки за 
широка потрошувачка и најголема независна 
асоцијација на кооперанти со 210.000 членови. 

Асицијацијата само во Шведска има 1.300 вработени 
и остварува годишен обем на продажбата од 3,4 
милијарди Шведски Круни (10 SEK = 1€). Синџирот 
се состои од 80 продавници и три хипермаркети. 

 

Позадина 
 

Konsum Nord има 1.071 добавувачи кои заедно 

годишно испраќаат над 100.000 хартиени фактури., 
а 80% од асортиманот на стоки доаѓа од околу 100 
од овие добавувачи. Konsum  Nord  одлучи  целосно  
да  премине од мануелен кон електронски прием и 

обработка на сите документи во синџирот на 
снабдување со сите нивни добавувачи.  
 

Дигитализацијата на работниот процес овозможува 
значително подобрена ефикасност и големи заштеди 
за сите партнери. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Подобрување на логистичкиот тек, подобрена 
следливост на стоките и управување со 
фактурите. Во организацијата, постојат три 

дела кои се директно засегнати со промената 
кон електронскиот тек: Маркетинг одделот, 
продавниците и одделот за сметководство. 
 

Маркетинг одделот склучува договори со 
добавувалите и има контрола врз цените и 
информациите за единиците, правејќи ја 
основата на текот на информациите. Кога 
продавниците треба да направат нарачка на 
стоки тие вршат регистрација на нарачката. 
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nora.kaci@gs1.org 
 
 
 
 
 

 
With special thanks to : 

 
 

При приемот, тие го потврдуваат совпаѓањето на 

испратницата со направената нарачка. Продавниците ги 
регистрираат сите евентуални отстапувања од 
нарачката и оштетувањата на стоките доколку ги има. 

На крајот, електронската фактура автоматски се 
насочува кон сметководствениот систем на Konsum 
Nord. 

 
Остварени Бизнис бенефити 
 
Системот овозможува многу предности и за Konsum 
Nord и за неговите добавувачи, подобрена услуга кон 
потрошувачите, поефикасно управување со трошоците, 
скратено време на извршување на задачите, 

поефикасно управување со документите, обезбедување 
на квалитет, помалку залихи, правична цена, помалку 

грешки и подобрена следливост. Со сите информации 
достапни по електронски пат, Konsum Nord добива 
подобра статистика на добавувачите и со тоа се 
подобрува дијалогот со добавувачите преку достапноста 
на овој материјал. 

 
Најдобрите пракси за почеток 
 

Со  цел  да  се  олесни  транзицијата  Konsum  Nord  
има 
информативен портал на кој неговите добавувачи 
можат да ги продлабочат знаењата за 
дигитализацијата: (www.konsumnord.se/edi). 
 

Konsum Nord овозможи малите добавувачи да се 

приклучат кон неговото решение за е-комерција преку 
интернет. Konsum Nord разви неколку едниставни веб- 

базирани решенија за да им овозможи на добавувачите 
целосна контрола на текот од нарачка до фактура.  
 

Добавувачите користејќи го системот, можат да 
пристапат кон било која нарачка и можат да потврдат 
нарачки и креираат испратници. Исто така е можно да 
се остварат бизнис зделки по електронски пат освен со 
Konsum Nord и со други субјекти. 

 

Идни Планови 
 
Откако е имплементирано e-фактурирањето 
постигнатите заштедеи се проценуваат на 85% од 

тоталните административни трошоци. Konsum Nord 
проценува дека сега трошоците за рачно процесирање 
на фактурите изнесува 6 милиони Шв. Круни годишно. 
Со GS1 Стандардите тие трошоци ќе се намалат на само 
600 илјади SEK. Тоа значи дека тие можат да сметаат на 
поврат на инвестицијата за модернизација за само една 
календарска година. 
 

Одговорот од страна на добавувачите беше повеќе од 

позитивен. Како што As Konsum Nord го модернизираше 
своето работење, тоа исто така им помигна и на 
добавувачите да станат уште поефикасни. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Овој текст е базиран врз напис во магазинот „GS1 Sweden Fokus“, 

напишан од страна на Манс Вилдман (Måns Widman), за потребите на 
GS1 Global Office  преведен  од страна  на  Џереми Мортон (Jeremy 

Morton). 

 

 

    

    

 

mailto:kaci@gs1.org
http://www.konsumnord.se/edi
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eCom пробивот во DC Fresh Delhaize

Delhaize добро познат синџир маркети Белгија, во
септември 2009 отвори нов полу-автоматски
дистрибутивен центар за свежи производи, наречен DC
FRESH II. Со почетокот на работа на новиод веднаш
странаа видливи релултатите како што се подобрување
на логистичките текови и приемот на производите.
Новиот Д.Ц. претставува голем чекор напред за eCom во
белгиската малопродажна индустрија. За прв пат,
концептот 3 споредбени контроли низ целиот циклус на
електронски пораки од Нарачка до Пари (плаќање), е
имплементиран на хиерархиско ниво на пакување гајба,
наместо досегашното традиционално ниво на палета. Тоа
беше ствоведено со заиднички напори и од страна на
продавачите и на добавувачите. GS1 Белгија и
Луксембург имаше придонес во оваа успешна приказна
помагајќи ги Delhaize и неговите добавувачи во текот на
овој сложен процес.

Оптимизацијата на ултра-свежите
производи – цел на Delhaize
Еден од основните градежни блокови на електронската
комуникација помеѓу Delhaize и нивните добавувачи
(EDI размена на нарачки, отпремници и фактури).
Благодарение EDI, логистичкиот тек на стоките е повеќе
транспарентен, ефикасен и еколошки.

Втор важен елемент е воспоставувањето на практични и
организациски промени. Историски, палетите отсекогаш
претставувале главна логистичката единица. Но, во
денешно време тоа се гајбите, кои овозможуваат
логистички далику поефикаснен тек и транспорт
(поисполнети камиони односно максимално
искуристување на достапниот простор и носивост). Тоа и
годи и на животната средина.

Сите на овој начин формирани логистички
единици пристигнуваат во Д.Ц. целосно
исполнети, а потоа до одредиштата
(филијалите) заминуваат исто така целосно
исполнети. Тоа е затоа што различните
предмети можат да се стават заедно во една
гајба. Delhaize работи со "внатрешните пакувања" на
следниов начин: Добавувачите ги пакуваат нивните
потрошувачки единици во внатрешните пакувања на
пример пет парчиња во внатрешен пакет. Подружниците
на Delhaize можат да ги засноваат своите нарачки врз
основа на содржината на внатрешните пакувања наместо
да нарачуваат големи количества. На овој начин пакерот
со една рака може да посегне и земе едно внатрешно
пакување од збирната кутија и да ја стави во мешовитата
гајба која ќе се испорача до одредена подружница а тоа
се често различни видови на производи (на пример 5
пакувања ракчиња, 3 пакувања тапенада јадење со
маслинки и 6 пакувања чаден лосос итн.). Благодарение
на уникатната идентификација, сите единици можат
лесно следени низ синџирот на снабдување, од изворот
до крајното одредиште.

Повеќе продажба, намалена за загубата на
материјалот
Delhaize во фокусот на нивната оптимизација ги смести
свежите производи. Ракувањето со свежата храна е
комплексно и мора да се направи со голема
претпазливост. Никакви пропусти во процедурите ниту
недостатоци на самата храна не се дозволени. Типично
за свежата храна се многуте референци, многу краткиот
рок на употреба и малите нарачки. Методите на
ракување се заменети со помодерни и поефикасни.
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Во новиот дистрибутивен центар се прави разлика меѓу
"единици на залиха" (единици производи кои треба да се
чуваат уште некое време во Д.Ц.) и "единици кои не се за
на залиха" (единици кои ќе се нарачатат во утринските
часови и че пристигнат вечерта). Единиците на залиха
наменети за подружниците се подготвуваат во текот на
денот, а тие кои не се на залиха се подготвуваат веднаш
за испорака штом ќе пристигнат во Д.Ц.

Придобивките од оваа практика се веднаш забележливи.
Delheize заштедува време и испорачува свежина. Многу
производи добиваат ден повеќе свежина, благодарение
на новите процедури, а тоа прави голема разлика за овие
категории на производи чија употреба е ограничена со
кусите рокови на траење.  Згора на тоа, подружниците
можат да направат нарачки според потребите без да
нарачуваат одредени количини кои потоа ќе загубат на
квалитет и нема да бидат продадени. Тоа е многу
интересно за малите продавници во мрежата на.
Благодарение на оваа подобрена услуга, во овие
продавници може да се продаваат повеќе свежи
производи и да има помалку фира.

Новата Delhaize гајба
Еден од најпознатите
"видливи" иновации во
целиот процес е новата
Delhaize гајба, достапна во
две големини (висина од 12 и
24 cm).

Главната новина поврзана со гајбата
е нејзината стабилна површина. Во новиот
DC Fresh, гајбите мора да покријат поголеми
растојанија на подвижните ленти. Традиционалните
гајби не се вклопуваат, а освен тоа нова гајба е
склопувачка, услов наметнат од страна на Delhaize. На
секоја од гајбите е вграден RFID таг кој обезбедува
можности за добавувачите. Delhaize сепак не ги користи
RFID таговите како идентификација на гајбите, туку
користи GRAI баркод носачот на податоци (Global
Reusable Asset Identifier – Глобален Идентификатор на
Повратно Средство).

Електронска комуникација
Delhaize и нејзините добавувачи добија несебична
поддршка и техничко знаење од страна на GS1 Белгија и
Луксембург во процесот на имплементација на GS1
Стандардите и усогласување со веќе воспоставените
текови на процедурите. GS1 Белгија и Луксембург, како
и другите Организации Членки на Глобалната GS1
Организација секогаш се подготвени да излезат во
пресрет на потребите на компаниите кои оперирраат на
одредени територии и да им обезбетат практични насоки,
притоа запазувајќи го својот став за деловна и политичка
неутралност.

Во пракса, циклусот на нарачување се одвива на
следниот начин: Delhaize праќа порака Нарачка -
ORDERS преку EDI до добавувачот. Откако камионот е
натоварен и подготвен да тргне, добавувачот испраќа
електронски известување за испорака (Испратница -
DESADV порака) за да му ги испрати на Delhaize
деталите во врска со натоварените гајби и нивната
содржина. По пристигнување на стоката во DC Fresh, се
скенира SSCC од етикетата на секоја поединечно
идентификувана палета.

Благодарност до:
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SSCC (Сериски Код на Транспортната Единица) е
врската меѓу физички примените стоки и испратницата
во електронски формат. На овој начин Delhaize
совршено знае што содржи применинте палета и гајба
уште пред да ја распакуваат. Следно, доставувачот може
лесно да изготви соодветна фактура (INVOIC) базирана
на правилна (DESADV). Резултатот е побрз и точен
проток на информации, поради што и двете страни имаат
бенефити.

Приемот на стоката во новиот Д.Ц. се одвива побрзо и
поефикасно благодарение на полу-автоматското

ракување. Магационерот задолжен за прием мора
само да се грижи за температурата, датумот и
на квалитетот на стоката. Фасцинантно е тоа
што новиот објект има само десет рампи за

истовар, па прецизното планирање е од
суштинско значење. Затоа Delhaize има распоред за

испораките на добавувачите добиваат резервација на
истоварна рампа и време. Како резултат на тоа,
камионите не мораат да чекаат по неколку часа на
истовар на стоката.

Процесот на учење и прилагодување на добавувачите
За добавувачите, новата процедура налага
прилагодување и одредени инвестиции, на пример во
имплементацијата на EDI пораките, користење на
гајбите и внатрешните пакувања, начинот на подготовка
на испораките и слично. И покрај процесот на учење и
прилагодување, како и инвестициите кои е неопходно да
се направат, повратниот одговор на добавувачите е
позитивен. За некои стоки, внатрешните пакувања можат
да се користат дури и како пакувања подготвени за
редење на полица.

Јасно е дека употребата на GS1 стандардите имаа
огромно и позитивно влијание врз процедурата на прием
на стоките. Оптимизацијата на текот на логистичките
процеси со GS1 стандардите за Delheize резултираше со
остварување на еден ефикасен и еколошки синџир на
снабдување.
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Со седиште Медеин, Колумбија, Кристал е
компанија за производство на текстил и облека со
50 годишно искуство, во чие прортволио на
брендови спаѓаат Gef, Punto Blanco, Baby Fresh,
Galax и Casino. Брендовите се движечката сила на
Кристал и се посветени кон дизајнирањето и
развојот на колекции од страна на
висококвалификуваните дизајнери, а во
согласност со политиката на компанијата за
социјална одговорност.

Кристал прави вертикална интеграција на своите
операции во рамките на осумте фабрики во
Колкумбија, вклучувајќи ги тука капацитетите за
ткаење, боење и производство  на облека и
чорапи.

Петте дистрибутивни центри на Кристал се
гаранција на одржувато на конкурентността и
флексибилността при исполнувањето на
побарувачката на потрошувачите за производите,
кои се дистрибуираат преку трговските франшизи
лоцирани на Карибите, Централна и Јужна
Америка.

Можности за напредок
За подобрување на односите со своите трговски
партнери, Кристал започна голем проект за
поттикнување на стандардизираните процеси кои се
потпираат врз електронската размена на податоци
(EDI), како и усогласен пристап за постигнување и
одржување на квалитет на податоците. Целта на
компанијата е да се подобри комуникацијата со
деловните партнери и истовремено зголемување на
ефикасноста во секоја точка долж синџирот на
снабдување.

Кристал започна со развој на менаџментот на
документацијата и имплементацијата на EDI, со
фокус на користење на GS1 Системот на Стандарди.
Целта беше да се обезбеди флексибилен процес на
нарачување за да се задоволат специфичните
потреби на своите клиенти. Уште една голема
можност е сведувањето на минимум до конечна
целосна елиминација на рачното внесување на
податоци и на тој начин подобрување на точноста на
информациите. Со користење на GS1 Стандардите
како свој стандарден јазик на бизнисот, Кристал е
целосно уверен во точноста на информациите и
координираноста на процесите кои зависат од нив.

Crystal иницираше голем проект за поттикнување на стандардизираните процеси
кои се потпираат врз електронската размена на податоци (EDI), како и усогласен
пристап за постигнување и одржување на квалитет на податоците.

Crystal: Зголемена ефикасност на процесите во
Синџирот на Снабдување со EDI и GS1 Стандардите
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Кристал постигна поголема
компетитивност и конкурентност на
пазарот, подобро позиционирање на
компанијата и поголема вредност
која им ја испорачува клиентите
советува своите нови процеси тоа
помогна да бидат поконкурентни и
зголемент раст секоја
последователна година.

Бизнис Бенефити
Поефикасните и унапредените процеси во
синџирот на снабдување, на Кристал му донесоа
опипливи бизнис бенефити. Следува резимето:

Pricat (CIN)
 Заштеда на време преку креирање и  ажурирање

на портфолиото на производи во системите на
клиентите.

 Подобрена точност на податоците преку
елиминација на печатните грешки. Зголемување
на сигурноста на базата на податоци и
усогласување со трговски партнери.

 Значително намалување на бројот на кредитни
и дебитни белешки предизвикани од
неусогласеност на цените.

 Повисоко ниво на услугите преку подобрена
пополнетост на базата на податоци и нивна
усогласеност.

Нарачка
 Подобрување на точноста на податоците преку

елиминирање на печатни грешки.

 Намалено време до прием на нарачка.

Испратница
 Намалено време до потврда на нарачката.

 Намалени трошоци на работна сила за
клиентите.

 Намалување на времето и трошоците со
поедноставување на имплементација на други
најдобри практики, како што се
сертифицираните испораки.

 Намалени грешки испраќање и прием,
подобрување на точноста на залихите и
услугите кон клиентите.

 Намалено време за чување на полиците за да се
подобри достапноста на производот, што
резултира со поголемо задоволството на
клиентите и зголемување на приходите.

Менаџирање со залихите и продажбата и
на продажно-наплатните места
 Подобра информираност за однесувањето на

производите на продажно-наплатните места за
подобро планирање и реализација на плановите.

 Повеќе и подобри информации кои овозможуваат
прецизно и точно предвидување на побарувачката,
а со тоа и планирање на понудата.

 Oптимизирани и подобрени процеси на менаџмент
на категориите во согласност со трендовите,
реалнатата побарувачка и продажбата со голем
обем.

Автоматизација на дистрибутивните центри
 Подобрена видливост долж целиот синџир на

снабдување со помош на GS1 Стандардите.

 Автоматизиран информатички систем кој
овозможува следливост; вклучувајќи и
идентификација и точно лоцирање на сите палети,
кутии и производи на пат од производните погони
до продавниците.

 Автоматизација на испораката и подобрена
ажурираност на залихите.

 Оптимизација на продуктивноста на работната
сила.

 Повисоко ниво на услугите и унапредување на
односите кон партнерите и потрошувачите.

 Моментален пристап до онлајн информациите за
достапните залихи и побрзо донесување на одлуки.

 Автоматска контрола на лице место за сигурно и
конзистентно одвивање на процесите.

Сèвкупно, Кристал постигна поголема
компетитивност и конкурентност на пазарот,
подобро позиционирање на компанијата и поголема
вредност која им ја испорачува клиентите советува
своите нови процеси тоа помогна да бидат
поконкурентни и зголемент раст секоја
последователна година.
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Следни Чекори
Како дел од својата стратегија за постојани
подобрувања, Кристал планира да развие
дополнителни EDI-базирании документи во
согласност со GS1 стандардите, како што се
повратното известување, барањето за поврат на
товар и известувањето за прием. Очекуваните
придобивки вклучуваат намалување на времето за
прием, поголема прецизност на квалитетот и
квантететот на приемот и сигурен, безбеден и
агилен процес на поврат.

Компанијата исто така прави истражување на
користењето и придобивките од GS1 EPC
базираната технологија на Радиофреквентната
Идентификација (RFID) во своето работење, за да
се обезбеди дури и подобра услуга на своите
клиенти и потрошувачи.

Заклучок
Преку унапредување на ефикасноста на процесите
преку имплементација на GS1 стандардите, во
Колумбија, Кристал продолжува да биде пионер и да
ги применува глобално најдобрите практики.
Компанијата значително ја унапреди размената на
информации и комуникацијата – како интерно, така
и со своите трговски партнери, имајќи го како
највисок приоритет задоволството на партнерите во
синџирот на снабдување и потрошувачите. Со
користењето на GS1 Системот на Стандарди Кристал
го докажува разбирањето на вредноста на
користењето на овој глобален деловен јазик како
заеднички деловен јазик во рамките на својот бизнис
и долж целиот синџир на снабдување.

Благодарност до :
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Nishitetsu : Елиминација на несоодветните фактури Воведувањето на Куповната Нарака, Испратницата,
Приемницата, Повратницата, Фактурата и Пораките за
Плаќањето овозможува брзо трагањае и следлицост на
сите трансакции преку Идентификацискиот Број на
Куповната Нарачка.

Одделот за Сметководство исто така има корист од EDI.
Претходно, тие мораа да се справуваат и истражува
просечно 100 побарувања месечно од добавувачи за
наплата на неплатени побарувања генерирани поради
грешки во документацијата. За помалку од една година,
Nishitetsu можеше да ги елиминира овие истраги. Со
сите трансакциски податоци достапни во системот,
можеа веднаш да проверат, да ги споредат и
спротистават податоците од Приемницата и Извршената
Исплата со тие од доставените побарувања.

Nishitetsu Store поседува operates 39 прехрамбени супер
маркети во областа Кјушу и остварува годишна
продажба од околку 50 млрд. Јени (500 милиони САД $)
Со отворањето на новиот дистрибутивен центар во
Октромври 2007, компанијата го имплементираше
Ryutsu BMS преку кој електронски ги разменуваат
бизнис документите во вид на електронски пораки со
повеќе од 100 добавувачи.

Вработените во нашиот оддел за сметководство беа
пријатно изненадени од резултатите кои започнаа да
пристигнуваат веднаш по започнувањето на користење
на EDI", изјави Maсао Мурозоно, претседател на
Nishitetsu Store. "Нашите трговски партнери, исто така,
имаат корист од точноста на системот. Клучот на
успехот зависи од тоа дали ги користите пораките како
цел сет и како контролен механизам".

"Стандардот станува стандард само кога се
популаризирa. Доколку повеќе компаниите започнат да
го користат Ryutsu BMS, сèвкупната ефикасност на
синџирот на снабдување во голема мера ќе се подобри".

Masao, Murozono, претседател на Nishitetsu Store.

Благодарност до:

се

Бидејќи многу од добавувачите на Nishitetsu се Мали и
Средни Претпријатија, како на пример мали семејни
компании производители на Тофу, се организираа
работни средби со цел објаснување на бенефитите од
започнувањето на користењето на ЕDI. Некои од
добавувачите немаа ниту основно познавање за EDI,
нуту што е тоа стандардизација, некои изразија
загриженост за прилагодување кон промените, додека
некои од нив вече имаа помали или повеќе познавања и
не беа воопшто изненадени од понудата за електронска
размена на документите.

“Резултатите веднаш ни станаа очигледни”, изјави
Јуичи Таканаши, Директор на Информатички
Технологии на Nishitetsu, кој исто така додаде дека
“EDI ги замени разните белешки со отпечатени
електронски податоци, што ни овозможи намалување
на администрирањето на големи количества
документација на хартија и трошоците поврзани со
хартијата. Всушност, ние моравме да се справуваме со
390.000 белешки пред воведувањето на Ryutsu BMS,
кои се намалија на 140.000 по само 6 месеци.” Во
Nishitetsu очекуваат уште поголемо намалување на
белешките со зголемувањето на бројот на добавувачи
кои ќе започнат со користење на Ryutsu BMS.

Такадаши ги охрабрува сите заинтересирани за
модернизација на своето работење колку што е можно
побрзо да започнат имплементација на EDI;
“Неморате да се гришите за иницијалните и тековните
трошоци, резултатите ќе дојдат веднаш”

Yuichi Takahashi, CIO, Nishitetsu Store.
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Благодарение на GS1 Стандардите, заштеда за Малите и
Средни Претпријатија преку имплементација на
Електронска Размена на Податоците – EDI

50 проценти заштеда преку користење на EDI во Mußler

Со воведувањето на електронската размена на
податоците (EDI), Муслер (Mußler) парфимеријата
оствари голем напредок и бенефити во однос на
ефикасноста и продуктивноста. Со преминување од
мануелната кон автоматската и електронска комерција,
како и кон безхартиениот начин на бизнис комуникација,
компанијата ги намали годишните трошоци за поддршка
на овие активности за 50 проценти.

Петте филијали на Mußler GmbH лоцитани во Штутгарт
успешно го завршија проектот “Прозеус” (PROZEUS) за
“Воведување на електронската размена на податоците во
Индустријата на Парфеми”. Заедно со германската
подружница на козметичката компанија Coty Inc. од Њу
Јорк, мануелното извршување на процесите се намали,
при што трошоците на комуникација и размена на
податоци и документи се преполовија, како и загубите
преку елиминирање на ситуациите во кои останале без
залихи.

Малите продавници во парфимериската индустрија трпат
огромен притисок од конкуренцијата, поради што
Извршниот Директор Матијас Муслер реши да дејствува
во насока кон ефикасно намалување на трошоците. Со
завршувањето на проектот PROZEUS, Mußler ја постигна
таа цел. "Со употребата на електронската размена на
податоци (EDI), ние остваривме јасна предност во однос
на ефикасноста и продуктивноста преку намалување на
грешките и трошоците", објасни Муслер. Пред проектот
PROZEUS, процесите на нарачување помеѓу деловни
партнери се одвиваа целосно рачно. Нарачките се
испраќаа преку факс, а приемот на нарачките се
случуваше една недела потоа.

Ова доведе до многу недоследности, дополнителни
прашања, па дури и недоразбирања.

Денес, процесите на нарачување, испорака и
фактурирање, се базираат на GS1 EANCOM®

Стандардот за целосно автоматизирано и многу
поефикасно одвивање на процесите: Нарачка (ORDERS)
пораката се активира директно од ERP системот и се
пренесува преку Протоколот за Трансфер на Датотеки
(File Transfer Protocol - FTP) до Coty Inc. Coty испраќа
Отпремница (DESADV) назад до Mußler GmbH. Така во
Mußler знаат дека пристигнуваат производите, а сите
филијали се подготвуваат за прием на оптимален начин
и дополнување на залихите. Генерално, воведувањето
на EDI доведе до побрзо време на испорака, речиси
целосна елиминација на ситуациите во кои остануваат
без залихи и намалени трошоци за административна
обработка на податоците за целиот процес од нарачка
до плаќање. Ова, бизнис достигнување на компанијата
Mußler ѝ беше доделена бизнис PROZEUS наградата за
2010 година.

За текот и резултатите од проектот можете да прочитате
во брошурата која е достапна за нарачка и даунлоад на
веб сајтот на PROZEUS: www.prozeus.de

Благодарност до:
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СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ 

Органска Храна  

по највисоки стандарди 
 

Серес Органикс (Ceres Organics) е брендиран бизнис за 

производство на храна базиран на највисоките стандарди за 

потекло, квалитет и безбедност на производите. Серес е 

најголемиот новозеландски дистрибутер на органска храна, со 

прецизна сертификација на производите и интегритет на 

синџирот на снабдување. 
 

Потеклото и изворот на производите и 

нивиот квалитет и безбедност, за нас 

имаат највисока важност“, вели 

Директорот на Серес Органикс - Ноел 

Џозефсон (Noel Josephson). „Тоа значи 

дека секогаш можеме да демонстираме 

дека нашите прехрамбени и други 

производи се одржливо произведени 

преку примена на органски и/или 

биодинамични методи
1
 и 

дека нашите синџири на снабдување се 

еколошки и социјално одговорни“. 
 

Ноел Џозефсон, Серес Органикс 
 

Компанијата е многу темелна во користењето на GS1 стандардите за  идентификација 

на трговските единици, управување со податоците, нивно собирање и размена, како 

поддршка на автентификацијата на производите, оперативната ефикасност и 

капацитетот за следливост и отповикување и повлекување на производите во случај 

на потреба. 
 

Серес Органикс е компанија во приватна сопственост со седиште во Јужен Окленд. 

Таа во своето портфолио има повеќе од 4500 производи, а многу од нив се 

брендирани пакувани прехранбени производи или прехранбени сосотојки на Серес 

Органикс: сирови зрна, јаткасти плодови, процесиран зеленчук и флаширани 

пијалоци. Исто така дел од прортолиото се и производите за лично здравје и 

благосостојба, како и препарати за чистење и одржување на домот. 
 

Компанијата ги снабдува практично сите малопродажни синџири на храна во Нов 

Зеланд, а од 2007 и голем број во Австралија, со својата главна програма на органски 

прехранбени приозводи.  Исто така производите на Серес Органикс можат да се 

пронајдат и во маалските продавници, во трговијата на големо и угостителството и 

кетерингот. Неколку бизниси со органска храна во земјата успеваат да бидат достоен 

ривал на Серес Органикс. 

 

Сертификација 
 

Серес Органикс е сертифициран со БиоГро (BioGro) сертификатот на најпрестижното 

и највлијателното сертификациско тело во овој дел од светот. БиоГро ја прегледува 

документрацијата за секоја пратка примена од страна на Серес Органикс за да се 

потврди декларираниот органски и/или биодинамичен  

статус  на производството и ракувањето до моментот  

на прием. 
 

БиоГро Логото со гордост го носат сите Брендирани  

прехранбени производи на компанијата: Zito, Oqua и  

Ruby Grove, како и производите од брендот кој го носи  

името на самата компанија - Ceres Organics. 

 
 

 
 

 

 

 

Компанијата е посветена кон 

почитување на принципите за фер 

трговија со своите партнери кои се 

најмногубројни во Јужна Америка и 

Азија. Серес Органикс соработува со 

над 450 одгледувачи и здруженија на 

одгледувачи, производители и разни 

други видови на добавувачи. 
 

Џозефсон и неговите колеги – 

директори, секогаш се грижат за 

локалните социјални и еколошки 

резултати на производство и 

снабдување. Од 2009 Серес Органикс е 

сертифициран со сертификатот за  

4 

 

 

 

 
Историјат 
 

Серес Органикс израсна од првата 
новозеландска урбана иницијатива за 

производство на органски зеленчук и 

негова неделна дистрибуција до 
домаќинствата низ Окленд во раните 

1980-ти. 
 

Оттогаш, Ноел Џозефсон и неговиот 

мал тим, од кои некои и денес се дел од 

компанијата, основаа продавница со 

понуда на локално одгледани органски 

зеленчук и овошје. Тие својата 
продавница лоцирана во предрадието на 

Окленд ја нарекоа: „Серес“ по Римскиот 

бог на жетвата и дамнешен симбол на 
цврстата врска помеѓу човештвото и 

природата. 
  
И тогаш, како и сега, Џозефсон и 
неговите бизнис партнери главната 

испирација ја црпеа од австрискиот 

филозот Рудолф Штајнер (Rudolf 
Steiner) за биодинамичното 

земјоделство. Тие исто така сакаат да 

им обезбедат на луѓето здрава 
алтернатива во одност на тешко-

индустријализираното производство и 

дистрибуција на храна. 
 

Дистрибуцијата, како дел од бизнис 
портфолиото, се разво во 1990-тите, со 

лансирањето на првиот производ под 
брендот на Серес Органикс. Во 2001, 

компанијата се стекна со БиоГро 

сертификатот за органски дистрибутер. 
Во раните 2000-ти започна и извозот, а 

притоа ги прошири и продлабочи своите 

бизнис релации со одгледувачите и 
дистрибутерите од земјите во развој.  
 

Денес, компанијата вработува над 150 

луѓе во својот Грин Стар дистрибутивен 

центар и административното седиште, 
Елерссли стоковната куќа лоцирана во 

Пенроуз и маркетот за свежи производи 

во Понсонби. 
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СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ 

 

 
исполнување на EcoSocial All Fair стандардот, 

кој се доделува на органски производители и 

трговци кои ги исполнуваат критериумите на 

EcoSocial за фер трговија и транспарентност. 
 

 

Здградата со највисоката Грин 

Стар (Green Star) оценка 
 

Секоја пратка на кционоа и уште 612 други 

производи во неспакувана состојба, набавени 

од страна на Серес Органикс пристигаат во 

центарот за пакување и дистрибуција во 

Окленд, зграда оценета со највисоката Грин 

Стар оценка за својот еко-пријателски дизајн 

и сертифицирано органско производство и 

оперативност. 
 

Во една просечна недела, 20 контејери се 

истоваруваат и се конторлира автентичноста 

на содржината, квалитетот и биолошката 

безбедност. „Сите производи кои не ги 

задоволува нашите стандарди се враќа назад. 

Тоа не се случува често, но ние постојано 

правиме опсежни контроли на сите 

параметри“, вели Џозефсон. 
 

Зградата на Серес Органикс во Окленд, го 

отсликува брендот, чиста атмосфера, без 

никави токсини, и примена на сите највисоки 

стандарди за чистота и ефикасност. Отворена 

во 2014, здрадата со корисна површина од 

5217 m2, има најсовремен магацински 

простор, магацин со студен режим и 

капацитет за мелење и пакување на 

суровините во финални – потрошувачки 

единици на производите од 1 до 10 kg. Исто 

така има и посебен дел каде се врши 

обрапотка и препакување на сите 

безглутенски производи. 
 

Нејзиниот еко-пријателски дизајн вклучува и 

сензори за автоматска контрола на 

електричното осветлување и прекривките на 

прозорците и внатрешните температури и 

протокот на воздух. Серес Органикс е високо 

енергетски ефикасна компанија и трошоците 

за енергија се пониски и до 40% од другите 

комерцијални згради со слична големина 

изградени според конвенционалите принципи 

на дизајнирање, што резултира со поголема 

ефикасност и подобра здравствена состојба на 

вработените.  

 
 

 
 

 

 

 

GS1 „соба“ 
 

Педантоста на Серес Органикс во етикетирањето и 

посветеноста кон користењето на GS1 станардите 

е импресивна. За тоа имаат опремена соба која ја 

нарекуваат „GS1 соба“ во која дизајнираат и 

печатат мали серии на етикети за многу производи  

и го тестираат квалитетот на баркодовите. Од 2009 

Серес Органикс поседува акредитација за 

верификација на сопствените баркодови и нивната 

усогласеност со GS1 стандардот. 
 

Глобален Број за Следење на Единица (Global 

Tracking Item Number) се доделува на секоја на 

секој спакуван производ за потротрошувач или 

продажба на големо, а етикетите носат GS1 

баркодови за менаџмент во синџирот на 

снабдување од Серес Органикс до крајната точка. 

Конзистентно на брендот, Серес исто така на 

етикетите ги означува и лот/беч броевите, 

роковите на траење, нутритивните факти и таму 

каде што е потребно – сертификатите за 

органското потекло и за фер трговија. 
 

 

Компанијата е регистриран корисник на GS1 

ProductRecall NZ и како и многу други од 

новозеландската прехранбена индустрија имаше 

полза од можноста доколку е потребно брзо и 

лесно да повлечат производи од било која точка на 

синџирот на снабдување пред тој да допре до 

потрошувачите. 

 
Раст на компанијата 
 

Серес Органикс е добро позициониран за 

понатамошен раст поради заинтересираноста на 

потрошувачите не семо од Нов Зеланд, туку и од 

Австралија, за органската храна во супермаркетите 

и специјализираните продавници. „Ние постојано 

следиме што се случува на полето на нови 

производи и побарувачката на пазарите ширум 

светот и бараме начин истото да го донесеме и во 

Нов Зеланд. Исто така ние целиме да биделе 

лидери во областа на иновациите поврзани со 

органската храна“, вели Ноел Џозефсон. 
  

Најновото е тоа што производот на Серес 

Органикс (ужинка од морстка трева) Seaweed 

Snacks е прогласен за најпопуларен нов производ 

за 2015, Со потекло од Кореа, овој крцкав, тенок 

како лист хартија десерт или ужинка, е направен 

од органски листови од Нори морска трева. Не 

само што се многу вкусни, туку се и богати со 

хрансливи состојки и обезбедуваат 100%. Од 

препорачаниот дневен внос на Јод.  
 

Во редот на неодамна лансирани производи на 

Серес Органикс, големо внимание предизвикаа и 

станаа голем хит кај потрошувачите - солените 

карамелизирани органски одгледаните индиски 

ореви.  

 
 

 

 

GS1 стандардите за податоци се поддршка на 

точното внесување и последователно следење на 

производите и единиците во системот на Серес 

Органикс (од 2010 се користи Microsoft Dynamics

 AX). 

Квиноата – која во моментот е најпродаваниот

 производ на Серес Органикс, е добар пример 

за тоа. Овие зрна воглавно се набавуваат од 

одгледувачи од Ј. Америка, во рамки на 

социјална иницијатива во конјукција со 

нивните перуански партнери. Програмата е 

насочена да им помогне на одгледувачите на 

се преориентираат кон производство на 

квиноата, наместо експолатација на 

растението кока кое се користи најчесто за 

производство на психотропната супстанција и 

дрога – кокаин. 
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New Look е еден од најпопуларните модни брендови на облека, 

обувки и модно додатоци во Обединето Кралство кај 

популацијата од 16 до 35 години. Почетоците на „Новиот 

Изглед“ датираат од 1969 кога беше отворена една продавница 

во Сомерсет, а успон и значителна експанзија диживува во 

1990-ите, при што бројот на продавници порасна од 200 на 

1000. Њу Лук постојано иновираше, лансирајќи модни линии за 

тинејџери, мажи и жени и ја отвори својата онлајн продавница 

во 2007. Во 2010, Љу Лук веќе се промовираше како играч со 

силна пазарна позиција во Обединетото Кралство и реши да 

оди уште еден чекор напред – интерационализација. 

 

Цел 
 
Како поддршкаа на растот во интернационални рамки, преземајќи 

минимален ризик, тие започнаа да ги испитуваат можностите за 
воведување на нови бизнис. За успех, беше потребно да ги прилагодат 
своите процеси и да овозможат развој на партнерствата со трети 
страни. Олга Зомбатељи (Olga Szombathelyi), Главниот Оперативен 
Менаџер на Њу Лук за тоа вели: „Откако ќе започнете да тргувате со 
интернационалните партнери, вие морате да имате воспоставен 
стандардизиран начин на работа – и стандардизиран баркод“. 

 
Трите начини 
 

1. Концесии 
Њу Лук бргу се прилагоди кон барањата на своите нови концесиски 
партнери за користење на Глобалните Броеви на Трговски Единици 
(GTIN-ови) како дел од договорите. На тој начин, Њу Лук користејќи 

ги глобално уникатните идентификатори, спречува судир на 
производите од други брендови во залихите на нивните партнери. 
Окако стана членка на GS1 преку зачленување во GS1 UK, Њу Лук на 

сите свои производи им додели уникатни GTIN-ови, идентификувајќи 
се како сопственик на брендот преку GS1 Компанискиот Префикс. 

 
 

 
 

„Претходно, идентификацијата 

беше процес воден од страна на 

партнерите. Ние само трошевме 

пари на пре-етикетирање на 

производите, што воопшто не 

носеше резултати. Сега ние 

самите го вршиме 

етикетирањето, таму каде што е 

изворот на производите, што е 

во целосна конзистенција со 

нашиот бренд – излгледа 

одлично и овозможува подобра 

перцепција кај купувачите кога 

ќе ги добијат своите Нарачки“. 
 

Олга Зомбатељи (Olga Szombathelyi), 

Главен Оперативен Менаџер на Њу Лук 

 

 

Студија на случај 
 

 
 

Новиот Изглед (New Look) 
 
Изградба на меѓународни парнерства врз стандарди 
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единици производи со дупликат GTIN и да ги 
отстрани од понудата во продавниците.  
 

Потоа направија мануелно ресетирање и во 
конслултација со GS1 UK, тимот ги исправи 
грешките при доделување на GTIN-овите во 
нивните интерни системи. Њу Лук потоа можеше 
да го повтори истиот процес и за 

големопродажниот дел на бизнисот. 
 

Големопродажба 
 

Во прво време, тимот за големопродажба не го 
водеше процесот за доделување на GTIN. Двата 
најголеми големопродажни партнери на кои им се 
потребни GTIN броевите - Zalando и еден од 
водечките онлајн трговци на мало - со тимот на Њу 
Лук започнаа заеднички да работат врз процесот, 

метода која донесе добри резултати во работењето 
и задоволство кај купувачите.   
 
 

По иницијалниот успешен старт со 20 
концесии, тимот одлучи „Новиот Изглед“ да се 
прошири со уште 17 нови локации. Меѓутоа, 
тие исто така сфатија дека процесот на 

доделување на GTIN-ови кој тие го користеа 
дотогаш, не е оддржлив на подолг рок. 
 

Се случи тоа да некои GTIN-ови беа доделени 
на повеќе производи. Иако овој проблем 
тангираше само неколку линии на производи, 
педизвика и многу поголеми последици – 
штета врз интегритетот на евиденцијата на 
залихите. Сиан Мулен (Sian Mullen), Проектен 

Менаџер за односи со интернационалните 
партнери, вели: „Нивоата на некои 
акумулирани залихи не беа точно 
евидентирани во нашиот систем. Барајќи го 
изворот на проблемот, дојдовме до сознанието 
дека постојат дупликат доделени GTIN-ови“. 
 

Поради неисправните податоци во сопствениот 
систем, Њу ЛУк мораше да работи заедно со 
вработените во нивните партнерски 
продавници на идентификација на сите  
 

Правила за доделување на GTIN и правила за укинување на GTIN 
 

Секоја трговска единица треба да биде уникатно идентификувана со уникатен идентификатор на 
производите. Согласно на GS1 Системот на Стандарди, секоја единица производ која по стил, боја или 
големина е различна од другите или ним сличните трговски единици мора да биде означена со свој 

сопствен и уникатен GTIN. 
 

Доколку еден производ престане да се произведува и да се пласира на пазарот, по истек на период од 4 

години, GTIN бројот со кој бил означен производот може да се додели на друг. Што се однесува на 
облеката, тој период е 30 месеци.  
 

Повеќе можете да прочитате на www.gs1uk.org/standards или www.gs1mk.org.mk 

 
 

Што е GTIN? 

Глобален Број на Трговска Единица (GTIN) е уникатен број за идентификација на единица производ. Овој 

број служи како клуч за пристап до информациите за производот сместени во база на податоци. Со овие 

броеви денес се означени најголемиот број на производи. Бројот се наоќа под EAN баркод симболите. 

 

Зошто е важен GTIN-от? 
 

Идентификацијата на производите е основен 
градежен блок на секој синџир на снабдување. 
За да се одвива трговијата, рамо до рамо со 
другите брендови во продавниците, концесии 

или онлајн продавниците, не смее да постои 

конфликт со производите на другите брендови. 
 

Уникатната идентификација им помага на 
концесиите и трговците на големо полесно 

менаџирање на производите од бројни 
брендови и извори и овозможува: 
 

 Спречување на податочна колизија 
 

 Зголемена системска компатибилност помеѓу 

трговските партнери 
 

 Подобрена видливост на залихите 
 

 Подобрена брзина на дополнување на 
продадени залихи со нови 

 Најдобра пракса за менаџмент на 

податоците за производите 

GS1 UK, како и другите GS1 Организации, 
согласно правилата и насоките подетално 
пропишани со GS1 Општите Спецификации и 
Глобалниот Кориснички Прирачник за користење 

и имплементација на GS1 Стандардите, 
препорачува сопствениците на брендовите на 
производите, да доделуваат одделни и различни 
GTIN броеви на сите свои трговски единици 
(производи и нивните подваријанти) и да прават 
постојано ажурирање на податоците доколку  

настананале било какви промени во одност на 

производите. GS1 Компанискиот Префикс кој е 
интегрален дел на секој GTIN, заедно со 
референците на одделните трговски единици, 
овозможуваат целосна видливост и 
идентификација од почеток-до-крај долж 
синџирот на снабдување и олеснета 
комуникација и размена на податоци помеѓу 

бизнис партнерите. Исто така сопствениците на 
производите  
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Прехранбениот сектор понуди помош при
означувањето на земјата на потекло

GS1 Австралија и Кампањата
„Произведено во Австралија“
(Australian Made Campaign) објавија
дека нивната соработка за помош на
сопствениците на брендови во секторот
Храна и Свежи Намирници во
обезбедување информации во врска со
Означувањето на Земјата на Потекло
(Country of Origin Labelling - CoOL) за
потрошувачите и продавачите на мало.

Од 1ви Јули 2016, Австралиската Влада ќе ја воведе новата
легислатива за означување на храната. Бизнисите со храна кои
продаваат храна во Австралиските продавници ќе започнат да ги
користат новите, лесно разбирливи декларации на храната со кои
јасно ќе се покаже каде храната е одгледана, произведена,
подготвена или пакувана.

GS1 Австралија и Кампањата „Произведено во Австралија“ ќе ја
поддржат новата легислатива за означување на храната преку
воспоставување на база на податоци за сите прехранбени производи
произведени или одгледани во Австралија и ќе ги прикажат
податоците за земјата на потекло (CoOL) на сопствениците на
брендовите во Националниот Каталог на Производи (National Product
Catalogue), како паметна и безбедна алатка за размена на податоци за
производите преку една еднинствена и достапна локација.

Иан Харисон (Ian Harrison) Извршниот Директор на Кампањата
„Произведено во Австралија“ за Магазино „Food and Beverage -
Industry News“ изјави: „Ние ја поздравуваме соработката со GS1
Австралија, бидејќи на сопствениците на брендовите и на

Преземено од:
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продавачите ќе им обезбеди конзистенција на означувањето на
храната, пристап до информациите за земјата на потекло на храната
преку Националниот Каталог на Производи и интеграција на тие
информации во онлајн шопинг платформите“.

Во новите етикети, исто така ќе биде влучено
триаголното лого со најпрепознатливиот
австралиски симбол – кенгурот, кое ќе укажува на
австралиското потекло на производ, со соодветен
придружен текст (направено или одгледано во
Австралија, производ на Австралија, Австралиска
морска храна итн.)

Воведувањето на новото лого постепено ќе се воведува во текот на
наредните две години, за да се намали влијането кое прехранбените
компании ќе го претрпат во текот на исполнувањето на обемните
барања за водедување на новите правила за означување. Новата
шема исто така ќе им помогне на потрошувачите, преку информациите
кои ќе им помогнат при донесувањето на одлуки во текот на
купувањето, во врска со храната која ја купуваат за нив и нивните
семејства.

Според Извршната Директорка на GS1 Австралија Марија Палацоло
(Maria Palazzolo), оваа соработка оди во прилог на заедничката визија
за заштита на Австралискиот синџир на снабдување со храна и кон
безбедноста на потрошувачите.

Г-ѓа Палацоло додава дека: „Денес луѓето сакаат да знаат каде е
одгледана нивната храна, каде е произведена и каде е пакувана.
Новите декларации ќе ја ублажат загриженоста во однос на
квалитетот и безбедноста на храната која тие ја конзумираат.
Внесувањето и потпирањето на податоците за земјата на потекло
(CoOL) во Националниот Каталог на Производи преку користење на
GS1 стандардите, исто така ќе придонесе кон подобра видливост на
производите во текот на движењето низ синџирот на вредности“.
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ТРНЛИВИОТ ПАТ КОН ОСТВАРУВАЊЕ НА  

КВАЛИТЕТ НА 

ПОДАТОЦИТЕ 

 Kimberly-Clark 
 

 
Испитувањето направено од страна на GS1 Австралија (GS1Australia) за Квалитет на 

Податоците во еден од водечките австралиски производители на стоки за широка 
потрошувачка кое покажа колкава е важноста на точноста на податоците за ефикасен и 
синџир на снабдување со максимална ефективност на трошоците  

 
Kimberly-Clark Австралија & Нов Зеланд произведува 
висококвалитетни производи за поттикнување на 
здравјето и оддржување на хигиената – водечки на 
пазарот и со најголем обем на продажба во австралиските 
маркети. 
 

Компанијата има производствени погони во Нов Јужен 

Велс и Јужна Австралија во кои работат повеќе од 1.650 
луѓе. Компанијата исто така има отворено подружница во 
САД под името Kimberly-Clark Corporation преку која 
остварува дополнителни над 1 милијарда американски 
долари приход. 
 

Kimberly-Clark е иноватор во полето на еБизнисот 
(eBusiness) во Австралија и е лидер во користењето на  
GS1 Системот во синџирот на снабдување. Уште во 1991 
тие започнаа со усвојување на Електронската Размена На 
Податоци (EDI) во рамките на нивниот бизнис поврзан со 
здравството, а исто така и е една од првите компании кои 
воспоставија веб-базирано решение за трговија од-
Бизнис-до-Бизнис (B2B) во 1997. 

Тие беа, исто така, еден од основачите на производители 
за поддршка на синхронизација на податоци преку EANnet, 
сега GS1net, синхронизација на податоци GS1 Австралија и 
производ регистар услуга. Сите нивни производи носат GS1 
Баркодови и тие се значајни за соработка за планирање 
(CPFR), ефикасен одговор на потрошувачите (ECR) и 
снабдување со можност за управување со синџирот на кој 
тие се постојано се подобрува. 
 

Во 2009 година Kimberly-Clark тргна на проектот за 
автоматизација дистрибутивен центар (ДЦ), за создавање 
три нови DCS со автоматски палети зграда и ракување. 
Овие процеси, и на повеќе системи кои ги (производство 
контрола, WMS и ERP) да овозможат, зависи на точна 
евиденција синхронизирани материјал, вклучително и 
мерни единици (внатрешни, надворешни, палети). 
 

Kimberly-Clark се обрати кон тимот за Професионални 
Услуги на GS1 Австралија со цел да им изготват решение со 
кое ќе ги постигнат целите за повисок квалитет на 
податоците и да изготват план според кој ќе се одвива 
проектот. 
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Целта на овој проект е прво да се проценат и да се 
поправат грешките во податоците за баркод броевите 
(GTIN), димензиите, тежината, содржината, описите на 
производите и описите на пакувањата на сите нивоа на 
пакување на околу 1.193 увозни производи. 
 

Покрај тоа, проектот вклучи и физички преглед на одреден 
број на податочни атрибути и споредба на овие податоци 
со тие кои во дадениот момент постоеја во интерните 
системи, со цел да се обезбеди точност и целовитост на 
информациите.  
 

Проектот (вклучувајќи ги сите негови фази: поставување, 
контрола, анализа и извештај за конечните резултати итн.) 

е завршен во рок од само 12 недели. Компанијата одлучи 
да се фокусира на екстерно купените единици на залиха 
(анг. stock-keeping units - SKUs) бидејќи претходно тие не 
беа ригорозно контролорани како производите на 
компанијата, не се поставувало со роботизирана опрема, 
пренесувани или скенирани и вообичаено не биле 
рангирани од купувачите со соодветни барања во одност 
на податоците.  Компанијата се сомневаше во 
усогласеноста со GS1 Стандардите за индентификација и 
означување (баркодирање) на овие единици.   
 

Сите здравствени производи, како и некои т.н. 
професионални производи се тестирани во објектот за 
тестирање во гратчето Ворвик Фарм, вклучително и 
производите кои не се чуваат во објектот. 
 

Советниците од тимот за Професионални Услуги на GS1 
Австралија ја тестираа опремата како што се мерните маси, 
мерните инструменти, вагите (големи и мали), скенерите и 
лаптоп компјутерите. Тие усвоија конвенција за мерење на 
не-продажни единици, текот на процесот, добивање и 
обрапотка на податоци. Тие го спроведоа тестирањето и 
контролата на податоците. 
 

Во тестирањето беа вклучени: 

 Над 50 SKU во областа трговија на мало (кутии и палети) 

 Над 1.000  SKU од областа здравство (збрирни кутии и 

потрошувачки пакувања на единици, т.е. околку 1.500 

испитани GTIN-ови) 

 Над 100 SKU во областа професионалност (кутии, 

потрошувачки единици и палети). 
 

Притоа: 

 10 SKU од сите видови имаа три нивоа на пакувања 

 40 SKU од сите видови имаа едно ниво на пакување 

(ова би можело да биде недооценето) 

 80 SKU беа избрани според внатрешно ниво. 
 

Клучните атрибути кои беа тестирани беа: 

 Доделените GTIN-ови и за кои е утврдено совпаѓање со 

броевите во документацијата и интерните системи. 

 Совпаѓање на описите на производите со 

документацијата и во интерните системи. 

 Споредување и порамнување на димензиите внесени 

според правилата на GS1net и вредностите во 

документацијата. 

 Тежини - да се мерат врз основа на толеранциите на 

GS1net и да се споредат со вредностите во 

документацијата 

 Конфигурациите на пакување 

 Квалитетот на скенирање - за снимање на високо ниво, 

на пример: добро, лошо, без скенирање 

При подготвувањето на проектот треба да се земе 
предвид: 
 
 Типот на единиците, внатрешното и надворешните 

пакувања кои требаше да се измерат, вклучувајќи ги 

цврстите и флексибилните, големите и малите, лесните и 

тешките пакувања, тие со правилни и неправилни форми, 

лабава и стегната амбалажа (чија големина или форма е 

дефинирана со содржината) 

 Степенот на точност што се бара во согласност со 

правилата за мерење на пакетот за глобални податоци 

(GDSN) за трговски единици (не-потрошувачки) и 

потрошувачките единици, каде што сите димензии се 

запишуваат во милиметри, а сите тежини во килограми 

 Стандардните толеранции (или дозволените варијации 

помеѓу наведените и измерените тежини и димензии) во 

согласност со GDSN Стандардниот пакет за мерење на 

толеранции 

 Мерните уреди што се користат за добивање 

димензионални и тежински атрибути и нивниот интерфејс 

со лаптоп компјутерите 

 Калибрирање на целата мерна опрема 

 Ревизијата намерно се фокусираше на производи каде 

што се сомнева дека податоците може да бидат неточни. 

Резултатите покажаа дека: 

 36% (323 производи) имале погрешен GTIN во SAP на 

збирните пакувања (кутии) 

 39% (354 производи) имале погрешен GTIN во SAP за 

потрошувачките единици (основни) 

 5% (46 производи) физички имале средно ниво на 

пакети кои не беа дефинирани во SAP, а исто така ги 

немаше и нивните GTIN-ови и димензии 

 8 производи физички имаа нивоа на потрошувачко 

пакување на во SAP, а исто така ги немаше и нивните 

GTIN-ови и димензии 

 Димензиите за речиси 100% од потрошувачките 

(основни) единици и средни единици и висок процент 

на збирни пакувања на единици (кутии), недостасуваа 

или беа внесени со неточни податоци во SAP 

 Тежина за речиси 100% од сите единици недостасува 

или беа неточно внесени во SAP 

 Содржината на некои кутии, средни и потрошувачки 

(основни) единици за неколку материјали не беа точни 

во SAP 
 

Генералниот менаџер на GS1 Australia Services Group, Џон Хирн 

(John Hearn), вели дека резултатите од ревизијата ја илустрираа 

потребата за квалитетни, точни податоци во синџирот на 
снабдување. „Проектот ја покажа својата ефикасност во 

идентификувањето на проблемите во однос на квалитетот на 

податоците во нивните системи преку GS1 Data Audit Service и 

користењето на соодветни ревизорски постапки со примена на 

глобалните стандарди за квалитет на податоците во мерењата и 

толеранциите“. 

 

Марио Карниато (Mario Carniato), менаџер за eSupply Chain, 

Кимберли-Кларк Австралија, рече дека голем дел од ревидираните 

податоци се клучни за низа бизнис процеси. „Неточните податоци 

особено би влијаеке врз нашата способност да ја поддржиме 

иницијативата GS1net / National Product Catalog (NPC), голем 

број на проекти и би ги зголемите трошоците во многу сфери на 

нашето работење“ 

 

„Одлуката за спроведување на ревизијата беше многу мудра и 

парите добро потрошени. Сега одделот за маркетинг трега да 

пристапи кон соработка со тимовите за пакување и синџирот на 

снабдување, за во иднина новите производи да не бидат засегнати 

со истите проблеми во однос на точноста на податоците“, дополни 

Карниато. 

www.gs1au.org 

 

http://www.gs1au.org/
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Со оглед на потребните ресурси, бројот на
инволвираните лица од во двете компании ќе
варира во зависност од  почетната позиција,
опсегот и поставеноста на локалната
организација. Затоа, и двете компании,
препорачуваат работната група да биде колку
што е можно помала и се сложуваат дека
основна потреба е да се назначи „оценувач
лидер“.

Како резиме, предуслови за само-оценувањето
се: високо ниво на внимание и помош од
страна на менаџментот, добра поддршка во
самата компанија, отворена соработка помеѓу
трговските партнери и најважно од сè, интерно
завршен развој на процесот за синхронизација
на податоците.

Во духот на парнерските односи, важно е
процесите да се ревидираат. Главна
одговорност на примателот на податоците е
оддржувањето на интегритетот на податоците
преку точна примена на примените податоци
во неговиот интерен оперативни системи.
Преку проценка на процесите на менаџмент на
податоците кај примателот, може да се
постигне вистинска од-крај-до-крај
интеграција.

Развој на настаните
На почетокот, двете компании ги испитаа
своите интерни состојби и идентификуваа
група од 100 единици кои можат да бидат
детално проучени, при што до информациите
на сите нивоа на процеси на менаџмент на
податоците може да се пристапи; како и луѓето
кои би требало да се инволвирани во проектот.
Исто така тие одлучуваа дали ќе тргнат во
решавање на прашањата врз основа на нивните
глобални бизниси или пак на од технички
аспект. Најглем предизвик при започниањето
беше одлучувањето за опсегот и интерните
должности.

Оддржани беа тренинзи на две нивоа: глобално
(преку општа едукација за Предизвикот на
Квалитетот на Податоците за сите деловни
единици) и локално (преку специфични
тренинзи со одговарање на Прашалникот за
Само-Оценување за директно инволвираните
тимови), со што сите стекнаа доволно знаења
за процесот.

И во двете компании по една лице беше
назначено како одговорно за работа на
менаџментот на податоците и квалитетот на
податоците, а услов претставуваше

поседувањето на
искуство со
најдобрите
практики на
процесите на
менаџмент на
податооците и
поседувањето на сите
неопходни вештини
тоа да го спроведе во
целата организација.

Стекнато искуство и научени
лекции
Компаниите ја завршија Процедурата за Само-
Оценување за помалку од една недела, од
планирање до добивање на конечните резлтати,
благодарејќи на фактот што тие веќе поседуваа
робустна интерна платформа за квалитет на
податоците како дополнување на напорите кои
ги вложија во соодветното и навремено
дефинирање на опсегот. Сепак, тие не го
проследија прашалникот без дополнителни
објаснувања; како резултат на тоа, тие им
препоралуваат на компаниите кои ќе
спроведуваат само-оценување, секогаш да
обезбедат објаснувања и насоки во врска со
прашалникот при негова интерна дистрибуција.

Бенефити и Заклучоци

Благодарејќи на Предизвикот на
Квалитетот на Податоците, METRO
Групацијата и Nestlé ги засилија
меѓупартнерските познавањата на
процесите и како резултат на тоа ја
зајакнаа меѓусебната платформа за
соработка.

Тие идентификуваа и дадоа приоритет на
14 потенцијални подобрувања. Тоа
резултирање со конретна листа на задачи
кои мора да се завршат, со што се
овозмужува понатамошната соработка и
на други полиња. Генерално, METRO
Групацијата и Nestlé планираат да
соработуваат, влиаејќи и подобрувајќи го
квалитетот на синџирот на вредности,
преку поефикасна размена на информации
и искуства и преку постојано обраќање на
внимание кон деталите, со цел да
испорачаат вредност кон потрошувачите и
купувачите.
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77% од жителите на Хонг Конг 
веруваат дека небезбедната храна 
е најголемата закана за нивното 

здравје и благосостојба, со што 
овој проблем го ставаат далеку 

пред загадувањето на околината и 
многу други грижи. 

 
 

Civic Exchange Survey, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Барањата на потрошувачите за 

безбедност на производите – 
можност за промени 
 

Повеќе од било кога, компаниите производство и 
трговија со храна се соочуваат со притисокот на 
потрошувачите во одност на квалитетот и 
безбедноста на храната и очекуваат 

небезбедната храна да биде веднаш отстранета 
од полиците. Компаниите знаат дека 
интегритетот на брендот и довербата на 
потрошувачите директно зависат од безбедноста 
на храната и од способноста да се влезе во трага 
на производите нанапреди и наназад долж 
синџирот на снабдување. За да можат подобро да 
се соочат со промените во нивната индустрија, 
три компании од Хонг Конг - AEON, General Mills и 
Lam Soon, започнаа евалуација на нивните 
постојни системи за следливост.  

 
AEON Stores (Хонг Конг) Co. Ltd. е синџир на 
различни видови продавници во кои се продава 
широк спектар на производи за широка 
потрошувачка. Синџирот JUSCO кој е во 
сопственост на AEON продава покрај храната 
продава и производи за домаќинството. 
 
General Mills Хонг Конг Ltd. is the Хонг Конг е 
огранок на оваа глобална компанија за продажба 
на прехрамбени производи. Брендовите во овој 
маркет ги вклучуваат сладоледите Häagen-Dazs и 

т.н. Дим Сум (Dim Sum) јадењета Wanchai Ferry. 
 
Lam Soon Хонг Конг произведува и дистрибуира 
брашно, масло за јадење и детергенти. Откако 
постои изминативе педесетина години, прерасна 
во во водечки бренд на овие производи во Кина 
и Хонг Конг. 
 

Проценка на Глобалната 

Следливост 
 
Овие три компании во соработка со GS1 Хонг 
Конг направија преглед на нивните постоечки 
системи за следливост користејќи контролна 
листа на контролни точки критериуми за 
усогласување позната како Проценка на 
Глобалната Следливост. Оценувањето се врши од 
страна на обучени и акредитирани ревизори. Тоа 

е клучна компонента на GS1 Решението за 
Глобалното Решение за Следледливост, кое на 
компаниите им обезбедува еден итероперабилен 
процес на следливост базирано врз GS1 
стандардите. 
 

Проценката на GS1 Глобалната Следливост на 
компаниите им овозможува на компаниите да 
добијат увид во нивниот систем на следливост и 
на тој начин ќе можат подобро да ги исполнат 
растечките очекувањата на потрошувачите, 

барањата на трговските партнери и усогласување 
со регулаторните барања. 

 

 
 

 
 

 
 

Проценка на GS1 Глобалната Следливост за 

Хонгкошките Бизнис Партнери 
 

Вредноста на способноста за трагање и следење во синџирот на 
снабдување со општи и прехрамбени производи 
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Испутување на постојнитите 

можности за трагање и следење 
 
Проценките се вршеа во EON Jusco продавница, 
General Mills фабриката за производство на 
сладолед торти и складиште на Lam Soon за 
брашно, масло за јадење и детергент. Во сите три 
места, 104 контролни точки од 12 конкретни 

области беа разгледани и постоечките 
капацитети за следливост. Испитување се 
вршеше на следниве три аспекти: 
 

Идентификација: Како следливите единици се 

идентификуваат и кодираат? 
Информации: Кои податоци се добиени, 
користистат и проследуваат? 
Системи и технологии: Какви системи и 
технологии за следливост се имплементирани? 
Операции: Како функционира процесот на 
интерна следливост и како се управува со 
кризните ситуации? 
Процедури: Како се обзнануваат информациите 
за следливоста и како се документираат? 
 

Следни чекори 
 
AEON, General Mills, и Lam Soon беа 
посоветувани да ја унапредат својата постоечка 
практика за трагање и следење со нивните 
трговски партнери на повисоко ниво од 
практиките базирани врз принципот „чекор 
напред, чекор наназад“ Развојот на примената 
на GS1 Стандардите ќе го оптимизира текот на 
стоките, услугите и податоците долж целиот 
синџир на снабдување за сите негови учесници, 

зајакнувајќи го изборот на добавувачи и 
подобрувајќи ги брзината и точноста на 
процесот на производство и надополнување на 
залихи. Овие компании ќе можат да изградат 
солидна рамка за идното управување со 
ризиците преку следливоста. 

Препораки 
 

Иако сите три компании имаа имплементирани 
интерни системи за обезбедување на  безбедност 
на производите, оваа проценка заедно со 
стручните совети од страна на GS1 Хонг Конг, им 
го покажа патот како да изградат подобри, 
глобално признаени системи за следливост 
базирани врз стандарди за идентификација, 
прибирање и размена на информации. 
 

На пример, за подобро да се обезбеди свежина 
на производите и безбедностa на потрошувачите, 
GS1 Хонг Конг на EON им препорача користење 
на GS1 DataBar баркодови на поединечните 

единици на свежи производи, и Сериски Кодови 
на Контејнерите за Испорака (SSCC), со кои ќе го 
идентификуваат добавувачот на проиводите. 
 

General Mills имплементирајќи идентификација на 
контејнерите кои во моментот се процесираат со 
користење на алатки за автоматско прибирање 
на податоци ја засили следливоста на 
производите. Во меѓувреме, тестирањето на ГС1 
стандардите за баркодирање им покажаа како 
компанијата може да оствари подобра контрола и 
да обезбеди свежина на производите преку 
податоците од беч или лот  броевите и роковите 
на трањење.  
 

Што се однесува до Lam Soon, GS1 Хонг Конг им 
препорача да ги подобрат своите можности за 
следливост на производите со идентификување 
на суровините со Глобалните Броеви на 
Трговските Единици (GTIN) и Логистичките 

Единици како картонските кутии со Сериски 
Кодови на Контејнерите за Испорака (SSCC). 
  
 

 

 

 

Најдобрите компании производители 

и/или трговци со храна ги базираат своите 

процеси за следливост врз користењето на 

индустриски стандарди и алатки како што 

се тие кои се нудат од страна на GS1. 
 

Aberdeen Report, 2011 

GS1 Следливост 
 
GS1 е непрофитна организација, која ги развива 
стандардите за синџирот на снабдување и 
активно работи со сите учесници во неговите 
процеси и им помага полесно да одговорат на 
бизнис предизвиците. GS1 Глобална Следливост 
решението обезбедува еден процес на 
следливост за да ги исполни бројните бизнист и 
регулаторни барања и помага да се отстранат 
небезбедните производи од полиците, да се 

заштити интегритетот на брендовите и го 
задоволува правото на потрошувачите да знаат 
повеќе за производите кои ги купуваат. 

 

Благодарност до: 

© Copyright 2013 GS1 AISBL - GS1 is a registered trademark of GS1 AISBL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Во 2012, просечно 2 официјални узбуни 

во врска со безбедноста на храната беа 

објавувани секој месец, вкучувајќи и 

т.н. формула за бебиња  

 
Центар за безбедност на храната  

на Хонг Конг, 2012 

За повеќе информации: 

 

Заинтересирани да научите повеќе за оваа успешна приказна, 

контактирајте ги GS1 Хонг Конг на www.gs1hk.org 

 

А доколку сакате да научите повеќе и за GS1 Глобалната 
Програма за Следливост, контактирајте ја GS1 Македонија на 

www.gs1mk,org.mk за упатства 

Или посетете ја страницата www.gs1.org/traceability 

http://www.gs1hk.org/
http://www.gs1mk,org.mk/
http://www.gs1.org/traceability


90

СЛЕДЛИВОСТ 

Натписот е преземен од списанието Scan, магазина на GS1 Нов Зеланд, 

издание Мај, 2016. 

Следливост на свежи Јагоди 
 

Секторот на свежи производи мора да започне со 

потесна употреба на GS1 идентификаторите и 

баркодовите, за да се воспостават ефективни системи 

за следливост помеѓу одгледувачите и 

малопродажбата. 
 

Потребата за тоа се потврди по направената детална 

студија состојбите кои сега владеат во синџирот на 

снабдување со Јагодите од Јужен Окланд и Ваикато, 

кои се продаваат во големите супер маркети. 
 

Студијата е направена минатиот Ноември од страна 

на Јунајтед Фреш – здружение на 88 одгледувачи на 

Јагоди, трговци на големо, извозници и трговци на 

мало, со сèопфатна поддршка и помош на GS1 Нов 

Зеланд и глобалната GS1 организација. Студијата е 

дел од кампањата на Јунајтед Фреш (United Fresh) за 

промоција на следливоста и безбедност на храната во 

секторот на свежа храна во Нов Зеланд. 
 

За студијата се одбрани Јагодите поради нивната 

особена чувствителност кон проблемите кои се 

однесуваат на безбедноста. Поради тоа, 

одгледувачите, трговците на големо и трговците на 

мало, вложуваат големи напори за пополнување на 

празнините во нивните способнобности за 

спроведување на целосна и сèопфатна следливост во 

синџирот на снабдување. 
 

Податоците за движењето на тест единиците на 

спакувани Јагоди, беа снимени и евалуирани, од 

моментот на берба, сè до големопродажните и 

малопродажните дистрибутивни центри и до 

супермаркетите (двата најголеми синџири 

супермаркети во Нов Зеланд земаа учество). За 

потребите на студијата, во неколку сценнарија, тест 

единиците (палети, гајби, тацни и мрежи) беа 

етикетирани уште на почетокот на патот – кај 

одгледувачите. Идентификаторите овозможија секоја 

тест единица на производ да биде физички следена и 

лоцирана во секоја точка долж синџирот на 

снабдување. 
 

Студијата исто така се фокусираше на тоа дали и на 

кој начин, GS1 броевите и баркодовите се употребени 

во секое од сценаријата. Клучните наоди фрлаат 

светло врз клучните прашања, меѓу кои најважни се 

следниве:  
 

 Дали Глобалните Броеви на Трговските Единици 

(GTIN-ови) добиени од GS1, се правилно доделени 

и баркодовите се правилно генерирани, почитувајќи 

ги правилата и препораките? 

 

 Како, доколку трговците на големо и трговците на 

мало кога се тие страната која ги доделува GTIN-

овите и ги баркодираат производите и дали овие 

идентификатори содржат суб-идентификатори за 

идентификација на индивидуалните одгледувачи од 

кои е набавено свежото овошје? 
 

 

 

 

 

 

 Како, доколку производите од повеќе различни 

извори (одгледувачи) се спојат во агрегат во 

дистрибутивниот центар и дали и со кои методи се 

овозможува идентификација на компонентите на 

препакуваните единици во вид на гајба и палета и 

следливост наназад до индивидуалните 

одгледувачи? 
 

 Дали трговците на големо и/или трговците на мало 

несоодветно ре-доделуваат и користат GTIN-ови за 

одреден тип на производи кои претходно биле 

успешно користени за слични производи кои 

претходно се набавувале од друг добавувач? 

 

 Дали во случаите кога одгледувачите се страната 

која доделува GTIN-ови на единиците производи, 

тие исто така и ги скенираат баркодовите со цел 

добивање и размена на податоци пред да бидат 

испратени во синџирот на снабдување? 

 

 За размена на кои „клучни податочни елементи“ ќе 

се одлучат засегнатите страни во индустријата како 

дел на системот на следливост? Каде се случуваат 

„критичните настани на  следењето“  за кои треба 

да се соберат клучните податочни елементи за секој 

тип на синџир на снабдување со производи? 
 

Др. Ханс Маурер од Јунајтед Фреш вели дека 

студијата ја потврдува добрата соработка и взаемната 

почит помеѓу сите страни во индустријата за свежи 

јагоди и дека сите се свесни за ризиците по 

исправноста на оваа ранлива категорија на производи. 

Но, сепак постојат одредени пропусти во разбирањето 

на начинот како треба правилно да се користат GTIN-

овите, идентификаторите и баркодоците и на нивниот 

потенцијал за креирање на ефективна следливост 

долж целиот синџир на снабдување. 
 

Др. Маурер е претседавач на Комитетот за Безбедност 

на Храната и Следливост при Јунајтед Фреш, кој сега 

врз основа на направената студија формулира 

препораки за следните чекори кои треба да ги преземе 

секторот во насока на решавање на овие прашања. 

Исто така, тој изјави дека во тек е подготовка на 

студија која се фокусира врз зеленчуковите насади. 

 

 
Напомена: Глобалнот Број на Трговска Единица (GTIN) е број кој има 

8, 13 или 14 цифри и се добива во Глобалната GS1 Органицација или 

во Национална или Регионална GS1 Органицација Членка. Често за 

овој број се вели „број на баркод“.  

 

 

 

  

   

 

file:///C:/Users/Srdjan%20Milutinovic/Downloads/gs1nz.org
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GS1 Стандарди имплементирани во проектот 

 GTIN на сите финални потрошувачки пакувања 

 SSCC за идентификација на кутиите и палетите 

 GLN за идентификација на добавувачите 

 GS1-128 на етикети на картонска амбалажа, на кои се 

содржат податоците за следливоста како што се Беч 

бројот, „најдобро до“ датумот, GTIN од 

потрошувачката единица и SSCC на кутијата. 

Бенефити и Резултати 

 Подобрена следливост поради овозможениот 

електронски пристап до податоците за следливоста на 

инволвираните страни во процесите кои мораат да ги 

регистрират сите влезни и излезни следливи единици 

по електронски пат 

на 

и со тоа се добива 

транспарентност потрошрошувачката 

се  засилува безбедноста 

и 

на производството, со  што Бенефити и Поврат на Инвестициите за CASINO 

Унапредување на ефикасноста на приемниот процес 

на контејнерските и правење на уште повеќе нарачки 

со зголемена ефикасност по електронски пат 

Поврат на инвестициите во рок од само неколку 

месеци 

храната долж целиот синџир на снабдување. 

 Усогласеност со Меѓународните Стандарди 
Следливост 

за 

 Автоматицација на сите оперативни процеси кои се 

однесуваат на следливоста во компаниите 

 Засилување 
усогласеност 

Храна 

на усогласеноста компетитивната 

на  Synbroad со Европскиот Закон за Наредни чекори: 

CASINO ќе го финализира унапредувањето на 

ефикасноста на приемниот процес со цел целосно да 

се усклади со барањата за следливост. CASINO ќе го 

прошири овој процес и кон другите свои добавувачи 

откако ќе  го  завршат процесот на  усогласување со 

стандардите и регулаторните барања, тренинзи и 

набавка на потребната опрема. 

Предизвици и барања 
 Тренинг и Учење на GS1 Стандардите (GS1-128, GS1 

EANCOM® DESADV) 

 Идентификација на опремата за поддршка на текот на 

разменетите податоци [печатачи, EDI VAN (како 

сервис за поддшка)] 

 Идентификација на сите учесници преку GLN броеви 

 Унапредување на ефикасноста на приемниот процес 

на контејнерите како звирни единици за исполнување 

на барањата за следливост 

Покажаната професионалност на сите страни во овој 

проект е на завидно ниво, а несомнена е и големата 

поддршка од институциите на државите од кои 

потекнуваат компаниите, како и на GS1 и 

националните GS1 Организации. Фактори на успешноста 
 Финансиска поддршка од GS1 Кина 

Бенефити за Кинеската држава: 
Унапредување користење на меѓународниот систем за 
следливост на храната и GS1 Стандардите за 

следливост во кинески компании извознички на 

прехранбени производи. 

 Високо ниво на спонзорство од страна на 

менаџментите на двете компании 

 Поддршка од GS1 Организациите 

 Комуникација и работни средби помеѓу сите учесници 

. 

За GS1 Следливост 

GS1 Следливост Решението обезбедува моќен сет на 

алатки за спроведување на следливост во синџирот на 

снабдување базиран врз основа на GS1 Системот на 

Стандарди. 

GS1   Глобалниот  Стандард  за   (GTS)  го   дефинра 

процесот  на  Следливост  и  минималните  барања  за 

сите системи за следливост независно од 

технологијата.  GTS  им  овоѕможува  на  компаниите 
следење и влегување во трага на проиѕводите долж 

целиот пат кој го поминуваат ниѕ синџирот на 

снабдување од еден до друг учесник во процесите, 

неѕависно од јаѕичните или технолошките 

карактеристики. 

Научете повеќе на следниов линк: 

www.gs1.org/traceability 

 

Заклучок 

Проектот ја потврди употребната вредност на 

GS1 Стандардите на глобално ниво и дека 

можата интерните процеси во секоја 

компанија да се усогласат со барањата за 

следливост, а притоа остварувајќи бенефити и 

обезбедувајќи поголема безбедност на 

потрошувачите колку повеќе се тие процеси 

автоматизирани. 
 

 

http://www.gs1.org/traceability
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Студија на Случај: Следливост на Храната
Следливоста води кон глобална препознатливост на Хрватските Компании

Хрватска е мала земја во Европа со околу 4,5 милиони
жители, а како таква, таа претставува пазар со ограничен
потенцијал. Поради таа причина, многу хрватски
компании, кои се претежно мали и средни претпријатија,
сметаат дека развојот и успехот тие треба да го бараат во
проширување на странските пазари. Со цел да се постигне
ова, компаниите работоат напорно на целосна
имплементација на глобално прифатени стандарди во
нивните бизнис процеси, а имплементацијата на GS1
Стандардите игра клучна улога. Ова е особено доаѓа до
израз во Секторот Храна, кој е еден од националните
приоритети, покрај земјоделството и туризмот.

Во Ноември 2010, GS1 Хрватска како стандардна услуга
за своите компании членки воведе GS1 Глобално
Испитување на Следливоста (GS1 Global Traceability
Audit). Целта на оваа услуга е да им се помогне на
хрватските компании да ги остварат своите заложби за
пласман на глобалните пазари, преку обезбедување на
усогласеност со меѓународните барања во однос на
безбедноста на храната.

Коестлин: по патот на GS1 Стандардите во
Хрватска
Коестлин од Бјеловар е еден од водечките хрватски
производители на храна и повеќе од 100 години
традиција во производството. Коестлин е и компанија
членка на Управниот Одбор на GS1 Хрватска.
Имплементацијата на GS1 Стандардите во нивните
бизнис процеси започна пред повеќе од 15 години,
стандарди кои се покажаа како движечка сила на
нивниот пат кон освојувањето на домашниот и
меѓународниот пазар и целосна усогласеност со сите
регулаторни барања во Хрватска и државите каде
извезуваат.
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5.2. Здравство 
 

 
Како пациент вие имате право да побарате и да ја 

добиете најдобрата нега. Користењето на нашите 
стандарди во здравството ја зголемува 
безбедноста на пациентите, ја зголемува 

ефикасноста на синџирот на снабдување и ја 
подобрува следливоста на лековите и 

медицинските помагала. Развојот и 
имплементацијата на нашите здравствени 
стандарди е предводен од индустриски експерти 

кои ги користат. 
Нашите кориснички групи за здравствена заштита се отворени за 

производители на фармацевтски прозводи и медицински помагала, 
дистрибутери и дистрибутери, групи за набавки на групи, болници, аптеки, 
логистички услуги, владини и регулаторни тела и трговски здруженија. 

 
Нашата мисија е да ја зголемиме безбедноста на пациентот, безбедноста и 

ефикасноста на синџирот на снабдување, следливоста и точна 
синхронизација на податоците во здравството. Развојот и имплементацијата 
на нашите стандарди за здравството се води од страна на експерти од 

индустријата кои и ги користат.  
 

Нашите кориснички групи за здравството се отворени кон производителите 
на фармациски производи и на медицински помагала, веледрогериите и 
дистрибутерите, организациите за подобрување на условите за набавка (анг. 

group purchasing organisations), болниците, аптеките, логистичките 
провајдери, владините и регулаторните тела и трговските асоцијации.  

 
GS1 стандардите се прифатени од индустријата и ја добија наклонетоста на 
водечките учесници и заинтересирани страни во здравството.  

 
 

5.2.1. Глобална Корисничка Група за Здравство  
 

GS1 Здравство (Healthcare) предвидува иднина каде што здравствениот 
сектор ги интегрира GS1 стандардите во процесите на синџирот на 

снабдување за сите релевантни ставки, локации и луѓе за да ги поттикне 
безбедноста на пациентот и подобрувањата во ефикасноста на синџирот на 
снабдување.  

 
Глобалната Корисничка Група за Здравство (анг. Global Healthcare User 

Group) 
ги здружува сите заинтересирани и засегнати страни поврзани со 

здравствената заштита, за да го води успешниот развој и имплементација на 
глобалните стандарди во здравството. 
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5.2.2. Локални Кориснички Групи за Здравство 

Корисничките групи се внесуваат во развојот на глобалните стандарди. 

Здравствената заштита исто така има и локална димензија, со локални 
провајдери и национални / регионални регулативи. Организациите Членките 
воспоставија локални кориснички групи ширум светот за да се справат со 

предизвиците на локалната здравствена заштита. 

Специфичните локални барања собрани од Локалната здравствена заштита 
се интегрирани и при развојот на глобалните стандарди 
Корисничките групи се упатени во развојот на глобалните стандарди. 

Здравството има исто така и локална димензија, со локални провајдери и 
национални/регионални регулативи. Организациите Членки воспоставија 

локални кориснички групи ширум светот за да се справат со локалните 
предизвцици во здравството. Специфичните локални барања се разгледуваат 
од Локалните Кориснички Групи.  

Контактирајте ја локалната корисничка група за Здравство. 

Во рамките на GS1 Македонија во 2011 година формирана е Корисничката 
Група за Здравство во која членуваат неколку видни производители на 

фармацевтски производи и медицински помагала, здравствени установи и 
провајдери на решенија.  
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Студии на случај 

Здравство 
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Portugal 

Намалени Рицизи и Зајакната Безбедност 

на Пациентите за Производите на Novartis

АПСТРАКТ 

Во 2010, Novartis Pharma од Португалија разви и имплементираше 
програма за следливост преку користење на GS1 2D DataMatrix. Оваа 
програма овозможува следење на производите, од складиште, сè до 
пациентите, вклучително и сите чекори во болниците, од болничките 
складишта до операционите сали и болничките кревети. Програмата исто 
така овозможува онлајнт проверки на статус во случај на случување на 
негативни настани и постојани истраги и контрола на квалитетот. 
Програмата е поставена да може да вклучи и други производи, но и да 
може да биде усвоена и во други држави. 

Автор: Margarida Alves 

Со фокусот насочен кон безбедноста на пациентите, во 2010 Novartis Португалија разви 

и имплементираше програма за следливост за еден од своите лекови кој се користи 
сега во пет Португалски болници од јавното здравство. Од Декември 20012, околку 
2000 единици од овој лек беа следени. 

Што претставува Програмата? 

Програмата се состои од имплементација на систем 
за следење врз основа на GS1 2D DataMatrix, што 
овозможува регистрирање на патот на лекот од 
складиште на Novartis до болница, каде што 
пациентот добива третман, а на крајот и на 
пациентот на кој производот му е даден. Ова ги 
вклучува и датумот и времето на секој од различните 
чекори. 

Како фунционира? 

Пратходсно подготвени и испечатени етикети кои 
содржат GS1 DataMatrix во кој се кодирани Глобален 
Број на Трговска Единица (GTIN) и Сериски Број, се 
аплицираат врз секундарното пакување. 

Вклучувањето на серискиот број овозможува 
индивидуална идентификација на секое одделно 
пакување на производот, кое потоа може да се 
поврзе со пациентот кому тој производ е даден.  

Пред производот да го напушти складиштето на 
Novartis, секое пакување индивидуално се скенира. 

Овој чекор осигурува дека уникатниот 
идентификатор на производот е регистриран во 
датабаза достапна на болниците. 

Од влезот во болницата 

За да се овозможи регистрација на патот на 
производот откако ќе пристигне во болница, Novartis 
исто така разви и проглама за следење со пристап на 

болниците кои имаат усвоено систем за следење. 
Поради различностите на системите за следење од 
болница до болница, лесниот пристап е многу важен. 
Затоа, дизајнирана е веб-базирана апликација 
(www.trace.novartis.com). 

Секоја болница има т.н. акаунт (кориснички пристап) 
со можност за запишување на онолку субкорисници 
колку што е потребно за исполнување на интерните 
процедури за диспензија.  

Во рамките на болницата, откако докторите ќе го 
препишат производот, фармацевтот ги скенира 
баркодовите на производите пред натамошното 
диспензирање, а информациите се складираат во 
истата датабаза. Скенирањето овозможува 
потврдување дека производот е набавен од Novartis 
и се прави онлајн верификација на партијата (беч 
број) и на рокот на трајност. 

Откако производот ќе му биде даден на пациентот, 
во датабазата се доделува број на пациентот преку 
кој се поврзува и снима диспензијата на секоја 
единица за тој пациент. 

Програмата пребарување по датум на диспензија 
и/или скенирање, дата на извршен третман и по 
бројот на пациентот, овозможувајќи брза  
идентификација на статусот на секое индивидуално 
пакување ако е тоа потребно. 

http://www.trace.novartis.com/
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Доверливост 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Системот е базиран врз решение за авто-

идентификација со кое податоците за пациентите 
остануваат доверливи (освен за болничкиот 
фармацевт) за време на целиот процес низ системот 
за енкрипција. Кога ќе се воведе број на пациентот, 
тој автоматски се хашира во алфанумерички клуч. 
Понатаму, броевите на пациените се разликуваат од 
болница до болница, што помага во безбедноста на 
овие информации. 

 

Заклучок 
 
Иако технологијата која стои зад системот е 
комплексна, самиот систем е многу едноставен за 
користење. Програмата за следливост е ефективна и 
има многу предности кои им ги овозможува на своите 

корисници и ниски трошоци за оддржување.  
 

Дополнително, значителна е поддршката на процесот 
на диспензија и следење во самата болница, од 
болничката аптека до операционата сала, 

намалувајќи го ризикот од замена на лековите, а 
исто така системит е поддршка на управувањето со 
залихите. Овозможена е онлајн проверка на статусот 
во слулај на пријавен насатан или било каква 
проверка од аспект на квалитетот, било во болница 
или кај Novartis. 

 

 

Проектот има огромен потенцијал и се планира 

проширување и на други производи, вклучувајќи и 
области каде што контролата на лековите е уште 
поригорозна, како што е на пример онкологијата, а 
исто така и во други држави во кои досегашните 
резултати од примената на програмата се 
евалуираат и се чека нејзино усвојување.  
 

Оваа програма која е целосно дизајнирана и 
развиена од страна на Novartis Portugal ги 
антиципира промените кои ќе бидат воведени во 
Европската Унија откако ќе биде објавена ЕУ 
Директивата која се однесува на Фалсификуваните 
Лекови. https://ec.europa.eu/health/human-
use/falsified_medicines_en 
 

 
За Авторката 
 
Маргарида Алвеш (Margarida Alves) работи во 
фармацевтската индустрија од 1990 година од 
нејзиното вработување во компанијата Португалско 
Животинско Здравје, а од 1992 е дел од 
Здравствствениот Оддел на Ciba-Geigy, станувајќи 

дел од Novartis откако Novartis се спои со Sandoz. 
Таа во компанијата работеше како Логистички 
Менаџер во компанијата и беше вклучена во неколку 
проекти, во одделите за Животнинско Здравје и 
Фармација во Novartis. 
 
 
За Novartis 
 
Novartis нуди иновативни здравствени решенија кои 

се однесуваат на растечките потреби на пациентите 

и општествата. Со седиште во Базел, Швајцарија, 

Novartis нуди диверзифицирано портфолио со кое 

може најдобро да ги задоволи овие потреби: 

иновативни лекови, очна нега, штедливи генерички 

лекови, превентивни вакцини и дијагностички 

алатки, лекови без рецепта и производи за  здравје 

на животни. Novartis е глобална компанија која ги 

зазема водечките позиции во овие области. За 

повеќе информации посетете ја веб страницата на 

Novartis: http://www.novartis.com.

Novartis Portugal – Оеирас, Португалија 

https://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines_en
https://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines_en
http://www.novartis.com/
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Соработка со Администрацијата на САД за Храна и 

Лекови  (U.S. FDA) на Уникатна Идентификација на 

Помагалата (Unique Device Identification) 
 

„Основно прашање е недостатокот на конзистентен, стандардизиран начин 
за идентификација на помагалата. Кога станува збор за правење работи 
како известување за несакани настани или агрегирање на несакани настани 

или друг надзор по на пазарот, ние во моментов немаме начин за 
недвосмислено да ги идентификуваме помагалата, што создава секакви 

проблеми за секого. UDI обезбедува стандардизирана, недвосмислена 
идентификација која ги поддржува сите вакви активности за помагалата", 
вели Џеј Кроули, потпретседател на UDI услуги и решенија, при USDM Life 

Sciences (Jay Crowley, Vice President of UDI Services and Solutions, USDM Life 
Sciences). 
 
 
 

 
 
На 17 декември 2013 година, GS1 е акредитирана од страна на Администрација за Храна 
и Лекови на САД (FDA) како издавачка агенција за уникатни идентификатори на 

помагалата (UDI). 
 

Глобалните GS1 стандарди ги задоволуваат критериумите на американската влада за 
издавање на UDI и ќе им помогнат на производителите да се усогласат со барањата на 
регулативата за UDI на FDA, за поддршка на безбедноста на пациентите и безбедноста на 
синџирот на снабдување. 

 
 
 

 

Како последица на случајот со импланти 
за гради произведени од компанијата PIP 
во Европа, како и некои други 
неодамнешни скандали, FDA и другите 
регулаторни тела здружени во 
Меѓународниот Форум на Регулатори за 
Медицински Помагала – IMDRF, 

безбедноста на пациентите ја ставија на 
врвот на стратешките приоритети во 
натамошниот развој на легислативата за 
Уникатна Идентификација на Помагалата 
(UDI).  
 

UDI се очекува да донесе значително 
подобрување на безбедноста на 
пациентите и на бузнис процесите во 

Здравството.  
 

Единствен, глобален систем на стандарди 

е фундаментален за да се овозможи 
ефикасна и ефективна имплементација 
на UDI од страна на сите засегнати 
страни во здравството во светот. 
 
Повеќе информации: 

https://www.gs1.org/healthcare/udi 
 
 
 

 

 
 

 
Уникатна Идентификација на Помагалата 
(UDI) е систем кој се користи за 
означување и идентификација на 
медицински помагала во синџирот на 
снабдување во Здравството. FDA на САД 

во Септември 2013 година објави 
правило со кое се воспоставува дека 
еден заеднички светски систем за 
идентификација на производите кој 
треба да се примени на сите медицински 
помагала пласирани на пазарот на САД. 
Правилото утврдува дека:  

 

 Уникатен Идентификациски Број мора 
да биде доделен од страна на 

производителот на секое помагало и на 
секоја верзија или модел на истото. 
 

 Уникатниот Идентификатор на 
помагалото треба да биде во за човек 
читлив формат и во т.н. AutoID формат. 
Стандардно, овие информации ќе се 
аплицираат на етикетата на секое 
медицинско помагало во иднина. 

 

UDI треба да биде аплициран на сите 

медицински помагала кои ќе се најдат на 
пазарот во САД. 
 

Резултати 

Ситуација Пристап 

https://www.gs1.org/public-policy/case-studies/patient-safety/collaborating-usa-fda-unique-device-identification
https://www.gs1.org/public-policy/case-studies/patient-safety/collaborating-usa-fda-unique-device-identification
https://www.gs1.org/public-policy/case-studies/patient-safety/collaborating-usa-fda-unique-device-identification
https://www.gs1.org/healthcare/udi
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Germany 

ВОВЕД 
 
Основните информации во здравствениот синџир на снабдување мора да се 
точни, ажурирани и синхронизирани. Иако денес информациите и податоците 
се подостапни од било кога порано, здравствениот систем сèуште е недоволно 
зрел и скап систем со значајни бариери кон ефикасноста. Лошите податоци се 
закана на безбедноста на пациентите која сиџирот на снабдување не успева да 
го достави вистинскиот производ на вистинскиот пациент во вистинско време. 
Заеднички стандарди се потреби за ефикасна контрола на трошоците и 
квалитетот во здравството. 

Автор:  
Muazzez Weiß 

 Campus Benjamin Franklin (CBF), лоциран на југот на 

Берлин  

 Charité Management и Charité Campus Mitte (CCM) 

лоцитани на четврта локација во Берлин 

 

Истовремено една локација може да има неколку 

дополнителни адреси за испорака. На тој начин, вкупно над 

15.000 адреси мораат да се одржуваат. 

  

Чекори на проектот 
 

Учесниците во проектот договорија проектот да се одвива 

во следниве фази: 
 

 Валидизација на информациите за адресите1 и 

надминување на сите несовпаѓањата 

 Доделување на GLN на сите активни адреси 

 Аплоуд на доделените GLN броеви во GEPIR 

(www.gepir.org) со цел тие да бидат видливи и 

достапни на сите трговски партнери  

 Верификација на процесот преку користење 

на GLN во текот на целиот трансакциски 

циклус и демонстрација на успех од почеток 

до крај. 

 Воспоставување на процес за одржување и 

ажурирање на GLN регистарот во GEPIR на дневна база. 

Процесот може да се иницира од функционален оддел и да 

биде целосно поддржан од автоматизирано веб-базирано 

реѓение вклучувајќки го и чекорот за финално одобрение. 

 

Согледувајќи ја важноста на идентификација на локацијата, 

колку што е можно повеќе точно и прецизно, 

Универзитетската Болница Charité одлучи да имплементираат 

GS1 Глобалните Локациски Броеви (GLN) за  

контата/локациите како суштински чекор во нејзините 

напори целосно да го поддржи усвојувањето на стандардите 

за здравствениот синџир на снабдување. 

 

Мисијата на  Charitè: активна и водечка 
 

GLN се користи за уникатна идентификација на локациите и 

правните лица: производители, дистрибутери и болници, сè 

до инервентните соби. На тој начин, погрешните трансакции 

се намалуваат и истовремено се обезбедува вистинскиот 

производ, процедура и/или третман се испорачани 

на вистинската локација.  
 

„Важно е организациите да бидат сопственици на 

нивните податоци. Ние не сакавме да се потпираме 

на трета страна при идентификацијата на локациите.  

Ние веруваме во глобални, прифатени стандарди и 

ефикасноста која може да се добие во целиот синџир на 

снабдување преку имплементација на GS1 Стандардите“. 
 

Особен предизвик претставуваше географската расцепканост 

на Charité на 4 локации низ Берлин: 

 Campus Berlin Buch (CBB), лоциран на северот на 

Берлин 

 Campus Virchow-Klinikum (CVK), лоциран во центарот 

на Берлин 

 

 

1 GLN броевите мора да имаат содветна усогласеност со дневните 

операции и примената за која се наменети. Затоа, се препорачува да се 

определи  кои локации навистина е потребно да бидат идентификувани 
со GLN. 

 

„Можеме да 

бидеме 

одговорни само 

за знаењето кои 

сме“ 

 

Придонесот на GLN броевите кон 

напорите за Стандардизација во 

Универзитетската Болница Charitè 

http://www.gepir.org/
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Исходи од користењето на GLN  
 

Користењето на GLN донесе важни подобрувања на 

здравствениот синџир на снабдување: 

 Чисти податоци на локациите и на тој начин намалена 

стапка на грешки (сметајќи ги интерните и екстерните 

адреси за испорака) 

 Поточни процеси на нарачки за купување и фактурирање 

 Пристап то GLN броевите во реално време – секогаш 

ажурни користејќи GEPIR и препорачаните проци 

 

Вкупни бенефити 
 

Проектот кој беше оценет како многу успешен, резултираше 

со различни бенефити, особено во насока на зголемената 

безбедностан а пациентите, туку и кон подобрување на 

ефикасноста и точноста на информациите во болницата.  
 

Подобрената инфраструктура и точноста на податоците 

поставени во служба на оптимизација на процесите и 

иницијативите за безбедност на пациентите: 

 Користењето на GLN броевите во здравствената установа 

за подобрена и прецизна идентификација на локациите во 

установата. Тоа е поддрка на здравствените работници 

секој лек или третман да биде доставен на соодветната 

локација. 

 Енкодирање во реално време на употребата на производите 

и нивната потрошувашка кои овозможуваат ефикасни 

лисни на документација и наплатни сметки 

 GLN броевите го олеснуваат засилениот процес на 

отповикување на производите преку прецизна 

идентификација на специфичните локации каде што 

единиците кои треба да се отповикаат се испорачани, 

примени, складирани и/или користени.  

 

Поголема транспарентност, безбедност и 

квалитет 
 

Charité исто така спроведе и дополнителен проект кој се 

состоеше од имплементација на стандарзизирано 

баркодирање со цел да се подобри наплатата на трошоците 

пресметани по единица преку Пресметка на Дијагностички 

Групи - DRG (Diagnosis-Related Groups). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системи за скенирање беа воведени. Преку скенирање на 

GS1 бар кодовите на потрошените производи, 

материјалите им се доделуваат директно на пациентите 

преку информатичкиот систем.  
 

Управувањето со процесот на оптимизирање на залихите 

обезбедува секогаш ажурирано количество на артикли на 

залиха, при што и самиот процес на нарачување може да 

биде автоматизиран. Со создадената транспарентност 

производите исто така можат да се следат во рамките на 

болницата, придонесувајќи кон зголемената ефикасност и 

засилената безбедност на пациентите. 

 

За Авторот 
 

Г-ѓа Муазес Вајс (Muazzez Weiß) е главен Менаџер за 

Примена SAP Logistics. Таа работи во ИТ одделот во 

Charité од 2003, каде што раководеше со неколку ИТ 

проекти, меѓу кои и имплементацијата на SAP® Supplier 

Relationship Management (SRM). 

 

Charité е една од најголемите 

универзитетски болници во Европа. 

3800 доктори и научници се 

задолжени за лекувањето на 

пациентите, истражувањата и 

пренесување на своето знаење на 

највисоко меѓународно ниво.  

Повеќе од половина од бројот на германски добитници 

на Нобелова награда за медицина и физиологија доаѓаат 

од Charité, меѓу кои Емил фон Беринг, Роберт Кох, и Пол 

Ерлих. Charité, исто така, има меѓународна репутација 

за квалитетот на обуката. Таа е распростането во 

четири кампуси со повеќе од 100 клиники и институти 

воспоставени во 17 Центри на Charité. Со 13.000 

вработени, Charité генерира околу 1,2 милијарди евра во 

годишен приход и е еден од најголемите работодавачи во 

Берлин и околината. 
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За Charité 
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Ireland 

Побезбедната Хирургија Спасува Животи 
 

GS1 Стандардите за Идентификација и Баркодовите воведени во Централните Оддели за 

Деконтаминација на Ирскиот Извршниот Здравствен Сервис 

АПСТРАКТ 

Извршниот Здравствен Сервис (HSE)  е владина агенција одговорна да овозможи здравствени 

услуги за секој граѓанин на Ирска. HSE налага сите сетови на хируршки инструменти  да се 

идентификуваат со примена на GS1 Стандардите за да се овозможи сите стејкхолдери 

да можат да ги следат и трагаат по нив долж целиот синџир на снабдување. Во 

моментов, системот кој се користи е дизајниран за создавање на создавање на 

решение за следливост кое овозможува соработка и интероперабилност во ирското 

здравство за Централните Одделенија за Деконтаминација. 

Автор: 

Pauline Biggane 

Вовед 
 

Добро се познати и документирани доказите кои ја 

посочуваат важноста на процесот на деконтаминација за 

превенција на ширењето на инфекции. Директивата за 

Медицински Помагала [Devices Directive (93/42/EEC)] 

пропишува минимум стандарди во врска со 

деконтаминацијата на Инвазивните Медицински Помагала за 

Повеќекратна Употреба. Инфекциите кои би можеле да се 

добијат во самите болници, се голема 

грижа за сите болници и нивните 

Доказ за Концептот 
 

Докажувањето на Концептот (Proof of Concept - POC) започна 

во 2011. Целта беше да се докаже дали користењето на GS1 

Стандардите може да влијае врз барањето на HSE да се 

зголеми Безбедноста на Пациентите преку воведување на 

интероперабилен систем за следливост на Ирскиот 

Национален Здравствен Систем. 
 

St. James’s Hospital која важи за водечка 

медицинско-научна установа со повеќе од 
14.000 инвазивни операции годишно, 

направи доброволно тестирање на 

спроведливоста на проектот. 

Годишно во Одделението за 

Деконтаминација на St. James’s  се 

репроцесираат над 30,000 сетови на 

хируршки инструменти, вклучително и 

над 300 позајмени. Поради тоа беше 

потребно Доказот на Концептот да ја 

рефлектира сложената природа на 

имплементацијата на националното 

решение за следливост. 
 

Доказот на Концептот покажа дека со 

имплементацијата на GS1 Стандардите, 

одделението за контаминација оствари 

намалување на мануелното вршење на 

процесите и истовремено за 17% ја 

зголеми ефикасноста на работните 

процеси со помалку ангажиран персонал. 

Размената на повеќекратно 

употребливитесетови на 

пациенти. Инфекџиите при оперативните 

зафати се закана за безбедноста на 

пациентите,  предизвикуваат зголемени 
трошоци поради дополнителните зафати, 

третмани и терапии. 
 

Голема е важноста која се придава на 

робустниот системи за следење и трагање 

кој е усогласен со регионалните, 

националните и меѓународните најдобри 

практики за деконтаминација на сетовите 

на хируршки инструменти како 

интегрален дел на сите Централни 

Одделенија за Деконтаминација. Како и 

во остатокот на светот, поради 

економската ситуација и буџетските 
ограничувања, и во Ирска често се 

случува потреба од меѓусебна размена на 
сетови на хируршки инструменти и други 

важни болнички ресурси. Исто така, 

постои пазар преку кои производителите 

можат да им позајмат сетови на хирушки 

инструменти за специфични зафати на 

болниците бидејќи често на болниците 

им е неисплатливо нивното купување. 

хируршки инструменти има 

очигледни бенефити, но може 

да биде предизвик за 

системите на следење и 

трагање на сопственоста. 

Појавувањето на повеќе 

системи на сопственост во 

секоја болница може да 

резултира со раскинување на 

синџирот на следливост кога 

единицата ќе ја напушти 

болницата и потоа не постои 

гаранција за уникатноста на 

нејзината идентификација. 

Препознавајќи го овој 

предидзик, HSE во Ирска 

имплементираше решение 

базирано на GS1 Стандардите. 
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Секој чекор на процесот при скенирање на GS1 бар код се 

снима и се бележи времето и датата. Техничарите во ЦОД ги 
скенираат нивните идентификациски беџеви и на тој начин се 

добива запис и одговор на прашањата битни за процесот на 
следливост – „кој, што, каде и кога“. 

Побезбедната Хирургија спасува животи 
 

По успешно спроведениот пилот проект  St. James’s во 

болницата HSE донесе одлука да се воведе системот во седум 

дополнителни HSE и HSE финансирани болници во Ирска во 

2012 година: 
 

    Beaumont Hospital 

    Kerry General Hospital 

    Mullingar General Hospital 

    Portlaoise General Hospital 

    Adelaide and Meath Hospital, вклучувајќи ја и National 

Children’s Hospital Tullamore General Hospital 

    Waterford Regional Hospital 

Процесот на Следливост 
 

Софтверот на апликацијата на системот за следење и трагање 

е производ на компанијата FingerPrint Medical Ltd. Системот 

на корисниците им овозможува мониторинг на сите 

контролни точки во синџирот на снабдување до и од 

одделенијата за контаминација и поврзување на одреден сет 

на инструменти со пациентите во операционите сали, 

скенирајќи ги GS1 бар кодовите во секоја од контролните 

точки. Дополнително, покрај контролите и балансите кои 

помагаат во осигурувањето на безбедноста на пациентите, 

софтверот на корисниците им помага да остварат и поголема 

ефикасност во работата и одвивањето на процесите во 

нивните одделенија. 
 

Независниот Мониторинг Систем (An Independent Monitoring 

System - IMS), кој ги мониторира Автоклавите (Температура 

и Притисок на Водара) и Мијачите-Дезинфектори 

(Температура, Дозирање и Проводливост) исто така се барани 

од HSE. Функционалностa на IMS обезбедена од Irish Power 

and Process и поврзана со апликацијата за следење и трагање 

додавајќи дополнителен слој на осигурување на квалитетот. 

Значајно е тоа што ако било кој циклус не успева да ги 

постигне потребните параметри на деконтаминација тоа 

веднаш се јавува до системот за следење и трагање. Кога бар 

кодот е скенирани во релевантна контролна точка, 
корисникот е известен дали имаше неуспех во процесот во 

автоклавата, со што се бараат иннструменти за повторно 

започнување на процесот на деконтаминација. 
 

Sláinte Healthcare го обезбеди т.н. позаднински (shadow) 

Patient Master Индексот (PMI) за овој проект. Shadow PMI на 

персоналот во операционата сала му овозможува да се 

осигури дека соодветниот пациент е влезен во салата и дека 

за процедурата ќе се употребат точно пропишаните 

инструменти.  Тоа се постигнува со читањето на 

демографските податоци од болничкиот административен 

систем и обезбедување на достапност на информациите за 

системот за следење и трагање. Сетот на инструменти се 

скенира независно од процедудата на зафат врз пациентот и 

податоците соодветно се зачувуваат. 
 

Конечно, болниците и комерцијалните провајдери на заеми за 

сетови на хируршки инструменти можат да ги споделат 

трансакциски податоци потребни за нивните бизнис процеси 

со користење на клауд-базираниот Медицинските Стандарди 

1 (MS1) софтвер, кој исто така е интегриран со софтверот за 

следење и трагање. Ажурираните податоци за содржината на 

сетовите на инструменти стануваат достапни со скенирање на 

бар кодовите на сетовите. 

Едноставно режение за комлексен проблем 
 

Синџитите на снабдување и побарувачка за хируршки 

инструменти се комплексни. Потребни се два дистрибутивни 

канали за да дојде производот до крајниот корисник: хирург 

или друг професионален медицински работник. Прво, постои 

макро синџир на снабдување; кога сет на инструменти е на 

заем од една во друга полница или позајмен или даден на 

користење на болница од страна на комерцијален провајдер 

на заеми. Второ, постои микро дистрибутивен канал; 

процесот на деконтаминација кој се случува во рамките на 

одделот за деконтаминација. Поважно, континуитетот на 

следливост помеѓу овие два синџири на снабдување е клучен 

фактор во обезбедувањето на безбедноста на пациентите. 

Слика 1: Циклусот на Деконтаминација 

Идентификација со користење на 

GS1 Стандардите 
 

GS1 Страндардите и новиот електронски систем за 

следливост беа воведени првично во 8 болници. GS1 

Глобален Идентификатор за Основно Средства - GS1 Global 
Individual Asset Identifier (GIAI) е доделен на секој сет на 

инструменти во сопственост на болниците. Движејќи се низ 
процесот на деконтаминација, се запазува уникатниот 

идентитет на секој сет. Беч броевите го идентификуваат 

релевантниот евтоклавен циклус, роковите на траење 

помагаат да се обезбеди деконтаминираност на хируршките 

инструменти кога се потребни и Глобалните Локациски 

Броеви (GLN) се користат за идентификација на ЦОД во која 

е деконтаминиран сетот хирушки инструменти и неговата 
содржина. 

Системот им овозможува на 

болниците преземање на 

потврдените од од системот 

содржини на сетовите кои се 

цертифицирано 
деконтаминирани и безбедни 

за користење преку 

иннструкции во вид на 
фотографии за забрзување на 

процесите. 
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Слика 2: Користење на GS1 Стандардите во Системите за Следливост на Хируршки Инструменти 

Синџирот на слесдливост исто така се одржува кога 

размената и позајмувањето на сетови на инструменти се врши 

преку системот за следење и трагање. Откако една болница ќе 

позајми или изнајми сет на инструменти, се врши скенирање 
на GS1 бар кодот кој претставува клуч до релевантните 

информации. Деталите со секој единечен сет на инструменти 

може да биде даунлоадиран во локалните системи, 

одржувајќи ги податоците за следливост и обезбедувајчи 
точност на содржината на сетот. Пред воведувањето на 

примената на GS1 Стандардите оваа работа се водеше на 

хартија, беше подложно на грешки и беа ангажирани голем 

број на лица  кои сега можат да се посветат кон грижата за 

пациентите или на други битни работни процеси. 
 

HSE објави три документи кои експлицитно го препорачуваат 

користењето на GS1 Стандардите со цел да ги исполнат 

своите строги стандарди. Овие документи опишуваат сет на 

стандарди кои ги дефинираат структурите и процесите 

потребни за да се идентификуваат, проценат и менаџираат 

одредени ризици во однос на процесот на деконтаминација. 

На GS1 Стандардите се гледа како на средства за осигурување 

на интегитот на стандардите на HSE кои можат да се 

прифатат и разменат помеѓу сите стејкхолдери, помагајќи да 

се засилат сите работни процеси на истиот начин како и 
постигнатите резултати во менаџментот на сетовите 

инструменти во централните одделенија за деконтаминација. 

Бенефити и исходи 
 

Еден од најголемите бенефити е можноста да се позајмуваат 

инструменти на беспрекорен начин помеѓу осумте болници 

кои во моментот учестуваат во иницијативата. 
 

Конечно, целосните бенефити ќе бидат почуствувани кога 

производителите ќе ги применат GS1 Идентификаторите уште 

од самото место на производство. DePuy Synthes е првиот 

производител кој ги означи своите позајмени сетови уште на 

самиот почеток на синџирот (изворот), за да обезбеди и 

гарантира целосна следливост од местото на производство до 

оперативната сала и медицинското досие на пациентот. 
 

Целите на проектот (да се намали мануалната работа, 
зголемување на ефикасноста и да се осигура ефективен 

процес на деконтаминација), постигнати се преку решение за 
следење и трагање. И за пациентите и за интерните корисници 

на Централните Одделенија за Деконтаминација, 

имплементацијата на решението за следливост и усвојувањето 

на GS1 Стандардите ги надмина очекувањата за остварените 

бенефити. 
 

Всушност, една од најголемите придобивки идентификувани 

е способноста за одобрување на кредити инструменти 

беспрекорно помеѓу осум болници во моментов се вклучени 

во иницијативата. 

Успехот на проектот 
 

HSE го спроведе овој проект со голем успех. Природно, 

следен чекор претставување проширување на ГС1 

кодирањето на ребрестите и флексибилните ендоскопи. 

Сметајќи на присутниот ризик, и за пациентот и за 

провајдерот, користењето и одржувањето на инструментите 

детално се документира, а притоа GS1 Стандардите за 

Идентификација се користат во  Одделенијата за 

Репроцесирање на Ендоскопите. 
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Во времето пред имплементацијата на Со примена на GS1 Направеното независно истражување исто 

така покажа дека потенцијалните заштеди 

во економска смисла се од два вида. 
Прво, ако 30% 1 од болничките инфекции 
(HAI) се предизвикани од инфекции при 

хируршки зафати (SSI), и ако околу 10% 1 

од нив се предизвикани од 

контаминирани хируршки 

Идентификаторите во точката 

на произвоство, болничкиот 

персонал доби можност да 

заштеди 3 до 4 часа во одност на 

рачното вршење на задачите 

системот за следливост при користење на 

позајмени сетови за одредена процедура се 

вршеше репроцесирање на 10 до 15 

индивидуални сетови инструменти пред и 

по процедурата. Содржината на 

позајмениот сет мораше рачно да биде 

внесена во софтверот на следење и 

трагање, за што понекогаш беа потребни 3 до 4 часа за 

извршување на задачата. Користењето на GS1 Стандардите 

од страна на DePuy Synthes придонесе за значително 
намалување на мануалната работе со која болниците се 

соочуваа при приемот и процесирањето на сетовите на 

инструменти. 
 

Вреди да се одбележат успехот на проектот, добиените 

бенифити и волјата на DePuy Synthes да го воспостави 

решението за следливост во соработка со HSE. HSE сега 

оддржува редовна комуникација со најголемите 

комерцијални провајдери на сетови на хируршки 

инстроументи во Ирска и се надева дека оваа пракса ќе 

продолжи и во иднина. Охрабрувачки е тоа што 

комерцијалните провајдери (позајмувачи/изнајмувачи) на 

сетови во проектот ги препознаваат бенефитите како за 

бизнисите, така и за безбедноста на пациентите кои можат да 

се остваруваат користејќи ги GS1 Стандардите. 
 

Менаџирањето на инвентарот е тешка задача за болинците, 

производителите на инструменти и дистрибутерите. Тоа е 

тежок, интензивен во одност на ресурсите процес кој се 

комплицира од фактот дека видливоста и следливоста на 

инструментите е од клучно значење за безбедноста на 

пациентите и ефикасноста на ЦДУ. Независното 

истражување спроведено од страна на Тринити колеџот од 

Даблин идентификуше некои релевантни придобивки од 

спроведувањето на интероперабилно колаборативно 

решение: 

инструменти, со потенцијално остварените заштеди 

овозможени од имплементацијата и функционирањето на 

системот на следливост ќе овозможи поврат на инвестицијата 
уште во првата година. Во заклучокот на извештајот се 

потенцира дека со намалувањето на инфекциите при 

хируршките зафати, болниците со остварените трошоци ќе 

можат повеќе да инвестираат во осовременување и 

опремување на болниците и  зголемување на бројот на 
леглата.  Можеби е најважно, ќе се намали стресот кај 

пациентите поради долгите болнички престои и несаканите 

ефекти по здравјето на пациентите. 

Иднината 
 

Успехот на имплементацијата на GS1 Стандардите за 

следење на сетовите на инструменти помеѓу и во рамките 

на ирските болници потврдува дека комбинацијата на 

ефективни процеси, примената на GS1 Стандардите и 

користењето  технологиите  за скенирање  имаат  мерливи 

бенефити за сите засегнати страни (стејкхолдери) во 

системот за здравствена заштита. Решение за следење и 

трагање во кое се инкорпорирани GS1 Стандардите во 

моментов се спроведува во уште 31 болници. 
 

Во фокусот на тековната фаза на проектот сега се наоѓаат 

локациите  за  репроцесирање  на  ендоскопите,  што 

резултира   со   уште   повеќе   бенефити   во   однос 

безбедноста   на   пациентите.   Понатамошните   фази 

ќе 

на 

ќе 
вклучуваат   еден   означување   на   секој   индивидуален 

инструмент,    помагајќи   да    се   обезбеди    следење   и 

известување  на  ниво  кое  порано  небило  возможно  со 

системите  за  идентификација  и  претежно  мануалната 

работа. 

Безбедноста на Пациентите: 
 

  Робустна следливост на сетовите на инструменти со 

електронски достапни анализи на испитувањата. 

  Сетовите инструменти можат брзо да бидат лоцирани во 

итни ситуации. 

  Предупредување доколку некој чекор во процесот на 

деконтаминација е пропуштен. 

  Воспоставување на цврсти врски на податоците за 

пациентите, сетовите на инструменти и процесот на 
деконтаминација. 

За Авторката 

Полин Биган (Pauline Biggane) е проектен аналитичар во 

ICT Директоратот на HSE. Таа во моментот раководи со 

ушт ееден проект од огромна важност за Ирскиот 

национален здравствен систем – Проект за Следење и 

Трагање на Националните Инвазивни Медицински Помагала 

за Повеќекратна Употреба / Ендоскопи. 
Зголемена ефикасност: 
 

  Можност за анализирање на продуктивноста на персоналот 

кое води кон унапредување на процесите. 

  Извештаи за време и по завршување на процедурите. 

  Автоматизирана валидација и зголемена видливост во 

релно време. 

  Автоматско креирање на листи на сетоците со скенирање 
на  GS1 код. 

  Намалена административна работа. 

  Подобра комуникација помеѓу ЦДУ и персоналот во 

оперативните сали во врска со достапноста и 
подготвеноста на сетовите 

Соработувајќи со клинички и други здравствени 

професионалци г-ѓа Биган беше заслужна за набавката и 

имлементаијата на многу ИТ решенија во повеќе болници во 

рамките на Ирскиот Систем за Здравствена Заштите од 

што секако најголем бенефит имаат пациентите поради 

зголемената безбедност и подобрениот квалитет на 

услугите. 

1    "The potential  benefits of a traceability solution for surgical trays in the Irish Health 

Service", Alana  McMahon. 
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5.3. Транспорт и Логистика 
 

 
Како производител, трговец или шпедиција, Вие 

треба да знаете точно каде се вашите пратки на 
добра во секој момент, од каде тие доаѓаат и кога 
и каде истите ќе пристигнат. Користењето на GS1 

стандардите дава точни и навремени информации 
за целокупното движење на добрата, а тоа Ви 

овозможува Вам да донесете добри одлуки за 
вашиот бизнис. 

 

GS1 стандардите можат да го намалат времето на 
испорака за цели 74%. 

 
Транспортот и логистиката имаат значајна улога во ланецот на снабдување и 
денес не постои ни една транспортна или логистичка фирма која може 

ефикасно да работи без имплементирани информатички технологии и 
размена на електронски податоци. GS1 има изработено група на 

препознатливи стандарди кои се применуваат во секторите транспорт и 
здравство. Решението опфаќа стандарди за бар кодирање и комуникација: 
 

 Сериски код на контејнер (SSCC) за уникатно обележување на 
логистичките единици ширум светот. 

 
 Стандарди за размена на бизнис пораки XML и EANCOM формат. 

 

 Aпликациски идентификатори (AI) посебно развиени за идентификација 
на логистички единици и тоа AI (402) и AI (401) како и апликациски 

идентификатори кои се поврзани со идентификација на локација. 
 
Транспортните и фирмите кои се занимаваат со логистика се стекнуваат со 

конкурентска предност со примената на GS1 стандардот во своето работење. 
Користа за фирмите е во тоа што се зголемува нивната ефикасност, се 

зголемува прегледноста при следење на испораката, поефикасно се користи 
инвентарот и основните средства за работа, се зголемува безбедноста на 
дистрибуцијата и работата се завршува во пократок рок. 
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5.3.1. Пет бизнис процеси во секторот  
Транспорт и Логистика 
 

Постојат 5 деловни процеси во секторот Транспорт и Логистичка чии 

ефикасност, брзина и точност се зголемуваат со користење на нашите 
стандарди: 

 
 Управување со Испораките 

 

 Управување со Транспортот 
 

 Управување со Магацинскиот Простор 
 

 Управување со Средствата 

 
 Управување со Граничните Процедури 
 
 
5.3.1.1. Управување со Испораките 
 
Пратките на стоки доаѓаат од фабрики или магацини и 

одат во продавници, ресторани или болници. Во секој 
случај, пратката мора да биде примена, потврдена, 
внесена во евиденцијата на база на податоци, 

консолидирана и складирана - понекогаш до одреден 
сериски број. 

 
Успехот на Вашиот бизнис зависи од знаењето за тоа што се очекува да 

пристигне и кога. Исто така треба да знаете каде се испраќаат пратките како 
што се транспортираат надолу долж синџирот на снабдување. Зголемената 
употреба на „континуирано надополнување на залихи“ го прави ова уште 

поважно, со своите барања за брзо истовар и претовар, чести испораки кои 
по некогаш се квантитативно мали. 

 
Вашиот бизнис има потреба од ефикасни и точни испораки и приемни 
процеси. Мора да имате јасен начин за идентификување на палетите и 

кутиите и да ги разменувате информациите за испорака и прием на вашите 
трговски партнери. Нашите стандарди помагаат да се случи ова. 

 
 
5.3.1.2.  Управување со Транспортот 

 
Постои зголемена побарувачка за чести испораки, мали 

пратки и прецизна дистрибуција во густи градски 
подрачја. Ова треба да се направи со најниски можни 
трошоци, користејќи одржливи методи на повеќе 

комбинирани начини и средства на транспорт. 
 

Шпедитерските и транспортните компании треба да разменуваат информации 
за капацитетот едни со други. Тие, исто така, повеќе се потпираат на 
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провајдерите на специјализирани логистички услуги, кои и самите треба да 
ги синхронизираат сложените транспортни операции. 

 
Вие можете да го поедноставите овој комплексен свет на управувањето со 

транспортот, користејќи ги нашите стандарди - особено нашиот Логистички 
Модел за Интероперабилност (Logistic Interoperability Model - LIM). Ова ќе им 
помогне на сите што се вклучени во транспортот и испораката да 

споделуваат информации, да работат заедно и да ги усогласат нивните 
процеси. 

 
 
5.3.1.3.  Управување со Магацинскиот Простор 

 
Производителите и трговците на мало сè повеќе гo 

пренасочуваат управувањето со нивните магацини и 
дистрибутивни центри на специјалисти за логистички 
услуги. 

 
Денешните специјалисти за логистички услуги преземаат стоки од различни 

извори, а потоа ги спојуваат за исти или слични дестинации или ги сортираат 
за различни дестинации. Понекогаш, складирање воопшто не се врши, а 

стоките се транспортираат веднаш. Во други времиња, специјалистите дури 
склопуваа и сталажи и малопродажни дисплеи. 
 

За вакво комплексено управување со магацинскиот простор, вам вие 
потребна тесна соработка меѓу сите ваши трговски партнери. Нашите 

стандарди помагаат во соработката и координацијата, овозможувајќи 
пристап до информациите во реално време од сите вклучени. 
 

 
5.3.1.4.  Управување со Средствата  

 
Многу производители, транспортери и провајдери на 
логистички услуги користат колички, рачни колички, 

пластични корпи, палети и гајби за производи за да 
пренесуваат стоки од една до друга локација во рамките 

на своите домени, или возводно и низводно во синџирот 
на снабдување. 
 

Следењето на транспортната и логистичка опрема може да биде предизвик, 
особено кога луѓето немаат претстава каде се наоѓаат работите. Тие 

завршуваат на погрешна локација или не можат да се најдат, при што 
движењето на Вашата стока е тешко, па дури и невозможно. Се случуваат 
одложувања и се генерираат дополнителни трошоци. 

 
Нашите стандарди не само што ги идентификуваат поединечните парчиња 

опрема, туку и ги следат и ги следат низ различни локации за да осигурат 
дека се на вистинското место во вистинско време. 
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5.3.1.5. Управување со Граничните Процедури 

Управувањето со протокот на стоки преку копнени и 
поморски граници претравува голем предизвик и 

предизвикува зголемената загриженост за безбедноста 
кај надлежните владини институции, агенции, како и кај 
самите бизниси. 

Секој увезен контејнер или палета потенцијално може да ја загрози 

безбедноста на потрошувачите поради фалсификување, шверц, зараза или 
тероризам. Но, се поставува прашањето како да се одберат пратките кои 
треба да се проверат од страна на царинските службеници? 

Нашите стандарди обезбедуваат јасни информации за Вашите производи кои 

ќе им помогнат на граничните службеници да ги забрзаат нивните проценки. 
Тие можат да гледаат податоци од која било точка во синџирот на 
снабдување и да ги користат за да направат брза и добро информирана 

одлука за тоа каде најдобро да го фокусираат своето време и внимание. 
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Провајдерите на Логистички услуги играат една од главните улоги во комплексните 

глобални синџири на снабдување на денешницата. Многу различни субјекти 

учествуваат во транспортот на производи помеѓу добавувачите и нивните купувачи. 

Потрошувачите користат технологија – онлајн, мобилни апликации, социјални 

медиуми – за пребарување, откривање, евалиација, купување и интеракција со 

производи долж физичките и дигиталните канали. Трговците на мало бргу 

транзитираат кон омни-канал комерцијата за да го задржат чекорот со купувачите 

и нивната потреба за беспрекорно искуство, при што производите им се доставени 

кога и каде тие сакаат. 

Додека трговците трагаат по нови начини да се 

поврзат  со  потрошувачите,  тие  ја  препознаваат 
Усвојувањето  и  примената  на  GS1  стандардите 

претставува логичен избор на ПЛУ кои сакаат да 

понудат оддржливи, флексибилни услуги, а 

притоа истовремено да остварат контрола врз 

трошоците и најмало можно количество отпад. 

значајната можност потпирајќи се на 

(ПЛУ) Провајдерите на Логистички Услуги 
успешно  да  креираат  и  спроведат  омни-канал 

стратегии во своите синџири на снабдување. 

Всушност, ПЛУ можат да бидат сметани од страна 
на многу потрошувачи дека се самите тие се 
трговците кои ги претставуваат своите продажни 

брендови при доставување на производи до нив. 
 

Сепак, ПЛУ можат да бидат и една од најслабите 

алки во синџирот, почитувајќи ги сопственичките 

„Имплементацијата во новите локации на 

складишта  на  Unilever  стана  значиелно  побрза 

откако го користиме GS1 eCom стандардите за 

размена на пораки. Сега Unilever тој процес може 

побрзо да го води благодарејќи на стекнатото 

искуство базирано на принципот „воведи на едно 

место, знаеш како да воведеш секаде“. Трошоците 

системи тие веруваат дека им даваат 
конкурентска  предност.  За  волја  на  вистината, 
ПЛУ веруваат дека со користење на 

сопственичките  системи,  тие ќе  ги  „заклучат“ 

тое може да биде своите купувачи, 

причината тие 

глобалниот 

но всушност за поддршка и оддржување се намалија. 
да останат „исклучени“ 

насочен 
од 

кон 
Најдобрите пракси од индивидуалните складишни 

локации полесно се трансферираат на другите 

локации. Овие придобивки придонесоа кон тоа да 

се донесе одлука за воведување на GS1 eCom 

стандардите  на  сите  нивни  локации  во  Европа 

како и во други нови локации во светот“. 

тренд 
интероперабилноста. 
 

За  да  се  движат   низ денешниот  логистички 
пејзаж, ПЛУ мора да транзитира од 

сопственичките системи на отворени стандарди. 
 

Со GS1 стандардите, ПЛУ може да се здобијат со 
видливост во реално време низ целиот синџир на 

снабдување и лесно да водат бизнис со своите 

 Fred Kempkes, 

Interoperability Manager, 

Business Excellence Services, 

Unilever 

трговски партнери. GS1 стандардите им 
овозможуваат на ПЛУ брзо да се прилагодат на 

предизвиците на е-трговијата преку поврзување 
на физичките и дигиталните светови. 

Обезбедена јасна видливост 

За оптимизација на менаџментот на испораките, 

ПЛУ, нивните партнери и клиенти мораат да знаат 

во секој момент точно каде се наоѓаат пратките. 

„Врз основа на искуството со мулти-националните, 

комплексни понуди, ние сегашниот развој на 

интеграцијата пресметавме дека изнесува само 

околу 1% на тоталната цена на зделката – трошок 

GS1 стандардите обезбедуваат заеднички начини 

за уникатна идентификација на единиците како 

што се Палетите во синџирот на снабување и на 

тој начин ПЛУ можат да ги следат во текот на 

нивното движење од производните погони, додека кој  нема  да  спречи  транзиција  на купувач 

базиран 

од 

на 
патуваат 

претоварот 

од едно до друго пристаниште, сопственичкиот  систем 

стандарди“. 

кон  систем 
на камиони, пристигањето во 

дистрибутивните  ценри  и  до 

или домовите на купувачите. 

продажните  места 

 Jaco Voorspuij, 

IT Business Development Lead 

in EMEA, DHL 

Палета Транспорт Транс Производител Единица Кутија Дистрибутер 
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Без  стандардни  идентификатори,  секогаш  кога 

Палета  преминува  од  ПЛУ  на  еден  од  своите 
логистички партнери, Палетата има тенденција да 
се преозначи со идентификатори кои се користат 

Полесна соработка 

ПЛУ  може 

клиентите 

граници  со 

да  води  бизнис  со  партнерите  и 

преминувајќи ги организациските 
само  во  рамките  на 

партнер. 

системот  на  секој  еден користење  на  GS1  стандардите  за 
полесна соработка и размена на информации. 
 

Сметајте дека SSCC со деталите за производите 
исто така може да биде вклучен во електронска 

порака како што е Испратницата (Despatch Advice 

Со  GS1  стандардите, ПЛУ  и  сите  партнери  ја 
избегнуваат оваа непотребна активност за 
повторно обележување со користење на 
заеднички идентификатори како што е GS1 

Серискиот Код на Контејнер за Испорака (SSCC). 
SSCC им овозможува на компаниите да ја следат 
секоја Палета за ефикасен ред и управување со 

транспортот и автоматска испорака и прием. 
 

SSCC, исто така, обезбедува вредни информации 

– DESADV) за подобрено исполнување на 
нарачката и услуги кон клиентите. 

Користејќи   ги   GS1   eCom пораки   (GS1   EDI) 
стандардите, 

дистрибутивниот 

DESADV 

центар 

го 

дека 

известува 

пратката е 
испратена и дека следува нејзино пристигнување 

со детали за нејзината содржина. Тоа овоможува 

унапреден  и  ефикасен  прием,  помагајќи  им  на 

за производите во Палета. Информациите 
содржани  во  SSCC  се  кодирани  или  во  GS1 
Логистичка Етикета или со EPC/RFID таг. своите клиенти подобро да управуваат со 
Скенирањето обезбедува можност за добивање и 

споделување на информациите за производите во 

Палетата кои можат да ги користат сите партнери. 

залихите и магацинските операции. 
 

Исто така важно е дека ПЛУ може да ги вклучи 
истите информации што ги добиваат преку SSCC 

во нивните фактури со цел да остварат побрзи 
исплати и да го забрзаат текот на парите. Со 
користење на GS1 стандардите, сите партнери 
можат подобро да работат заедно со попрецизна и 
поефикасна комуникација. 
 

Со GS1 стандардите, ПЛУ можат да им овозможат 
на  своите  клиенти  предност  на побрзи  врски  - 
интегрирање на нивните системи во најкус можен 

рок. Стандардно-базираните интерфејси се исто 
така приспособливи, овозможувајќи им на ПЛУ 
ефективно да додаваат нови клиенти. 

GS1 EPCIS стандардот им овозможува на 
партнерите точно да знаат каде се сите единици 

во кој било момент во времето, каде биле 
претходно, зошто и што се случувало во секоја 
точка на синџирот на снабдување за време на 
движењето на тие единици. 

„Еден од најголемите приоритети е одговорноста 

кој нашите клиенти при менаџирањето на нивото 

на залихи според побарувачката. На пазарот на 

кој чекаат многу предизвици, потребен ни е 

логистички провајдер кој може да испорача 

оперативно совршенство – т.е. партнер кој ќе ни 

овозможи видливност на нашите пратки во секој 

даден момент“. 

"Кога размислуваме за  провајдер на логистички 

услуги,  преферираме  да  работиме  со  компании 

кои користат GS1 стандарди, бидејќи тие можат да 

ни обезбедат потребна видливост на синџирот на  David McNeil, 

Market Offer Execution Manager, 

Arrium Mining & Materials 
снабдување  за  да 

перформанси". 

ги  исполниме  очекуваните 

 Marc Cox, 

Senior Business Analyst, 

Warehousing / Logistics / MIS, 

Philips International B.V. 

Дистрибутивен 
Центар 

порт Палета Транспорт Кутија Единица Трговец на мало 

Здравствена 
Установа 
Оператор 

Потрошувач 

Пациент 
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Посилни партнерства 
 

Со  стандарди,  ПЛУ  може  да  биде  поагилен  во 
однос на потребите на клиентите. На пример, тие 
можат да соработуваат со други партнери за да ги 

Наредни чекори 

ПЛУ треба да делуваат во насока на прифаќање и 

усвојување на GS1 стандардите во свотето 

работење како еден логичен чекор. Тие можат да 

напредуваат наместо само да преживуваат во 

светот на глобален пазар исполнет со предизвици. 

поврзат сообраќајот и складирањето низ 
операциите за поодржлив синџир на снабдување. 
 

Тие,  исто  така,  може  да  очекуваат  зголемено 
разбирање од потенцијалните клиенти на 

логистичката услуга. Тоа е затоа што купувачите 

ги усвојуваат GS1 стандардите во сè поголем број 
и очекуваат ПЛУ да го сторат истото. Клиентите 
сфаќаат дека ефективната соработка и видливоста 
од крај до крај во синџирот на снабдување  се 
можни само кога сите трговски партнери користат 
отворени стандарди. 
 

Без стандарди, ПЛУ може да има видливост само 
во нивниот сегмент од транспортниот процес, но 

не и во деловите на нивните партнери. 

Заинтересирани да започнете? Тие не можат да обезбедат видливост од крај до 

крај, или ако тоа го прават, тоа може да биде 
многу временски долг и скап процес, бидејќи тие 
мора да ги комбинираат информациите од 

системите на различни партнери за добивање на 
целосен преглед. 

Контактирајте  нè  нас  или  Вашата  локална  GS1 

Оганизација: 

https://www.gs1.org/contact 
 

или 
 

http://gs1mk.org.mk/AboutUs/Contact/Contact.aspx 

„Значајно е тоа што клиентите се повеќе бараат 

од ПЛУ да заземат позиција на прифаќање на 
отворени стандарди е во пораст. Значајна е 

динамиката на  тоа  што  клиентите  кои  користат 
логистички  услуги  почнуваат  да  ги  повикуваат 
ПЛУ да преземат водство кога станува збор за 
предлагање и користење на отворени стандарди“. 

Прочитејте повеќе на: 

www.gs1.org/transport-and-logistics 

 Jaco Voorspuij, 

IT Business 

Development Lead in 

EMEA, DHL 

 
Примената на исти идентрификатори како 

заеднички начин за прибирање и размена на 

информации, ПЛУ можат да  ги избегнат 

непотребните активности и неефикасности во 

текот на процесите долж синџирот на 

снабдување и притоа да ги намалат трошоците 

и да го зголемат квалитетот на услугите. 

Оптимизацијата на моделите на испорака на 

ПЛУ ќе им го обезбеди неопходниот темел за 

омни-канална трговија и задоволување на 

потребите на денешниот потрошувач. 

 

 

 
Користејќи ги GS1 стандардите, 

Провајдерите на Логистички Услуги 

можат да бидат поефикасни и подобро 

да управуваат со трошоците. 

 

 

 

 

https://www.gs1.org/contact
http://gs1mk.org.mk/AboutUs/Contact/Contact.aspx
https://www.gs1.org/transport-and-logistics
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5.4. Производство и Дистрибуција на 
храна (Кетеринг)

Со жестока конкуренција и суми кои достигнуваат 

повеќе трилиони долари, операторите со храна се 
движат напред со забрзани чекори.  

Оваа индустрија која постојано еволуира е на 
врвот од своето проширување, инволвирајќи ги во 

себе сите бизниси, институции или компании 
одговорни за подготовка на храна надвор од 

домовите. 

Пазарот на оваа индустрија ги вклучува во себе производители, 

дистрибутерите и операторите, кои имаат една задача – да ја зголемат 
видливоста, ефикасноста и безбедноста на храната меѓу другите регулаторни 

барања. 

GS1 стандардите овозможуваат брз одговор и отповикување (анг. recall) и 

повлекување (анг. withdrawal) на храна која е штетна за човековото здравје 

Синџирот на снабдување кој го користат операторите со храна е комплексен, 
динамичен и насочен кон исполнување на барањата на потрошувачите. Со 

помош на GS1 стандардите целиот овој процес станува поедноставен. GS1 им 
овозможува на учесниците во овој синџир да зборуваат на ист јазик и да 
споделуваат доверливи информации кои го подигаат нивото на комуникација 

меѓу трговските партнери, а најголем бенефит од тоа на крај имаат 
потрошувачите. 
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Студии на случај 

Производство и Дистрибуција на храна 
(Кетеринг) 
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Introduction
W , IKEA’s The pallets were given unique numbers by each
previous system for traceability and identification individual warehouse. However, if a pallet was sent
of products had become too fragmented. The from one IKEA warehouse to another, it needed to
furnishings compan be re-registered, a very time consuming process.
standards to introduce a more efficient and Following the results from the survey, IKEA began a
standardised structure to their supply chain. pilot projec

its unique identification key, the Serial Shipping
Pilot project Container Code (SSCC) for their warehouses in Älmhult

ommenced a study of which and Torsvik (Sweden) together with three of their
systems and methods were being used for largest suppliers. ly
traceability in the group and how these could be demonstrated positive effects during the pilot.
improved. The results of the study found that
goods could not be traced at pallet level outside
an individual IKEA warehouse, but only at truck
level. As the deliveries arrived from the supplier,
they were logged at the inbound goods dock.
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Анализа на случај
Во Mitchells & Butlers се имплементира Доставницата (ASN)
користејќи GS1 Стандарди за подобрување на видливоста на
залихите и ефикасноста

Со 15.000 нарачки од страна на пабови и ресторани секоја недела, од витално значење е Mitchells & Butlers да
има целосна видливост на залихите за компанија да биде во можност да води ефикасен бизнис. Компанијата
ги имплементираше централизиран систем за контрола на залихите кој се темели врз GS1 стандардите, притоа
остварувајќи значителна заштеда. Имплементацијата на Доставниците (Advanced Shipping Notices - ASN) ѝ
овозможи на компанијата брза и ефикасна детекција на евентуалните грешки во текот на нарачувањето,
испораката или фактурирањето.

Позадина
Mitchells & Butlers е водечки оператор на пабови и паб
ресторани во Обединето Кралство со околку 2.000 бизниси
кои нудат храна, пијалоци, забава и сместување на
атрактивни локации ширум земјата.Компанијата е основана
со спојување на два семејни бизниси на семејството
Мидландс во 1898 година, здружувајќи ги Пиварниците и
пабовите. Денес, Mitchells & Butlers води многу од
Британските лиценцирани брендови меќу кои се и познатите
All Bar One, Browns, Vintage Inns, Ember Inns, O’Neill’s,
Sizzling Pub Co., Toby Carvery и Scream.

Подобрување на точноста за залихите со Доставниците
Mitchells & Butlers воведе централизиран систем за
нарачки и прием кој ги користи Доставниците во над 2000
пабови низ државата. ASN се добиваат во GS1
XML формат, GS1 Стандард за електронски бизнис пораки.
Најголемите снабдувачи на компанијата со храна и
пијалоци го имаат имплементирано системот со поддршка
од страна на ИТ одделот на Mitchells & Butlers, за да се
обезбеди компатибилност на системите.

Менаџерите на пабови го користат системот за нарачки за
прием на нарачките со снабдувачите на Mitchells &
Butlers. Во рок од половина час од направената нарачка, се
испраќа потврда до системот за нарачкипо електронски
пат. Потоа снабдувачот испраќа до Mitchells & Butlers
Доставница со детали за доставата вклучувајќи кодови за
производот или GTIN-ови, вечер пред или утрото на
испораката.

По пристигнувањето на нарачката во еден паб, менаџерот
заедно со возачот ја прегледува испратницата на која се
внесуваат сите евентуални забелешки за квалитетот или
квантитетот на испорачаните производи пред двете страни
да се потпишат. Потоа менаџерот прави споредба на
Доставницата со испратницата. Содржината на
документите треба да се совпаѓа, освен во случај на
исправки на испратницата.
Позавршување на процедурата на проверка на ASN
(исправена доколку е потребно за да се совпадне со
измените направени на испратницата), производите се
примаат во залихите, а системот прави автоматско
ажурирање на нивото на залихи на пабот.
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СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ

Независна Купувачка 
Кооператива

Остварување на високи стандарди за квалитет на податоците 
за најголемиот фаст фуд бренд во светот

Независната Купувачка Кооперација (анг. Independent Purchasing Cooperative - IPC) е 
франшизна сопственост и управувана купувачка кооператива на SUBWAY®. Со 
акцент врз свежината и квалитетот, IPC сакаше да постигне следливост на 
производите на своите добавувачи, на нивниот пат до  к SUBWAY® рестораните. За 
тоа да го постигне тоа, IPC сфати дека се потребни точни податоци за производите и 
сведување на минимум на неточностите кои непотребно ги зголемуваат трошоците и 
ги прават процесите неефикасни во нивниот синџир на снабдување

IPC ја лансираше иницијативата за квалитет на податоците, користејќи ја Глобалната 
Мрежа за Синхронизација на Податоците (анг. Global Data Synchronization NetworkТМ - 
GDSN®). Откако добавувачите ќе ги објавуват основните податоци во GDSN, IPC ја 
проверува конзистентноста на податоците. Користејќи ги GS1 најдобрите практики за 
мерење на пакувањата, дистрибутери на производите спроведуваат физички контроли 
за да се идентификуваат понатамошните разлики во податоци. Добавувачите потоа ги 
ажурираат нивните податоци за производите во GDSN, создавајќи единствен извор на 
„вистината“, т.е. точни податоци за сите партнери. 

Добавувачите досега објавија 90% од податоците за производите во GDSN, правејќи 
корекции кога IPC и неговите дистрибутери че идентификуваат недоследности. Покрај 
тоа, 89% од дистрибутивните центри добиваат и работат на интегрирање на овие 
податоци во нивните менаџмент системи за подобрување на транспортот, логистиката и 
менаџмент на процесите во складиштата. IPC проценува дека се остваруваат 
значителни заштеди на и намалени трошоци; на пример, по постигнувањети на точност 
на податоците за 83 главни производи, IPC проценува дека околу еден милион долари 
се заштедуваат на трошоците за ракување со материјалите и транспортните трошоци. 

„Го препознаваме 
потенцијалот за 
остварување на големи 
заштеди. Уште еден клучен 
фактор на нашиот успех ќе 
биде следната фаза на 
нашата иницијатива за 
постигнување на 
следливост“.

ПРЕДИЗВИК

РЕШЕНИЕ

БЕНЕФИТИ

 —  Рик Батнер  (RICK  BUTTNER), 
Директор на одделот на IPC за 
Квалитет и Ризици во 
Синџирот на Снабдување
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IPC преговара за набавката на стоки и услуги за над 30,000 
SUBWAY® ресторани во САД, Канада, Девствените Острови и 
Порторико. Како алатка во купувањето на најголемиот фаст фуд
 бренд во светот, IPC веќе со години ги користи GS1 
Стандардите.

Откако Директор на одделот на IPC за Квалитет и Ризици во 
Синџирот на Снабдување Рик Бантнер, се приклучни кон 
Иницијативата на GS1 US за Стандарди во секторот индустрија 
за храна и угостителство (Foodservice GS1 US Standards 
Initiative) и неколку работни групи под закрила на GS1 US, 
неговите впечатоци тој ги сумира со изјавата дека „пожелно е 
користење на повеќе од GS1 стандардите освен баркодовите“, а
 потоа додава дека „Вклученоста во работните групи за квалитет
 и проток на податоци е инзвонредно искуство и претставува 
можност навистина нешто да не направи за подобрување на 
квалитетот на податоците“.

Поради тоа, Батнер работно ја ангажираше Ангарита како  
Менаџер на Програмата за Квалитет да ги имплементира GS1 
Стандардите во системот на SUBWAY®. За да го изгради 
бизнис проектот и да добие одобрување на буџетот, IPC 
направи проценка на влијанието на разликите во податоците на 
нивниот бизнис. „Знаевме дека постојат приличен број на 
неточности во нашиот систем поради кои моравме прво да ги 
прочистиме податоците, а потоа да пристапиме кон 
имплементација на следливоста“, објасни Батнер.

Споредувањето на податоците за производите од интерните 
системи на IPC со податоците од системите на дистрибутерите, 
покажа несовпаѓања на 89% од податоците. “Значењето на овој 
резултат е дека еден или повеќе основни атрибути базирани врз
 GS1 Стандардите го надминуваат прагот на толеранција“, 
објасни Ангарита. „Тоа е искуство кое ни ги отвори очите“.

IPC откри дека постои огромен потенцијал за остварување на 
заштеди откако започнаа пилот проиект со три нивни најголеми 
добавувачи и два дистрибутери. Така на пример, тимот 
пресмета дека разликата од 1,5 фунти (680,3 g) во тежината на 
мајонезот по пратка може да донесе намалување на 
транспортните трошоци за 100.000 американски долари на 
годишно ниво. Со овие резултати како аргумент, Батнер и 
Ангарита брзо добија согласност од највисокото менаџерско 
ниво на компанијата за целосна и опсежна примена на GDSN за 
синхронизација на податоците.

„Нашата проценка е дека најмалку еден милион 
долари на транспортни и трошоци за ракување со 
производите ќе бидат избегнати како резултат на 
постигнување на точност на податоците за овие 83 
производи“. 

— Луселена Ангарита (LUCELENA ANGARITA), 
Менаџер во IPC на Програмата за Квалитет

Почнувајќи до најголемите добавувачи, IPC направи 
целосен преглед и ревизија на податоците на нивните 
производи пред нивната размена и синхронизација со 
дистрибутерите. „Ние сега сме во средината, споредувајќи 
ги објавените во GDSN податоци за производите од страна 
на добавувачите со оригиналните спецификации кои тие ги 
разменија со нас“, вели Ангарита.

Дистрибутерите и добавувачите на IPC се покажаа и повеќе од 
волни и подготвени да го користат GDSN,  што многу му 
помогна на IPC и пред зацртаниот рок да заврши со 
имплементацијата. „Ние ги информиравме нашите добавувачи 
и дистрибутери за целите и роковите за усвојување на GS1 
Стандардите и GDSN“, објаснува Батнер. „Тие беа во можност 
да се запознаат со сите барања од наша страна, но и барањата 
на сите други страни  вклучени во процесот и тие барања беа 
вклучени во потпишаните договори за соработка. Постигнување
 на квалитет на податоците е многу важен за нас“.

„Доколку атрибутите не се совпаѓаат, ќе им го посочиме тоа и 
ќе ги замолиме да ги поправат“. Од некои дистрибутери беше 
побарано да спроведе физички проверки на секој производ со 
Кубискан (анг. Cubiscan) мерен систем за тежини и други 
димензии, следејќи ги најдобрите практики по препорака на 
GS1 US и GDSN правилата за мерење на пакувањата за кои 
се оддржуваат тренинзи повеќепати во текот на годината.

„За нашите добавувачи од голема помош е добивањето на 
директен повратен одговор во врска со нивните објавени 
податоци – од нас и од дистрибутерите“, вели Батнер. 
„Нашите добавувачи конечно можат да сметаат на точноста 
на податоците за нивните производи, но ние и понатаму ќе им 
помагаме и ќе го мониторираме нивниот прогрес“.
Тимска работа на IPC, транспарентноста и посветувањето 
внимание на деталите се исплатува. Денес, 90% од вкупното 
количество на податоци за производите се објавени во GDSN, 
а 89% од дистрибутивните центри работат на интеграција на 
тие податоци во своите менаџмент системи.
Иако тимот примени повеќе различни методологии кои дадоа 
повеќе различни резултати за мерење на нивото на заштеди и
 избегнување на непотребните и дополнителните трошоци, 
евидентно е дека се постигна голем успех. Тимот го измери 
влијанието на трошоците за утовар о траспорт и ракување со 
производитеза 83 од производите – „ѕвезди“ на компанијата, 
споредувајќи ги износите на трошоците кога податоците се 
точни и неточни. „ Нашата проценка е дека најмалку еден 
милион долари на транспортни и трошоци за ракување со 
производите ќе бидат избегнати како резултат на 
постигнување на точност на податоците за овие 83 
производи“, вели Ангарита.

„Иако сèуште целосно немаме направено квантификација на 
потенцијалните заштеди до овој момент, ние знаеме дека 
износот е голем и сите во менаџерскиот тим се среќни поради 
тоа. Следната фаза на следливоста која ќе биде започната 
секој момент е уште еден од факторите на нашиот успех“, 
вели Батнер дополнувајќи ја изјавата на својата колешка.
Ангарита заклучува со еден пригоден совет кон оние кои 
инспирацијата во своето работење ќе ја побараат во оваа 
студија на случај, “Слушнете ги оние кои знаат и кои имаат 
искуство во индустријата на угостителство и достава на храна 
и сакаат тоа да го споделат со вас“.

За  повеќе  информа  IPC,  посете  го  сајтот: 

Повеќе  за  иницијативата  на  GS1  US  за 
Имплементација  на   GS1   Стандардите  во  
угостителството,  доставата  на  храна  и   
сродните  дејности,  посетете  ја  веб  страната: 
www.gs1us.org/foodservice.

www.ipcoop.com

mailto:info@gs1us.org
www.gs1us.org
https://twitter.com/GS1_US
https://www.linkedin.com/company/gs1-us
https://www.youtube.com/user/GS1US
http://www.gs1us.org/industries/foodservice/foodservice-gs1-us-standards-initiative
http://www.gs1us.org/industries/foodservice/foodservice-gs1-us-standards-initiative
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Студија на Случај 
  

Tyson Foods 
 

Партнерите и потрошувачите на прво место 
преку прилагодување кон GS1 Стандардите 

со цел остварување на стабилност и брзина 
 
 

Предизвик 
 
Tyson Foods (Tyson Фудс, Спрингдејл, Арканзас, САД) е 
еден од најголемите производители на месо и живина чии 
производи се продаваат на трговци на мало и оператори со 

храна во САД и уште во над 130 држави во светот. 
Компанијата која е долгогодишен корисник на GS1 
Стандардите, во потполност успева да ги исполни 
потребите и барањата на трговските партнери и 
примателите на податоците за производите и информациите 
од важност за следливоста кои често не се порамнети. 

 
Решение 
 
Tyson Foods продолжува да ги насочува своие инвестиции 
кон имплементација на GS1 Стандардите, особено на GS1-

128 баркодовите за следливост на ниво на збирно 
пакување (кутија) за да обезбедни стабилност и доверба во 
голем број на бизнис процеси. Градејќи ја својата историја 
со учеството во GS1 US Standards Initiative, компанијата 
исто така е активен учесник и во GS1 US Retail Grocery 
Initiative, помагајќи во одвивањето на усвојувањето на 
GS1-128 баркодовите за кутиите, SSCC кодовите за 
палетите и за користење на GDSN Мрежата за 
Синхронизација на Податоци со цел да се разменуваат 
есенцијалните атрибути на производите со трговските 
партнери и конечно и потрошувачите. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Бенефити 
 

Прагматичниот пристап на Tyson за порамнување на 
стандардизираните атрибути на податоците и сценаријата 
за размена на податоци им помага на компаниите да ги 
водат своите бизниси на начин кој е усогласен со 
брзината на барањата кои се диктираат од опкружувањето 
на индустријата. Компанијата може да им фактурира на 
партнерите за производите со променлива тежина, да ги 
намали споровите и го зголеми задоволството на 
партерите, да ги засили процесите на прием, подобри 
продуктивноста и спроведува ефикасни повлекувања од 
пазарот или отповик на производи. Исто така, преку 
размена на робустни податоци од доверба со 
дистрибутерите, Tyson им помага да испорачаат позитивно 
потрошувачко искуство, а истовремено и да ја зајакнат 
силата на својот бренд. 

 
 

„Со GS1-128 баркодовите, ние сега можеме да ги следиме 
производите спорет беч/лот броевите, насекаде помеѓу 
производсвените погони, дистрибутивните ценри и 
продавниците или рестораните”. 
 

Paul Lothian 

Архитект за Бизнис Решенија, Tyson Foods 
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Почетоците 
 
Tyson прв ги имплементираше GS1 Стандардите во 
почетокот на 90-тите години како дел од својот бизнис со 
живина. „Еден партнер кој ги купуваше нашите производи 
со променлива тежина да ги идентификуваме овие 
производи со GTIN броеви (GS1 Глобални Броеви на 
Трговски Единици) кодирани во GS1-128 баркодовите на 
нашите збирни пакувања (кутии), вели Пол Лотиан, 
Архитект за Бизнис Решенија во Tyson. „Скенирајќи ги 
баркодовите, партнерот може многу поефикасно да го 
потврди приемот на нашите испорачани производи. 
Поддржувајќи ги нашите партнери, ние наскоро сфативе 
колку вредни GS1 Стандардите можат да бидат за нашите 
сопствени операции”. 
 

Во текот на 37-те години во Tyson, Lothian има големо 
искуство во оперативното работење на компанијата и 
децении на справување со „подеми и падовите” во 
прехранбената индустрија. Тој забележува дека во 
последните 10 години, особено, очекувањата на трговските 
партнери за размена на детални податоци за производите 
биле основните двигатели за потпирање врз GS1 
Стандардите како Глобален Јазикот на Бизнисот за водење 
на операциите. 
 

„Како производители на храна, повеќе не можеме да си 
дозволиме да работиме независно од нашите трговски 
партнери. Ние мора да комуницираме со сите на патот 
нагоре и надолу во синџирот на снабдување за успешно да 
се движат производи со брзината која е потребна денес”. 
 

Tyson, исто така, ги автоматизираше своите системи за 
складиштење интегрирајќи ги GS1 Стандардите во 
процесите во рамките на својот дистрибутивен центар. "Ние 
го имплементиравме SSCC за идентификација на нашите 
палети за подобрување на нашите операции за испорака. 
Со текот на годините, користењето на стандардите ни 
помогна подобро да ги конфигурираме палетите за 
нарачките на партнерите и да управуваме со залихите 
обезбедувајќи видливост во нашиот синџир на 
снабдување”. 

 
Водечка улога 
 
Tyson не е само член на GS1 US Standards Initiative, туку 
исто така ја има водечката улога во GS1 US Retail Grocery 
Initiative во која г-дин Garry Cooper e Главен Директор за 
Информации во Извршниот Комитет на иницијативата.  
 

„Retail Grocery Initiative ни дава единствена можност 
индустрија да ги разбере подобро не само приоритетите на 
на нашите партнери –трговци на мало, туку исто така да ги 
споделат најдобрите практики со други производители", 
вели Cooper. Работејќи со членовите на иницијативата, 
постигнавме усогласување и конзистентност си сите наши 
партнери во однос на атрибутите на податоците за 
производите атрибути и тоа значеше значително зголемена 
ефикасност на нашата работа и услужување на 
потрошувачите онлајн или во продавниците и рестораните". 
 

„Заедничките напори на работните групи во рамките на 
иницијативата ја зголемија свесноста за начините на 
решавање на најголемите предизвици користејки 
стандарди”. објаснува Lothian.  
 

„Овие форуми се месно каде што секој во трговијата на 
мало може да придонесе за процесот користејќи еден 
единствен сет на стандарди, што е од клучно значење, 
бидејќи е сè потешко и потешко да се одржи поддршката на 
различните барања на партнерите". 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
„Retail Grocery Initiative претставува форум на кој секој од 
трговијата на мало може да го даде својот придонес кон 
процесот на користење на еден единствен сет на 
стандарди, што е од круцијална важност поради сè 
поголемата тешкотија да се оддржи поддршката на 
различните барања на партнерите”. 
 

Paul Lothian 
Архитект за Бизнис Решенија, Tyson Foods 

 

GS1-128 Баркодови на збирните 
пакувања 
 
Како дополнување на поддршката на барањата на 
партнерите, Tyson ги користи GS1-128 баркодовите на 
кутиите за остварување и на интерни бенефити. Во 
бизнисот со месо и живинско месо, ценовната политика 
најмногу е детерминирана од тежината и поради тоа 
компанијата ја кодира тежината во баркодовите на ниво на 
кутија. 
 

„Бидејќи тежината на секоја кутија може да биде различна, 

ние вршиме скенирање на баркодовите и на тој начин 
можеме точно да ги фактурираме производите со 
променлива тежина на нашите партнери. Ова значително го 
намали бројот на прашања и приговори во врска со 
износите на фактурите”. вели Lothian. 
 

За производите со фиксни тежини, Tyson по случан избор 
ги скенира баркодовите на кутиите при процесот на 
подготовка на нарачките, со цел да се потврди точноста на 
испорачаните производи. 
 

„Овој вграден чекор ни помага да се потврди дека нашите 
бизнис процеси се одвиваат како што треба”. вели Lothian. 
„На кусо, баркодовите на нивото на кутиите ни помагаат 
производите да ги испорачаме на вистинското место, по 
соодветна цена и точно да ги наплатиме овие производи – 
услови кои се многу битни за задоволството на нашите 
партнери”. 
 

Користењето на баркодови на нивото на кутии ја зголеми 
моќта на Tyson и неговите партнери во следливоста и 
отповиците доколку се јави потреба. „Крајот на патот кога 
производот ќе пристигнеше во точката на приемното 
одредиште на партнерот, за на порано претставуваше слепа 
точка”. вели Lothian. „Со GS1-128 баркодовите, ние сега 
можеме да ги следиме производите по беч/лот број, некаде 
помеѓу нашите преработувачки капацитети, дистрибутивни 
центри и продавници или ресторани. Скенирајќи ги  
GS1-128 баркодовите во нашите ДЦ, ние можеме да ги 
користиме овие информации и да го спроведеме процесот 
на отповик многу поедноставно, побрзо и попрецизно. 
Информациите од отповикувањата сега можат да бидат 
добиени електронски, процес кој некогаш траеше со денови 
и бараше ангажман на многу работна сила и труд”. 

 

 
Скенирајќи ги GS1-128 баркодовите во нашите ДЦ, ние 
можеме да ги користиме овие информации и да го 
спроведеме процесот на отповик многу поедноставно, 
побрзо и попрецизно. 
 

Paul Lothian 

Архитект за Бизнис Решенија, Tyson Foods 
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Текот на имлементација на GS1-128 
баркодовите: 

 
1. Доделување на GTIN-ови за кутиите. 
 

2. Преглед на сите податоци и контрола на квалитет 
за етикетите. 

 

3. Размена на податоци со опис на производите и 
нови атрибути со трговските партнери. 

 

4. Прилагодување на софтвер/хардвер за примена на 
новиот баркод. 

 

5. Имплементација на означување на кутии преку 
пилоти со трговските партнери (интерно/екстерно). 

 

6. Прибирање на клучните податочни елементи во 
пре-детерминираните критични настани кои се 
следат. 

 
Постигнување на Брзина преку 
Стабилност 

 
Како дополнување на користењето на SSCC и GTIN за 
идентификација на палетите и кутиите со производи, Tyson 
интерно ги користи и EDI формат Испратниците (Advance 
Ship Notices - ASNs) од локацијата на испорака до 
локацијата на прием, а и со некои од клиентите, за 
обезбедување на точност на испораките. 
 

„Со стандарди и автоматизација, времето потребно за да се 
заврши приемот во нашите дистрибутивни центри е 
значително покусо од порано“, вели Лотијан. „Од 1994 
година, ние суштински ја удвоивме тежината на испораките 
на годишно ниво, со еднакво ниво на работа. што ги 
испраќаме до и од оние ДК со исто ниво на трудот. Ова 
претставува значајно подобрување на продуктивноста, 
како и на услугите на клиентите “. 
 

За Тајсон, „стабилноста“ е можеби најважната причина за 
користење на GS1 стандардите и продолжува да ја 
проширува нивната употреба во текот на своите операции. 
„На пример, ние сèуште палетата во нашиот бизнис со 
живина, која ја дизајниравме во 1994 година - дизајн кој 
опстојуваше 20 години, со што значително заштедивме на 
трошоците за промени“, вели Лотиан. “Ако одвоите време 
да ги имплементирате GS1 Стандардите правилно, не мора 
да правите промени и преправки на тоа што функционира 
беспрекорно“. 
 

Уште еден пример кој Лотиан го потенцира е програмата за 
мотивација и наградување на вработените која Tyson не би 
можел да ја спроведува без автоматизираните системи и 
GS1 Стандардите. „Стандардите се неопходен услов за 
движење нанапред со подобрувањата во нашиот бизнис“.  
 

„Светот на храната денес се движи со молскавична 
брзина“. „Ние работиме во навистина отворен синџир на 
снабдување“, заклучува Лотиан. За да работат во оваа 
средина, компаниите треба да ги интегрираат GS1 
Стандардите на сите нивоа во нивните синџири на 
снабдување“. 

 
„Ако одвоите време сега за да ги имплементирате GS1 
Стандардите, веќе неморате ништо да постојано да 
модифицирате и поправате”. 
 

Paul Lothian 

Архитект за Бизнис Решенија, Tyson Foods 

Уште повеќе Бенефити од Стандардите 
за Позитивно Онлајн Искуство 
 
Бенефитите од GS1 Стандардите не застануваат во 
физичкиот свет на операциите на синџирот на снабдување. 
Еван Фернандо (Evan Fernando), предводник на 
иницијативата на Tyson за е-трговија, исто така, забележа 
значителни промени во индустријата, дури и во неговите 
четири години со Тајсон. 
 

„Потрошувачите денес очекуваат да купат речиси сè онлајн 
- дури и расиплива стока", вели Фернандо. „Кога ја 
започнавме иницијативата за е-трговија, наскоро сфативме 
дека позитивното искуство на потрошувачите не е можно и 
е многу помалку одржливо, ако податоците за производот 
од самиот почеток до крајот на синџирот на снабдување не 
се чисти и комплетни“. 
 

Како ран применувач на GDSN, Тајсон со години ги 
синхронизираше податоците за производите (димензии, 
тежина и тн.) со многу свои трговски партнери, но како што 
потрошувачите се свртеа кон купување на намирници 
онлајн и побарале повеќе информации за овие производи, 
компанијата направи исчекор напред во предизвикот за 
обезбедување на дополнителни атрибути. 
 

 
 
 
„ Кога ја започнавме иницијативата за е-трговија, наскоро 
сфативме дека позитивното искуство на потрошувачите не 
е можно и е многу помалку одржливо, ако податоците за 
производот од самиот почеток до крајот на синџирот на 
снабдување не се чисти и комплетни “. 
 

Evan Fernando 

Раководител на eCommerce, Tyson Foods 

 
Во 2014 година, Тајсон ја прошири употребата на GDSN во 
целата нејзина организација за менаџмент на производите 
и маркетинг, за да им обезбеди на своите трговски 
партнери - трговци на мало податоци кои се од најголема 
важност за потрошувачите. Клуч за успешен ангажман на 
организацијата на производот беше да им помогне да ги 
разберат значајните можности за продажба и влијанието на 
приходите на практиките за квалитет на податоците. 
 
„Тоа што сме дел од GS1 US Retail Grocery Initiative ни 
помогна да бидеме во состојба на инзвонреден начин да 
споделуваме и да стекнуваме информации и упатства за 
најдобрите практики за поддршка на нашите напори за 
квалитет на податоците“. вели Фернандо. „Откривме дека 
GS1 Стандардите во целост, а особено GDSN ни обезбедија 
многу стабилна основа на која ќе изградиме решенија во 
рамките на нашиот бизнис. Ние заштедуваме време, пари и 
други ресурси кога ние не мораме секогаш повторно „да го 
измислуваме тркалото“, заклучува Фернандо. 
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„Светот на храната денес се движи со 

молскавична брзина“. „Ние работиме 
во навистина отворен синџир на 
снабдување“, заклучува Лотиан. За да 
работат во оваа средина, компаниите 

треба да ги интегрираат GS1 
Стандардите на сите нивоа во нивните 
синџири на снабдување“. 
 

Paul Lothian 

Архитект за Бизнис Решенија, Tyson Foods 

 

 
За Компаниите 

 
За Tyson Foods 
Tyson Foods е еден од најголемите светски производители на месо и месо 
од живина со повеќе од 113.000 членови на тимот на повеќе од 100 
локации во САД и со бизнис операции низ целиот свет. Tyson, исто така, 
прави разновидна приготвена храна, како што се додатоци за пица и 
кори, тортиљи и чипс, месни закуски, предјадења, супи, сосови и 
придружни јадења. Производите на компанијата се продаваат на трговци 
на мало и на операторите на храна во САД и во околу 130 земји 
www.tysonfoods.com 

 

За GS1 US Retail Grocery Initiative 
GS1 US Retail Grocery Initiative е доброволен заеднички напор на засегнатите 
страни во индустријата за изнаоѓање на решенија на тековните предизвиците 
во текот на работата врз подобрувањето на информациите, сликите и 
квалитетот на податоците за производите, видливоста во синџирот на 
снабдување и оперативната ефикасност. Оваа структурирана иницијатива за 
малопродажба на намирници има за цел да им помогне на засегнатите страни 
да се фокусираат на најважните индустриски проблеми, да ги насочат 
ресурсите и да ги усвојат, воведат и имплементираат дефинираните решенија 
за индустријата со помош на GS1 Стандардите. 
www.GS1US.org/industries/retail-grocery/gs1-us-retail-grocery-initiative 

 

За Foodservice GS1 US Standards Initiative 
Foodservice GS1 US Standards Initiative претставува широк пресек на 
трговски партнери во индустријата. Денес учествуваат 132 членови: 
производители, дистрибутери, брокери, оператори, индустриски асоцијации, 
владини агенции, логистички организации и добавувачи на технологии во 
иницијативните активности насочени кон подобрување на транспарентноста, 
оперативната ефикасност, следливоста и безбедноста на храната со 
GS1 Стандардите. 
 
За GS1 US 
GS1 US®, е членка на GS1® Глобалната Организација и е не-профитна 
организација за стандарди која ја олеснува соработката во индустриите, со 
цел да се подобри видливоста во синџирот на снабдување и ефикасноста 
преку користење на GS1 Стандардите, нашироко распространетите и 
најкористените стандарди за синџирот на снабдување во светот. Речиси 
300.000 бизниси во 25 индустрии се потпираат на GS1 US како партнер во 
стандардизацијата и оптимизацијата на нивните синџири на снабдување, со 
што можат да сметаат на намалување на трошоците на оперативното 
работење и повисок финансиски обрт и истовремено да постигнат 
усогласеност со сите регулаторни барања. Тие овие бенефити ги 
остваруваат применувајќи ги решенијата базирани врз GS1 глобалниот 
систем за уникатно нумерирање и идентификација, Баркодовите, RFID 
базиран врз Електронскиот Код на Производ (EPC), синхронизацијата на 
податоци и Електронската Размена на Податоци (EDI). GS1 US исто така 
менаџира и со Стандардниот Код за Производи и Сервиси на Обединетите 
Нации (United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC®). 
www.GS1US.org 

 
Научете повеќе 

 
За повеќе информации за GS1 US Retail Grocery Initiative: 
www.gs1us.org/retailgrocery 
 

За повеќе информации за Foodservice GS1 US Standards Initiative: 
www.gs1us.org/foodservice 

 
 
 
 

 

 

Со GS1-128 Баркодовите во 
кои се кодирани 
дополнителни информации за
 производите Tyson може 
лесно да ги следи единиците 
и да ги користи овие 
податоци за многу 
поедноставно, побрзо и 
попрецизно спроведување на 
отповици и повлекувања на 
производи 

http://www.tysonfoods.com/
http://www.gs1us.org/industries/retail-grocery/gs1-us-retail-grocery-initiative
https://www.gs1us.org/industries/foodservice/initiative?utm_source=2017PressReleases&utm_medium=PressRelease&utm_term=x&utm_content=x&utm_campaign=FoodserviceInitiativePage
http://www.gs1us.org/
www.gs1us.org/retailgrocery
http://www.gs1us.org/foodservice
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СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dot Foods 
 

 
 
 

Национален редистрибутер на храна кој користи 

квалитетни податоци како брз пат за раст 
   

ПРЕДИЗВИК 
 

 
 
 
 
 
 

 

„Квалитетните податоци не 

само што ги намалуваат 

трошоците, туку ние 

докажавме дека можат и 

значително да ја зголемат 

продажбата. Expressway и 

квалитетните податоци во него 

се клучните фактори кои го 

овозможуваат овој раст – 

обемот на користење на 

податоците и продажбата“. 

— CULLEN ANDREWS,  

Director of National Accounts, Dot 

Foods 

 

 

 

 

Компанијата Dot Foods го престави својот онлајн каталог на производи –  

(Dot Expressway®) во 1997 година со цел да обезбеди можности за подобро 

пребарување за своите потрошувачи и комерцијалисти. Со над 105.000 
производи од 700 добавувачи, Dot имаше за цел во целост да ја искористи 
својата пазарна предност преку проширување и засилување Expressway со 
уште поцелосни и поточни информации за производите. 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Dot ја започна својата иницијатива за квалитет на податоците која го 
трансформираше Expressway да може да содржи проширени и валидизирани 
атрибутивни податоци. Добавувачите на Dot ги објавуваат најсуштинските 
информации како што се димензиите на пакувањата и тежините, како и 
маркетиншките и нутритивните информации како што се состојки, алергени и 
слики преку податочни базени кои потоа се синхронизираат со системот на 
Dot преку Глобалната Мрежа за Синхронизација на Податоците - Global Data 

Synchronization NetworkTM (GDSN®). 

 

БЕНЕФИТИ 
 

Денес, Dot Expressway добива над 1,5 милиони пребарувања месечно од 

своите корисници, вклучувајќи ги во овој број над 2,800 дистрибутери и 310 
оператори со храна. Дистрибутерите и продажните претставници на Dot го 
користат Expressway кога продаваат на потрошувачите со цел да остварат 
зголемена продажба. Со точните податоци Dot ги намали трошоците и го 
подобри менаџментот на складиштата, го оптимизираше утоварот и ја зголеми 
продуктивноста. 
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Dot Foods е првиот и најголемиот редистрибутер во САД и 
работи во сите 50 сојузни држави и уште во други 25 

држави преку своите девет дистрибутивни центри. Повеќе 
од 50 години, Dot развива иновативни решенија кои носат 
бенефити не само за нивните операции, туку и за 
операциите на нивните производители, дистрибутери и 
клиентите на нивните дистрибутери – угостителски и 
кетеринг оператори кои варираат од мали ресторани до 
големи институции. 
 

Во 1997, Dot го воведе својот онлајн каталог на производи 
наречен Dot Expressway. „Една од најголемите предности 
на Dot е нашата експанзивна линија на различни виднови 
на производи од многу различни производители“, 
објаснува Cullen Andrews, еден од директорите на Dot 
Foods, а потоа дообјаснува „во тој момент ние едноставно 
имавме потреба од датабаза низ која може да се врши 
пребарување на нашите производи означени со редни 
броеви и нивните описи погодни за брз преглед“. 

Пазарната побарувачка секако е сменета во изминативе 20 
години. Dot го држи чекотор со тековите преку постојано 
зајакнување на  Expressway со цел да стана високо-
корисна алатка за нејзините корисници, примарно 
дистрибутерите, брокерите и националните оператори со 
храна. 
 

Expressway сега содржи над 105.000 производи од 700 
различни добавувачи. Производите можат да се 
пребаруваат по многу различни карактеристики и 
атрибути, од категоријата на производите, специфичен 
производ и добавувач итн. „Возбудени сме поради 
растечкиот интерес и употребата на Expressway“, вели 
Andrews. „Речиси 2.800 од нашите дистрибутери го 
користат Expressway и стапката на раст на примената 
изнесува 32% годишно на пребарувањата од страна на 

националните оператори последниве години“. 
 

Најголем двигател на популарноста на Expressway е 
достапноста на целосни и точни податоци за производите. 

Добавувачите на Dot објавуваат сè повеќе и повеќе 
атрибути на производите преку нивните податочни базени, 
користејќи ја GDSN мрежата за размена и синхронизација 
на овие податоци со Dot. 70% од сите производи 
Expressway ги содржат сите најважни информации кои се 
синхронизирани преку GDSN со добавувачите. Повеќе од 
половината, содржат и маркетиншки и нутритивни 
податоци, за разлика од 2011 кога само околу 15% од 
производите во Expressway ги содржеа овие податоци. 
 

"Нашите добавувачи почнаа да ја разбираат моќта на 
квалитетните податоци за остварување на продажбата. 
Покрај тоа што квалитетот на податоците може да ги 
намали трошоците, исто така се зголемува и продажбата“, 
вели Ендрјус. „Ние сме сведоци на се повеќе и повеќе 
активности на Expressway, а квалитетот на податоците е 

главната причина за овој раст на употребата и на 
продажбата“. 
 

Ендрјус обелодени дека продажните агенти на 
дистрибутерите – кои се речиси 4.000 од 671 

дистрибутерски организации, го користат Expressway за да 
остварат директна продажба на лице место со своите 
купувачи. „Со сите податоци за производите и слики 
поставени во Expressway, продажниот агент може лесно да 
одговори на евентуалните прашања на купувачите а потоа 
и да направи нарачка преку Expressway“, вели Ендрјус. 

 

 

 

 
„Од најголема важност е да добиваме точни 

податоци за производите од нашите добавувачи, 

а тоа има за цел оптимизација на користењето на 

нашиот складиштен простор и намалување на 

трошоците“. 

— DEBBIE BOWER,  Director of eCommerce, Dot Foods 

 

 
 
Debbie Bower, директорката на e-commerce одделот, 
укажува на уште еден голем бенефит од квалитетот на 
податоците - намалување на трошоците. „Неквалитетните 
податоци генерираат трошоци кај сите во синџирот на 
снабдување, не само во дистрибуцијата. Тоа е отпад во 
системот на чие отстанување мора сите стејколдери мора 
да работат“, вели Боуер. „Ние буквално ги товариме 
нашите камиони врз основа на податоците што ги 
добиваме од добавувачите преку GDSN. Со точни 

податоци, ние сме во состојба ги пополниме нашите 
камиони рационално, а тоа навистина значи многу кога 
возиме над 100 милиони милји годишно“. 
 

И во складиштата, зголемена е ефикасноста на процесите 
и менаџментот, а работниците заштедуваат време и пари. 
„Ако висината на кутијата не е точна, продуктивноста 
опаѓа, а растат трошоците. Трошоците во синџирот на 
снабдување како што се овие, ги засегаат сите 
стејкхолдери“, објаснува Боуер. „Од суштитна важност е 
да добивамие точни податоци за производите од нашите 
добавувачи, за да можеме оптимално да го користиме 
просторот во складиштата, со што трошоците ќе се 
намалат“. 
 

Dot на сите им препорачува да се приклучат кон 
Иницијативата Стандардизација на GS1 US во 
индустријата за храна во угостителството и кетерингот 
(Foodservice GS1 US Standards Initiative) за детални совети 
и вмрежување со другите учесници. Dot, исто така, се 

залага за процесот на управување со податоци за да се 
обезбеди и да се заштити интегритетот на податоците. 
Резултатите и редовната комуникација во врска со 
статусот на иницијативата, исто така, се важни за сите 
вклучени страни. 
 

„Мислам дека треба да застане на страната на 
иницијативата за зајакнување на вредноста на квалитетот 
на податоците за добавувачите, дистрибутерите, 
операторите со храна и потрошувачите. Конечно, има за 
цел сите да ги поччуствуваат бенефитите и да остварат 
раст и напредок“,  заклучува Ендрјус. 
 
 
 
За да дознаете и научите повеќе за Dot Foods, посетете ја 

нивната веб страница  www.dotfoods.com. Исто така 
доколку сакате да дознаете и научите повече и за  
Иницијативата Foodservice GS1 US Стандарди: 
www.gs1us.org/foodservice. 

 
 

 
 

https://www.gs1us.org/industries/foodservice
http://www.dotfoods.com/
http://www.gs1us.org/foodservice
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5.5. Управување со готовина 
 

 
Готовината е крал и останува дел од секојдневниот 

живот и покрај големиот број на нови методи на 
плаќање. Иако прифатеноста на готовината варира 
од земја до земја, сепак и во иднина голем 

процент од трансакциите ќе се одвиваат во 
готовина. Денес 80% од трансакциите се одвиваат 

во готовина. Движењето на готовината од едно на 
друго место е од витално значење за банките, 
трговците и транспортерите на готовина.  

 
GS1 им помага на операторите со готовина да зборуваат на ист јазик преку 

обезбедување на стандарди за интероперабилност и следливост на 
готовината за време на сите операции поврзани со готовина. 
 

Транспортот на готовината е од витално значење за бизнисот. Слично како 
што потрошувачите знаат каде се нивните пакети во одредено време додека 

трае нивниот транспорт, така Вашата организација треба да биде во можност 
да го знае истото и за својата готовина. Транспорт на готовина имаме на 
пример кога комерцијалните банки подигнуваат или враќаат готовина во 

трезорот на Народна Банка или кога комерцијалните банки дополнуваат 
готовина во банкоматите. 

 
GS1 организациите ширум светот ги поддржуваат Народните банки во 
развојот и имплементацијата на GS1 стандардите. Процесот на размена на 

готовина меѓу банките се состои од различни процеси за нарачка, прием и 
достава на книжни и ковани пари. 

 
Во овој процес вклучени се различни учесници кои имаат една цел и грижа, 
а тоа е обезбедување на високо безбедни и сигурни деловни трансакции. 

Употребата на GS1 стандардите ја подобрува ефикасноста, безбедноста и 
транспарентноста на сите процеси применети при ракувањето со готовина. 

Овие бенефити се потврдени и од Европската централана банка во 2012 
година и запишани во GUIDELINE OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 20 July 
2012 on the Data Exchange for Cash Services (ECB/2012/16). 

 
Народните банки на секоја земја имаат контрола на вкупната количина на 

готовина која што е во оптек и меѓу другото имаат право да ослободат 
одредена сума на готовина кон комерцијалните банки ако истите останат без 

готовина. Обратно кога на пазарот, односно кај комерцијалните банки се 
појавуваат вишоци на готовина, народните банки имаат право тие вишоци да 
ги повлечат од оптек. Од претходно изложеното може да се заклучи дека 

готовината константно патува меѓу комерцијалните банки и Народна банка. 
 

Важно е да се спомне дека готовинските трансакции не се одвиваат само 
меѓу Народна банка и комерцијалните банки туку и меѓу комерцијалните 
банки и правните лица, како и во рамките на самите правни лица. Така на 

пример во трговските центри секој ден се прибираат огромни количини на 
готовина и таа готовина мора да биде однесена во банка. 
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Транспорт на готовина постои и во рамките на една компанија од седиштето 
до истурените канцеларии како не пример од седиште на една нафтена 

компанија до сопствените бензински пумпи и обратно, како и од компаниите 
до комерцијалните банки и обратно. 

Предноста од имплементирањето на GS1 стандардите во рамките на 
комерцијалните банки и нивните комитенти е тоа што комерцијалните банки 

знаат точно колку готовина ќе добијат во текот на еден ден пред физички да 
ја добијат таа готовина. Овој бенефит им овозможува на комерцијалните 

банки да ги пласираат средствата на пазар и пред истите физички да ги 
добијат. 

Воведувањето на стандардите на GS1 за управување со готовина е 
независно од употребуваната валута, организациона единица или територија 

на која овој стандард ќе се имплементира. Во однос на безбедноста, 
одговорни се самите банки и/или правни лица во кои GS1 стандардот се 
имплементира. Сите банки имаат имплементирано некаков системи за 

електронска комуникација во кои имаат имплементирано безбедносни мерки 
и процедури, GS1 стандардите вршат стандардизација и оптимизација на 

електронската комуникацијата и начините на управување со готовина. 

Во контекст на тоа, глобалните и повеќе секторски GS1 стандарди во 
процесот на размена на готовина придонесуваат за: 

 Зголемена веродостојност при физичкото следење на единиците со
готовина

 Оптимизирање и стандардизирање на пораките кои се разменуваат меѓу
операторите со готовина.

 Елиминирање на дупликат влезови.

 Намалување на потребното време за подготовка, испорака и прием на
готовина.

 Подобрување на следливоста, а тоа придонесува за зголемување на
безбедноста на клиентите.

 Зголемување на сигурноста и оптимизирање на залихите.

 Подобрување на квалитетот на услугите.

 Овозможување на автоматско запишување на податоците со цел да се
обезбеди подобар квалитет на информациите.
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Студија на случај 

Управување со готовина 
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Студија на случај: 

Имплементација на GS1 eCom во 

Deutsche Bundesbank во Германија 

Партнери во CashEDI Проектот 

Следните страни беа вклучени во проектот 

потпомогнат страна на GS1 Германија: 

 Deutsche Bundesbank (Банката на Федералните

Резерви на Германија) www.cashedi.de

 Провајдери на Логистички Сервиси за Пари како

што е GEWETRA GmbH www.gewetra.de

 Several Retailers

 Неколку Комерцијални Банки

Extra@Net
 

Bundesbank 

Целта на започнување на cashEDI 
проектот 

Неколку сериозни скандали и комерцијални 

несолвентности во рамките на германскиот 

сектор за логистика на пари, создадоа потреба 

за транспарентен систем на ракување со 

готовина. Комерцијалните и кредитни 

институции беа особено заинтересирани за 

поголема транспарентност во логистичките 

процеси. 

Цели и задачи на cashEDI 

GS1 Германија понуди решение за оптимизација 

на трансакциските процеси за ракување со 

готовина. Оваа оптимизација и модернизација 

на опсегот на готовински трансакции на 

Bundesbank беа постигнати преку: 

 Имплементација на електронски бизнис

трансакции во контекст на стандардизирана

размена на податоци

 Воведување на бизнис трансакции подджани

од примена на Баркодови

 

 

 

 

 

Deutsche Bundesbank,
Централната Банка на 

Германија, го воведе CashEDI 

за да обезбеди пристап до 

размената на стандардизирани 

бизнис податоци при нарачка, 

прием и испорака на записи и 

пари до сите Комерцијални 

Банки во Германија. Ова 

високо-безбедно решение е 

развиено во конјукција со GS1 

Германија користејќи ги GS1 

eCom со целосна примена на 

GS1 Идентификациските 

Клучеви 

http://www.cashedi.de/
http://www.gewetra.de/
mailto:Extra@Net
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плаќање, потврда на испорака, 
потврда на прифаќање 
 
нарачка на пари, испратница 
за плаќање, намалување на 
парите 

Комерцијални 

Банки 

Провајдери на Логистички 

Сервиси за Пари 

Паричен 

терминал 
Bundesbank 

Други Трговец на мало 

Опис на Примената 
 

CashEDI покрива две области на одвивање на 
процесите: 
 

1. Електронска Нарачка на Готовина: Orders 

can be sent electronically to the Deutsche 

Bundesbank. Нарачките можат да се 

испратат по електронски пат до Deutsche 

Bundesbank. Клиентите добиваат 

известување за испорака штом готовината 

се подготви според нарачката. Со потврда 

за испорака, Deutsche Bundesbank ги 

информира своите клиенти за испраќањето 

на готовината. 
 

2. Електронско известување за плаќањата: 

Клиентите можат да ја известат Deutsche 

Bundesbank за плаќањата на готовина пред 

испораката. Со ова тие можат да ги 

избегнат хартиените документи. По 

прифаќањето на исплатите, Deutsche 

Bundesbank испраќа потврди на приемите и 

т.н. финални сметки со точните резултати 

од броењето на готовината. 
 

 

Користени GS1 eCom Стандарди 
 

Следниве пораки по GS1 XML стандард беа 

користени за размена на податоци за текот на 

парите: (и EANCOM е исто така подготвен за 

примена) 
 

 Нарачка за Мулти-Испорака на Готовина 

 Испратница за Известување на Достава, Потврда 

на Доставата и Известување на Приемот за 

Потврда на Приемот  

 Известување/Потврда и Финална Сметка 
 

Текот на парите беше идентификуван со примена на 

следните GS1 Идентификациски Клучеви и GS1 

Баркодови: 
 

 GTIN за идентификација на банкнотите и кованите 

пари 

 GLN за идентификација на парнтерите во процесот 

 SSCC за идентификација на транспортните 

единици 

 GS1-128 Баркодот за идентификација на SSCC на 

печатите и на доказот за испорака 

 

 
 

    

 

 

Сценарија на трансакции на пари 
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Благодарност до: 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Бенефити и Резултати 
 

Придобивките од CashEDI беа докажани меѓу 
другото во рамките на посебен проект 
спонзориран од Министерството за Економија и 

предводен од GS1 Германија. По анализата на 
проектот провајдерот на логистички услуги 
достигна поврат на инвестицијата од 27% и 
време на враќање од 3,5 години. Покрај тоа, 
компанијата може да обезбеди потранспарентен 
готовински процес за своите клиенти. Поради 
електронските известувања испратени до 

Bundesbank, логистичкиот провајдер и и 
неговиот клиент имаат корист не само од 
намалените трошоци за ракување, побрзото 
процесирање на готовина и масовно 
намалување на грешките при ракување. Тие 

исто така профитираат од фундаментално 
побезбедната и потранспарентната средина. 
 

Освен некои проблеми со претходно 

воспоставените системи, главната пречка за 
имплементација на GS1 XML Стандардите беше 
каскадната структура на електронските пораки. 
Освен тоа, во проектот беше користена неточна 
документација за Стандардите. 
 

Благодарение на 
длабокото ИТ и 
деловно знаење на 

учесниците на двете 
страни, проектот 
беше успешно 

завршен со 
договорената 
временска рамка. 

 

Друг клучен фактор за успех беше високата 
мотивација на сите учесници. Gewetra сакаше 
да достигне конкурентна предност на пазарот. 

Bundesbank имаше висок интерес за брзо 
усвојување на системот cashEDI. Двете цели 
беа целосно исполнети. 

 
Наредни Чекори 
 

Со сегашното ниво на усвојување, Deutsche 
Bundesbank докажа дека системот CashEDI 

функционира ефикасно. Gewetra понатаму ќе 
работи на поврзување на постоечките веб 
апликации со услугата cashEDI. Gewetra, исто 
така, постигнапозитивен раст на имиџот. 
 

CashEDI е централна платформа за обработка 
на готовина од Deutsche Bundesbank. 

Дополнителните процеси, како што се 
електронското фактурирање и матичните 
податоци, постепено ќе се воспостават. Многу е 
веројатно дека овој систем ќе биде 
единствениот канал за комуникација со 
Deutsche Bundesbank на долг рок. Ова е исто 

така силен аргумент во рамките на тековните 
разговори во Европската Централна Банка за 

воведување хармонизиран систем за 
управување со готовина на европско ниво. 
 

 

 
 

За GS1 eCom Стандардите 
 

GS1 eCom се стандарди за размена на електронски 
бизнис пораки кои овозможуваат брза, ефикасна и 
точна автоматска електронска трансмисија на 

договорени бизнис податоци помеѓу трговските 
партнери. 
 

eCom е термин формулиран од страна на GS1, а е 
широко прифатен од бизнис заедницата.  
 

eCom служи за Електронска Размена на Податоци и 
може да се дефинира како „размена на 
структурирани податоци, со користење на 
стандарди за пораките, од еден систем до друг, 
преку електронски средства и со минимум човечка 
интервенција“. 
 

GS1 eCom нуди за примена два комплементарни 
стандарди за бизнис пораки: 
  

 GS1  XML 

http://www.gs1.org/productssolutions/ecom/xml 
 GS1  EANCOM® 

http://www.gs1.org/productssolutions/ecom/eancom 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
За повеќе информации обратете се до стручниот тим 
на GS1 Македонија за корисни совети и 
понатамошни чекори и контакти 
www.gs1mk.org.mk 

 
 
 
 

 

http://www.gs1.org/productssolutions/ecom/xml
http://www.gs1.org/productssolutions/ecom/eancom
http://www.gs1mk.org.mk/
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5.6. Технички Индустрии 

Одбраната, инженерството, енергијата, масовниот 

транзит и рударството се технички индустрии кои 
во моментов се соочуваат со многу заеднички 
предизвици како што се големите трошоци, 

фалсификувањето и трката за дигитализација на 
нивните физички светови.  

Тие имаат заедничка потреба за транспарентни 
процеси за да ги оптимизираат нивните синџири на 

снабдување, од самиот почеток со влегувањето на 
деловите и суровините во производните погони, а 

потоа се обработуваат, се склопуваат и пакуваат, 
а потоа а потоа излегуваат како готови производи 
наменети за испорака до локациите на купувачите. 

GS1 Стандардите овозможуваат интероперабилност во овој сектор, преку 

зголемена ефикасност и пониски трошоци.  

GS1 Стандардите за идентификација, чување и прибирање и размена на 

податоци – за производите, локациите и многу повеќе, на оваа индустрија ѝ 
овозможуваат да постигне вистинска видливост на синџирот на снабдување и 

значително да напредне во оперативната продуктивност и менаџирато со 
(резервните) делови и готови производи, пред, за време и по 
произведувањето.  

https://www.gs1.org/technical-industries
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Студии на случај 

Технички Индустрии 

https://www.gs1.org/technical-industries
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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 
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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. 

 

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. 

 

 

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 

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.  

 
 

 

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. 

 

  

  

 

file:///C:/Users/Srdjan%20Milutinovic/Downloads/www.ate.de
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5.7. Хуманитарна Логистика 

Работејќи заедно, ние можеме да помогнеме 

Вашите хуманитарни напори да стигнат до повеќе 
луѓе преку моќта на GS1 Стандардите. 
Хуманитарните организации неуморно работат за 

да спасат животи и да го зачуваат човековото 
достоинство, но ситуацијата со која се соочуваат 

сега е сосема без преседан.  

Во моментов, 125 милиони луѓе - речиси колку 

популацијата на десеттата најнаселена земја во 
светот, Јапонија - бараат помош.  

Со трошоците за набавка и транспорт со кои надминуваат 60% од вредноста 
на секоја помош, подобрувањето на хуманитарната ефикасност на синџирот 

на снабдување е императив. GS1 е познат во целиот свет по оптимизацијата 
на синџирите на снабдување. 

Како неутрална, непрофитна глобална организација за стандарди, ние имаме 
потврдени решенија кои ги користат бизниси, мултилатерални организации и 

невладини организации ширум светот за да ја отклучат зголемената 
одговорност и продуктивност на процесите на синџирот на снабдување. 
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Ул. Даме Груев бр. 5,  
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T +389 (0)2 32 54 250 
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