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Ежегодната среща на Националните ор-
ганизации GS1 в Европа се проведе от 03 до 
07 ноември 2014 в Ница, Франция. В мотото 
на тазгодишния форум бе заложена идеята 
за неутолимата жажда на потребителя на 
21-ви век за повече информация и необходи-
мостта от удовлетворяване на желания-
та му. Броят на участниците във форума 
беше над 300. Събитието даде възможност 
на производители и търговци на дребно, 
да споделят своята визия и да изразят 
вътрешната си нагласа за това, как биха 
отговорили на увеличаващите се нужди и 
изисквания на потребителя от 21-ви век.

Форумът беше открит официално от Ни-
кола Флорин, Председател на GS1 в Европа. 
Въведение в темата на форума направи г-н Кен 
Хугс, президент на Glacier Consulting, с лекция 

на тема “Потребителите – роденото в ерата 
на дигиталните технологии поколение“.

Според г-н Хугс, който е специалист по 
поведение на потребителите, новото поко-
ление има нужда от удовлетворяване на тър-
сенето изключително бързо, изключително 
качествено и изключително надеждно. В 
отговор на тази нужда нараства значение-
то и използването на омни-каналите (па-
заруване чрез всички възможни канали, т.е. 
мобилни интернет устройства, компютри, 
телевизия, радио, директна поща, каталози 
и други) и стандартите GS1. За осъщест-
вяване на покупките от особено значение са 
качеството и пълнотата на данните.
Гореща тема за европейските граждани 

е защитата на данните. Във връзка с това в 
Европа има действаща законова рамка по ди-
ректива 95/46/ЕС. Въпреки комплексността 
и обхвата й се предвиждат промени, свърза-
ни с нововъзникващи обстоятелства като:

 ■ Несъответствия в отделните дър-
жави на ЕС: сложност, правна несигурност, 
административни разходи (които засягат 
доверието и увереността на физическите 
лица и на конкурентоспособността на ико-
номиката на ЕС),

1. Регионален форум GS1 в Европа, 
03-07 ноември 2014 г., Франция

„В УСЛУГА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ 21-ВИ ВЕК“
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 ■ Модернизация на технологиите (об-
лачни услуги, социални мрежи и други).
В речта си по темата “Преглед на ак-

тивностите на GS1“ Мигел Лопера, Прези-
дент на GS1 отбеляза, че в редица страни 
дейността на Националните организации 
GS1 е съсредоточена върху създаването 
на каталози на данните за продуктите и 
фирмите. Тази активност трябва да про-
дължи и да обхване и другите страни, тъй 
като продуктовият каталог се явява ва-
жен елемент за предоставянето на услу-
ги, свързани със събиране на основни данни 
за продуктите и фирмите.

Необходимостта от качествени стан-
дартизирани данни и ползите от тях за 

спасяването на човешки животи и оптими-
зиране на процесите във фирмата, и в от-
ношенията с другите партньори, бяха за-
сегнати в презентацията на Холгер Глобс, 
ръководител на отдел Глобална електрон-
на търговия в B.Braun. Компанията е воде-
ща в сектора на здравеопазването, къде-
то се наблюдават следните тенденции:

 ■ Промяна на регулаторните изисква-
ния от национални в глобални,

 ■ Ориентиране на производството към 
световния пазар, 

 ■ Увеличаване на прозрачността на 
разходите и процесите,

 ■ Намаляване на разходите и повиша-
ване на ефективността на процесите по 
веригата за снабдяване,

 ■ Повишено внимание към гарантиране 
безопасността на пациентите. 
В контекста на тези промени еднозначно 

беше изказано мнението, че ключът към успе-
ха е в използването на глобални стандарти.
Компанията B.Braun е на пазара от 175 

години. Днес фирмата разполага с филиали 
в 61 страни и над 50 000 служители. Годиш-
но продажбите й възлизат на 5,2 милиар-
да евро, 219 милиона евро са вложенията 
в научноизследователската и развойна 
дейност. B.Braun произвежда медицински 
изделия и консумативи, с които снабдява 
пазара навсякъде по света.
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С цел повишаване безопасността на свои-
те потребители и синхронизиране на данни-
те при поръчки, производство, доставки в 
дистрибуторската мрежа, в болниците и 
частните кабинети, компанията е въвела 
платформа за основните данни, качество на 
данните и защита на последните. Цялост-
ната концепция почива на използването на 
SAP система за управление на данните и 
процесите, електронен обмен на данни (EDI) 
и Глобалната мрежа за синхронизация на 
данни (GDSN)1, позволяваща и връзка с база-
та данни за медицинските изделия  UDID. Из-
ползвайки GDSN B.Braun е решила сериозни 
предизвикателства по веригата за достав-
ка от производителя до потребителя, като 
един от най-важните елементи е качество-
то на данните. По отношение на внедрява-
нето на стандартите GS1 и свързаното с 
това повишаване на качеството на данни-
те, лайтмотивът на компанията е „Данни-
те спасяват човешки живот“.
В рамките на организираните работни 

групи, представителите от различни дър-
жави членки на GS1 в Европа споделиха своя 
опит от прилагането на стандартите по 
региони. За популяризиране на стандартите 
освен работа по проекти се използват и раз-
лични маркетингови стратегии, като напри-
мер празнуване на Деня на Баркода във Фран-
ция. В организираната игра са взели участие 
над 30 000 оператори на каса и над 2,5 милиона 
потребители в над 1500 търговски обекта.
GS1 Унгария е насочила усилията си към по-

пуляризиране на мобилното приложение Save 
Brand. Услугата, предоставяна с това прило-
жение е на крайния потребител да се осигури 
пълна и надеждна информация за продукти-
те. Подобни приложения в услуга на крайния 
потребител са разработени и в редица други 
европейски държави, между които и България.
Друга тема обсъждана на форума беше 

Електронното правителство и ползите от 
него. Представени бяха потенциални проек-
ти за Електронно правителство и възмож-
ности за сътрудничество на GS1 с различни 
разработчици на решения, свързани с Елек-
тронното правителство. Сътрудничест-
вото между Националните организации GS1 

и местните правителствени организации е 
от съществено значение за бъдещото раз-
витие на Електронното правителство.
Нов сектор, в който сериозно се обсъжда 

приноса на стандартите GS1 и възможност-
ите за внедряването им, включва световните 
хуманитарни организации  като УНИЦЕФ, Све-
товната здравна организация (WHO) и Върхо-
вен комисариат за бежанците на ООН (The 
United Nations High Commissioner for Refugees, 
(UNHCR). Стандартите GS1 са подходящи за 
логистиката в тези организации, както и за 
по-доброто сътрудничество между тях. Ло-
гистичните разходи в ситуации на помощ при 
бедствия са между 40-60%. Използването на 
стандартите GS1 би довело до снижаването 
им, по-бърза доставка, по-добро управление на 
лекарства и ваксини с определен срок на год-
ност и определени правила на съхранение.

В съответствие с темпа на развитие 
на технологиите и непрестанно модерни-
зиращия се свят, специално внимание беше 
отделено на брандовите проекти на GS1, 
между които: осъвременяване на сайтове-
те на държавите членки, подновяване на 
бранда на различните материали и публи-
кации, уеднаквяване на логата, шрифтове 
в документите, изображенията, използва-
ните цветове, вид на издаваните серти-
фикати и писмените документи, и други. 
В изпълнение на своята мисия за разработ-

ването и внедряването на стандарти с цел 
повишаване ефикасността и прозрачността 
по веригата за снабдяване по целия свят и за 
всички сектори, стратегически GS1 се фоку-
сира върху приемането на нови бизнес секто-
ри, развитието на стратегия за омни-кана-
лите и внедряването на иновативни решения.

1	 GDSN	се	състои	от	Глобален	регистър	(GS1	Global	Registry,	GR),	GDSN	сертифицирани	банки	данни	
(GDSN	Сertified	data	pools),	Изисквания	за	съдържанието	и	качеството	на	данните	(GS1	Data	Quality	
Framework)	и	GS1	Глобална	класификация	на	продуктите	(GS1	Global	Product	Classification),	които	заед-
но	създават	стабилна	среда	за	непрекъсната	синхронизация	на	сигурни	и	точни	данни.
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Част от мисията на GS1 България е 
да поддържа качествена и бърза кому-
никация с фирмите, използващи меж-
дународните стандарти GS1, както и 
да им предоставя цялата необходима 
информация за правилното приложение 
на тези стандарти. От 10 октомври 
2014 г. организацията пусна в експло-
атация нова информационна система 
и усъвършенства дизайна на уебсайта 
в съответствие на международната 
асоциация GS1, като са добавени нови 
функционалности в полза на членовете. 
Обновената система позволява под-
държането на по-добри взаимоотноше-
ния с различните видове потребители: 
членове на GS1 България,  членове на 

Бюрото на GS1 България, посетители 
на интернет страницата и други. Раз-
работени са онлайн услуги за потре-
бителите с високо ниво на сигурност 
като: създаване на собствен профил 
в системата; получаване на уведом-
ления за финансови задължения; акту-
ализиране на административни данни; 
електронно фактуриране; създаване и 
отпечатване на логистични етикети; 
въвеждане и управление на данни за 
продуктите и определените им GTIN 
номера. Чрез създаване на акаунт и ре-
гистрация в системата, всеки потре-
бител получава виртуално простран-
ство, в което се съхраняват всички из-
дадени документи (проформи, фактури, 

регистрационни 
форми, писма за 
оторизиран по-
требител, ОПР и 
др.) и изпратени 
съобщения  към 
него (новини, про-
веждане на семи-
нари и обучения, 
предстоящи съ-
бития).
За да се въз-

ползват от нови-
те функционал-
ности на систе-
мата, е необходи-
мо настоящите 
членове на GS1 
България да ото-
ризират потре-
бител, който ще 
управлява  фир -
мения профил. За 

2. Нова информационна система 
на GS1 България с повече 
функционалности и услуги  
за членовете
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регистрация на оторизирания потре-
бител фирмите получават индивидуал-
ни съобщения на предоставените в GS1 
България имейл адреси.
Фирмите, които  не са членове на GS1 

България, но желаят да маркират свои-
те продукти с баркод по стандарти-
те GS1, също трябва да регистрират 
потребителски профили в системата.  
От началната страница на уебсайта, 
на мястото за “ВХОД” се избира опция-
та „Нова регистрация“. Първата стъп-
ка предвижда  регистрация на потре-
бител (физическо лице) и приключва със 
съобщение по имейл за потвърждение 
на регистрацията.

След  регистриране на потребителя, 
последният може да влезе в система-
та с посочените имейл и парола, и чрез 
избор на опцията “Регистрирай фирма” 
да регистрира фирмата и да заяви  по-
лучаването на идентификационни но-
мера. Този етап предполага въвеждане-
то на основни данни, които могат да 
бъдат описани в следните стъпки.
Стъпка 1: Въвежда се обща информа-

ция за фирмата (форма на управление, 

име на български и на английски, произ-
водствена номенклатура).
Стъпка 2: Въвеждат се данни за уп-

равляващото лице на фирмата (упра-
вител, изп. директор или друго от въз-
можностите в падащия списък).
Стъпка 3: Въвеждат се данни за фак-

тура, предвид бъдещите документи, 
които ще бъдат издадени на фирмата.
Стъпка 4: Посочва се адрес за корес-

понденция (адресът може да бъде съ-
щия като адреса на регистрация или да 
се въведе друг, на който  да се изпра-
щат документите).
Стъпка 5: Въвеждат се данни за кон-

такт с фирмата: телефони, имейл.

Стъпка 6: Кандидатстване за номер 
– избор на вариант от падащ списък. 
Възможностите са между фирмени пре-
фикси с различни капацитети, номера 
GTIN-8 или номера GLN. При избор на 
фирмен префикс е необходимо да се въ-
веде и оборот за определяне на встъпи-
телната вноска.
Стъпка 7: Потвърждаване на регис-

трацията на фирмата. На екрана се из-
писват в систематизиран вид данните,  
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които са въведени до момента. Проме-
ни могат да се правят преди да нати-
снете бутона “Потвърждавам”, като 
се върнете назад.
Стъпка 8: Оторизиране на фирмен 

потребител. Стъпката предполага по-
сочване на лицето, което получава пра-
вото да управлява фирмения профил. 
Възможни са две опции:

 ■ Оторизиран фирмен потребител 
остава лицето, което регистрира фир-
мата. За целта се отбелязва „аз“ и се 
преминава към следващата стъпка за 
завършване на регистрацията.

 ■ За оторизиран потребител се 
посочва друго лице. При въвеждане на 
данни за него, последният получава 
имейл с искане да потвърди имейл ад-
реса и задачата да завърши регистра-
цията.
Стъпка 9:  За успешно завършване на 

регистрацията е необходимо да се про-
четат и приемат общите условия, след 
което в профила на фирмата се генери-
рат два документа:

 ■ Регистрационна форма,
 ■ Писмо за оторизиран потребител 

от управляващия фирмата до GS1 Бъл-
гария.
Стъпка 10: Документите се разпе-

чатват и подписват от управляващия 
фирмата. В случай, че фирмата е заяви-
ла получаването на  фирмен префикс е 
необходимо да се приложи и  ОПР. Така 
комплектованите документи се изпра-
щат до GS1 България, 1058 София, ул. 
Искър 9. Ако фирмата кандидатства за 
номера GTIN и GLN на посочения адрес 
се изпращат само регистрационната 
форма и писмото за оторизиран по-
требител.

*Когато	 кандидатстващият	 е	 земе-
делски	 производител	 към	пакета	от	 го-
реизброените	 документи	 се	 прилагат:	
данъчна	декларация,	 копие	 на	 регистра-
ционната	 карта	 за	 земеделски	 произво-
дител.

Стъпка 11: При преглед на фирмена-
та стената като състояние на фир-
мата е отбелязано „За верификация“. 
Следва  издаване на проформа факту-

ра, за да се извърши плащането. Про-
формата може да бъде намерена в раз-
дел “Счетоводни документи” на фир-
мата.
Стъпка 12: При преминаване на фир-

мата в статут „Активна“ фирмата 
може да използва предоставените ù 
номера.
Съгласно Правилника за устройство-

то и дейността на Съвет GS1 Бълга-
рия освен встъпителен членски внос 
фирмите-членове следва да заплащат 
годишен членски внос, дължим от след-
ващата календарна година след годи-
ната на първоначална регистрация. 
Годишният членски внос е фиксиран и 
зависи от капацитета на предоставе-
ните идентификационни номера. Об-
новената информационна система на 
GS1 България предвижда информация 
за дължимия годишен членски внос да 
бъде изпращан автоматично по имейл, 
а създадените в тази връзка проформи 
могат да бъдат намерени в профилите 
на отделните фирми.
С цел да подпомогне фирмите в из-

пълнение на изискванията на техните 
бизнес партньори, както и да отгово-
ри на необходимостта от допълнител-
ни услуги, които да облекчат тяхната 
работа, GS1 България предоставя на 
своите членове допълнителни функцио-
налности, между които генериране и 
отпечатване на стандартен GS1 ло-
гистичен етикет, достъпно в профили-
те на регистрираните фирми.
Генерирането и отпечатването на 

етикет не е обвързано с конкретен 
вид и марка принтери. Логистичният 
етикет се записва във файл с формат 
PDF и/или HTML и позволява разпеча-
тване на всеки принтер. От новата 
функционалност могат да се възполз-
ват малки, средни и големи фирми, 
бързо и лесно да изготвят логистични 
етикети според изискванията на тър-
говските вериги, с които работят. 
Фирмите могат да се запознаят по-
подробно с правилата за изготвяне на 
стандартен  GS1 логистичен етикет 
на уебсайта на GS1 България в раздел 
Услуги -> Изготвяне на логистичен 
етикет.
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Друга функционалност, достъпна в 
профилите на фирмите  цели да ги уле-
сни  в изпълнението на изискванията 
на Регламент 1169/2011, който влиза в 
сила от декември 2014 г. Т.нар. Регис-
тър GTIN дава възможност на  фирми-
те да въвеждат данни като: наимено-
вание на стоката, номер от баркода 
(GTIN), инструкции за употреба, ин-
струкции за съхранение, описание и до-
пълнителни особености. GS1 България 
работи върху разширяване на възмож-
ностите на Регистъра GTIN, така че 
в него да  се попълва цялата информа-
ция, изисквана по Регламента за пре-

доставяне на информация на крайния 
потребител.
Освен на уебсайта след използва-

не на опцията „търсене по баркод“ 
предвижда се въведената информация 
да бъде показвана  и при сканиране на 
баркода върху стоката с мобилното 
приложение БГ Баркод. Към настоящия 
момент приложението е разработено 
така, че да показва името и основни 
данни за контакт с фирмата, на която 
са били определени съответните иден-
тификационни номера. Но GS1 България  
работи върху следваща версия на мо-
билното приложение, чрез която  да се 

показва и въведе-
ната от фирма-
та информация 
за съответните 
продукти.
Чрез  регис -

търа GTIN, GS1 
Б ъ л г а р и я  с е 
стреми да бъде 
полезна на свои-
те членове като 
д а в а  в ъ змож -
ност за съхра-
няване на данни 
за това, на кой 
продукт какъв 
идентификацио-
нен номер е оп-
ределен. Подоб-
на информация 
често се  губи 
във фирмите и 
създава затруд-
нения при опре-
деляне на иден-
тификацията на 
новите проду -
кти. Чрез Регис-
търа  фирмите 
по всяко време 
ще разполагат 
с надеждна и си-
гурна база данни 
за своите про-
дукти и опреде-
лените им иден-
тифи к а ц и о н н и 
номера.
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Важна част при определянето на иден-
тификационните номера за  маркиране с 
баркод е контролната цифра. Тя е послед-
ната цифра отдясно  и служи като  га-
ранция за това, че баркодът е генериран 
правилно. Контролната цифра се изчис-
лява по определен алгоритъм. GS1 Бъл-
гария предлага на своите членове пред-
варително изчисляване на контролната 
цифра преди генерирането на самия бар-
код символ и отпечатването на етике-
тите. Контролните цифри за различни-
те структури на дефинираните в стан-
дартите GS1 идентификационни номера 
могат да бъдат изчислени с помощта на 
достъпния на уебсайта на GS1 България 
калкулатор „изчисляване на контролна 
цифра“. Фирмите могат се възползват 
от тази функционалност като въведат 
предоставения от GS1 България фирмен 

префикс и опреде-
ления от тях ре-
ферентен номер 
за дадения про-
дукт. След като 
се въведе комби-
нацията от ци-
фри се получава и 
последната кон-
тролна цифра. 
По този начин 
фирмите могат 
да контролират, 
дали баркодове-
те върху опаков-
ките на техни-
те продукти или 
доставни едини-
ци са изработени  
коректно.
Новата визия 

и оригинален ди-
зайн на уебстра-
ницата на GS1 
България позво-
ляват на потре-
бителите лесно 
да се ориенти-
рат, в кой раздел 
се намират и как 
да стигнат до 
търсената от 
тях информация. 

Обществено достъпна е информация от-
носно историята и дейността на GS1 
България, както и подробности, касае-
щи членството и предлаганите услуги. 
Детайлно са описани стандартите GS1, 
както и приложението им в различни 
сектори – търговия на дребно; здравео-
пазване; транспорт и логистика; банков 
сектор; публичен сектор; книги и пери-
одика. Потребителите на системата 
имат възможност да следят предсто-
ящите събития и обучения, организирани 
от GS1 България и да се регистрират  за 
участие.  Заинтересованите могат да 
се възползват и от онлайн платформата 
за обучение GS1 Learn, разработена от 
Централата GS1, на http://learn.gs1.org/. 
За всеки успешно преминат курс GS1 из-
дава персонален сертификат с името на 
обучаващия се.
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Уникалната идентификацията и мар-
киране на продуктите с баркод по единен 
стандарт облекчава световната търговия 
и движение на стоки. Международно при-
знатите стандарти GS1 осигуряват ед-
нозначно идентифициране на търговски и 
логистични единици, услуги, локации и дру-
ги, валидно в цял свят. Единната система 
за идентификация е предпоставка за стан-
дартизиран електронен обмен на данни. 
Освен, че повишава ефикасността на про-
цесите по веригата, комплексното използ-
ване на стандартите осигурява основа за 
реализиране на ефективни системи за про-
следимост, облекчава комуникацията меж-
ду отделните бизнес партньори и води до 
редица други ползи, отговарящи на нужди-
те на различните сектори. В продължение 
на 40 години организацията GS1 обединява 
фирми от различни сектори и внася револю-
ционни промени във взаимоотношенията, 
както между търговските партньори, така 
и по отношение на крайните потребители.
Стандартното маркиране с GS1 баркод 

успешно се използва при разработването 
на различни мобилни приложения. В много 
страни са разработени приложения, кои-
то предоставят качествена и сигурна 
информация на потребителите за фирма-
та-производител или доставчик, за леги-
тимността на сканирания баркод, за хра-
нителната стойност на продуктите, за 
съдържанието на алергени и други. През 
месец април 2014 г. Съвет GS1 България 
към БТПП представи безплатното мобил-
но приложение БГ Баркод. Чрез сканиране 
на баркода върху опаковката на продукта 
с БГ Баркод потребителят получава ин-
формация за легитимността на баркода и 
данни за фирмата, на която е предоставен 
с право на ползване. Ако след сканирането 
се появи съобщение, че баркодът е нелеги-
тимен, потребителят може да изпрати 
сигнал с изображение до GS1 България. До 
момента приложението е свалено от над 
9000 потребители. 

БТПП изказва благодарност на потре-
бителите, които изпращат сигнали за 
нелегитимните баркодове. Ценим техния 
принос за гарантиране сигурността на 
стоките на пазара. 

Ако понякога отделни  малки фирми 
имат затруднение да заплащат полз-
ването на стандартни баркодове, то е 
недопустимо за фирми със сериозно при-
съствие на пазара да не се съобразяват 
с правилата на международната органи-
зация GS1. БТПП е на мнение, че такива 
фирми не би трябвало да се ползват с 
доверието на българските клиенти. За 
фирмите, които не спазват правила, с 
които се съобразяват фирми-ползватели 
на баркодове в световен мащаб, предос-
тавяме правото на потребителите сами 
да решат дали да закупуват техни про-
дукти.
В резултат на подадените сигнали са 

установени 23 фирми, които използват 
нелегитимно баркодове и маркират с тях 
своите стоки. За да даде гласност за тях-
ната некоректност, Съвет GS1 България 
към БТПП взе решение имената им да бъ-
дат публикувани.

3. Мобилно приложение установява 
нелегитимните баркодове
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Към настоящия момент са установе-
ни следните фирми, използващи нелеги-
тимно баркодове:
1. БАБЪЛ ООД
2. БАЛЧО АГРО ПРОДУКТ ЕООД
3. БЛАГОПОЛУЧИЕ СД
4. ДАЗЛИНГ ДАНИЕЛ ЕООД
5. ДАНИЕЛ КОМЕРС ЕТ
6. ДЕБЪР ООД
7. ДЕЛТА МЕБЕЛ - Ф ЕООД
8. ЕКОСИИДС ЕООД
9. ИСТРА ЕООД
10. ЛЕНОВЕКС ООД
11. ЛЮСИ - ПЕТКО ТАРЛЕВ ЕТ
12. МАМИНА СЛАДКА ООД
13. МЕГАХИМ АД
14. МИЛМЕКС ООД
15. ОСТРОВА ООД
16. ПАМЕКСВИН ООД
17. ПЛАТИНУМ 2011 ЕООД
18. ПОЛИГРАФ КОМЕРС ЕООД
19. РАДИКОМ ЕООД
20. СИНХРОН ИНВЕСТ ООД
21. ФАМИЛИЯ НИКОЛА ЕООД
22. ХЕЛИОС МИЛК ЕООД
23. ХЪРБЪР АЙЛАНД РЕКЪРДС ЕООД

По думите на Цветан Симеонов, пред-
седател на Съвета на GS1 България 
към БТПП, представянето на мобилно-
то приложение в България е поредната 
стъпка в усилията на БТПП за подкре-
па на лоялната конкуренция на пазара и 
създаване на условия за потребителите 
да правят информиран избор при покуп-
ка. Българският потребител е добър 
партньор в тези усилия и продължава да 
изпраща сигнали за нелегитимни бар-
кодове, което позволява да бъдат пред-
приети адекватни мерки срещу фирми-
те-нарушители.
Мобилното приложение БГ Баркод е 

разработено за двете най-разпростра-
нени платформи Android & iOS. Предвид 
големия интерес GS1 България работи 
върху създаването на следваща версия, 
която е съобразена с изискванията на 
Регламент 1169/ЕС за предоставяне на 
допълнителна информация на потреби-
телите за хранителните продукти като 
състав, енергийна стойност, алергени, 
снимка на продукта, подробно описание 
на продукта, начин на използване.

Снимки	на	продукти	с	нелегитимни	баркодове,	изпратени	чрез	мобилното	приложение
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Баркодовете GS1 са неизменна част 
от съвременните технологични реше-
ния за веригите за доставка. Стоти-
ци хиляди фирми по света разчитат на 
стандартите GS1, за да отговорят на 
изискванията на своите бизнес парт-
ньори и на клиентите. Използването на 
маркировката с баркод повишава ефек-
тивността на процесите по изпраща-
не, приемане, складиране, продажба, 
инвентаризация на стоки, което озна-
чава, че ако половината не могат да бъ-
дат разчетени правилно или сканира-
нето им отне-
ма повече вре-
ме, това добавя 
повече  време 
за  обработка 
на касата или 
в  складовете 
и води до реа-
лизирането на 
загуби. С цел да 
се подсигурят 
срещу достав-
ката на стоки 
с  незадоволи-
телно качест-
во на кодовете, 
все повече тър-
говци изискват 
от своите дос-
тавчици доку-
мент за вери-
фикация на бар-
код символите.

Какво е верификация на баркод?

Верификацията дава оценка за ка-
чеството на баркод символа и помага 
за постигането на по-добри стойно-
сти на разчитане. Чрез нея се осигуря-
ва ефективно сканиране на символите 
от първия път, всеки път и се спестя-
ват време и средства.

Рискове при липсата на 
верификация на баркод символите 

В случай, че баркодовете, с които са 
маркирани продуктите не се сканират 
ефективно на местата, където е необхо-
димо това, съществува риск от:

 ■ Отказ на търговския партньор да 
приеме стоката, която се доставя;

 ■ Налагане на глоби от страна на 
търговците и дистрибуторите;

 ■ Загуба на доверието на търговския 
партньор;

 ■ Преетикетиране на стоките, а с 
това и допълнителни разходи, свързани 
с тази дейност.

Защо е важно за дистрибуторите и 
търговците баркод символите да 
могат да се сканират?

Всеки ден по света се сканират над 
5 милиарда баркод символи. В случай, че 
сканирането не е успешно, информацията  

4. Верификация на баркод символи
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трябва да се въведе ръчно, което води до:
 ■ Забавяне;
 ■ Вероятност за допускане на грешки;
 ■ Неточности по веригата на дос-

тавки;
 ■ Загуба на време;
 ■ Понижаване качеството на обслуж-

ване на клиентите (образуване на опаш-
ки);

 ■ Недоволство на персонала, опит-
вайки да сканират отново и отново (за-
меняне на продукта).
Това може да се случи във всяка точ-

ка по веригата за доставка: складове, 
дистрибуционни центрове, транспорт-
ни фирми, търговски вериги, каси и дру-
ги, по всяко време. За да бъдат избегна-
ти нежелани ситуации,  баркод символи-
те могат да бъдат верифицирани преди 
маркираните продукти да влязат във ве-
ригата за снабдяване.
Баркод символите с добро качество 

позволяват бързо и точно сканиране, 
което е в основата на ефективното уп-
равление на веригите за доставки. Ло-
шото качество на символите намалява 
ползите от използването на система-
та за автоматична идентификация и 
поставя бариери между доставчиците 
и клиентите. В случаите на необходи-
мост от преопаковане, промяна на ди-
зайна на опаковката или отхвърляне на 
продукти, това съществено може да ос-
къпи процеса.

Сканирането НЕ е верификиция

Необходимо е да се прави разлика меж-
ду сканиране на баркод и верификация.
Чрез сканиране не може да се определи 

качеството на принтирания баркод сим-
вол, а само да се прочете идентификаци-
ята, кодирана с него или в случаите на 
лошо качество да не бъде прочетена. Ске-
нерът не показва, дали има отклонение 
от зададените по стандарт параметри 
за генериране или влошени условия за от-
печатване. Само чрез верификация може 
да бъде установено, какъв е проблемът за 
разчитане на даден баркод символ.
Верификаторът може да направи 

оценка на баркода  по критерии като: 
контраст, фактор на увеличение, свет-

ли зони преди и след края на зоната със 
щрихите, размер на най-малкия модул х. 
Проблемът може да бъде диагностици-
ран и да се направи препоръка, как да се 
подобри качеството на символа. Качест-
вото на принтирания баркод се определя 
по параметри, определени с международ-
ни стандарти.

Ползите от баркод символи с добро 
качество

 ■ Баркод символите  могат да бъдат 
сканирани във всички точки, без значение 
от типа скенери;

 ■ Не се налага изтегляне на стока от 
търговската мрежа с цел да бъде пре-
опакована;

 ■ Отпада налагането на глоби, включ-
ването в черни списъци или отказа на 
продукти от търговските партньори;

 ■ Изграждане на доверие между парт-
ньорите;

 ■ Редуциране на загубите от продаж-
би, когато всеки продукт е на разполо-
жение за сканиране;

 ■ Бързо обслужване на клиентите на 
каса.

В стремежа си да подпомогне фирми-
те-членове в това, стоката им да бъде  
маркирана с баркодове с добро качест-
во, GS1 България предлага тестване на 
линейни баркод символи ЕAN-13, ITF-14 и 
GS1-128. Услугата е част от издаване-
то на фирмени префикси и може да бъде 
ползвана в два аспекта:

 ■ Експертна оценка за правилното 
конфигуриране на идентификационните 
номера и разположение на баркода спря-
мо останалите елементи в етикета. За 
тази цел могат да се използват образци, 
изпратени по имейл.

 ■ Верификация чрез използване на 
верификатор и изготвяне на техниче-
ски протокол.За нуждите на ефективно 
сканиране и получаване на висока оцен-
ка е необходимо да са спазени изисква-
нията за принтиране на баркод симво-
лите. Верификация се прави само върху 
оригинални етикети, отпечатани в ре-
ални условия (препоръчва се отпечат-
ването на етикети-образци).
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Стандартите GS1 са необходими за 
различни бизнес сектори в световен ма-
щаб. Необходимостта от прилагането 
им нараства и в сектори, които не са 
свързани толкова с бизнеса, колкото 
със спасяването на човешки животи, 
а именно хуманитарните организации 
от цял свят. Сътрудничеството меж-
ду различните организации и хармони-
зирането на процесите е също толкова 
важно, колкото въвеждането на стан-
дартите GS1. Задачата на GS1  в тази 
посока е много специална - да обедини 
всички заинтересовани участници за 
разработване на стандарти и методи, 
които да доведат до по-ефективна и 
прозрачна верига за доставки.
Логистичните разходи в хуманитар-

ния сектор са много по-високи, откол-
кото в сектора на бързооборотните 
стоки, което предполага голям потен-

циал и добра възможност за внедряване 
на стандартите GS1, което да доведе 
до повишаване на ефективността и на-
маляване на разходите при доставки-
те в помощ на бедстващите в свето-
вен мащаб.
Логистиката при бързооборотните 

стоки е ефикасна,  автоматизирана 
и силно стандартизирана.  Средните 
логистични разходи в логистиката 
на бързооборотните стоки са между 
5-7%. Подобни са цифрите и за логис-
тичните процеси в здравеопазването. 
Но в  операции за помощ при бедствия 
разходите свързани с логистиката са 
между 40-60%.
Доставчиците в хуманитарния сек-

тор често са членове на GS1 общност-
та, но все още няма общи стандарти 
в процесите и логистиката между от-
делните хуманитарни организации. 

След пореди-
ци от срещи 
между  пред-
ставители на 
о т д е л н и т е 
организации, е 
изготвен про-
екто - договор 
за включване-
то на стан-
дартите GS1 
в помощ на ху-
манитарните 
организации.  
С ъ з д а д е н а 
е  добровол -
на  потреби-
телска група 
Международ-
на Хуманитар-
на Доставка 
( GS 1  GHD ) , 
която избира 
в хуманитар-

5. Стандартите GS1 в логистиката 
на хуманитарните организации
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ните организации да бъде използвана 
като единствена, системата от стан-
дарти GS1. GS1 GHD е отворена група, 
образувана от водещи хуманитарни 
организации от ООН, Червения кръст 
и неправителствени организации. Ос-
новната цел на  групата е да защитава, 
да подпомага и утвърди достойнство-
то, сигурността и благополучието на 
хората, засегнати от човешка намеса 
и природни бедствия от цял свят. Това 
включва:

 ■ Подобряване на отчетността при 
помощи за целеви общности чрез ди-
намично управление на данните, което 
дава възможност за стандартизиране 
и по-добро документиране на предос-
тавяните стоки и услуги.

 ■ Съкращаване на времето за наме-
са чрез прецизно управление на запа-
сите и автоматизираните процеси по 
веригата на доставки.

Въз основа на опита на участващите 
организации и предвид широкото използ-
ване на стандартите GS1 в различни сек-
тори в световен мащаб, хуманитарните 
организации се ангажират за бъдещо 
внедряване на единна стандартна сис-
тема. За организациите това е устойчив 
подход, тъй като редица техни достав-
чици са част от всичките 1,5 милиона чле-

нове на GS1 по света. Членовете на GS1 
GHD ще се ангажират в определянето на 
обща пътна карта и в подготвянето на 
пригодени материали за изпълнение и по-
стигане на общата им визия.

Опитът на УНИЦЕФ в 
логистиката и доставките

Действителното положение:
 ■ Отделът за доставки в УНИЦЕФ из-

ползва баркодовете в интегрирана ERP 
система повече от 10 години. В централ-
ния склад в Копенхаген се използват стан-
дартни линейни кодове за управление на 
процесите от началото до края, вътреш-
но управление на склада (местонахожде-
ние, партида, предварителен пакет) и 
операции по опаковане и приготвяне.

 ■ През 2012 г. УНИЦЕФ разширява из-
ползването на ERP базирана система, 
брандирана под името VISION, за всички 

УНИЦЕФ Офи-
си по света. 
За първи път 
стокови раз-
писки,  скла-
дови операции 
и процеси по 
и з п и с в а н е -
то на стока 
са стандар-
тизирани  в 
рамките  на 
о с н о в н а т а 
система  на  
УНИЦЕФ.

 ■ Напредъкът в мрежовите техно-
логиите и мобилните телефони, при-
ложенията на смартфоните и систе-
мата за проследяване на доставките 
означава, че за УНИЦЕФ  е  подходящ 
момент да преразгледа възможността 
за използване на настоящата баркод 
платформа в полза на логистичните 
операции  и въвеждането на система за 
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заприхождаване на стоки и получаване 
на разписка за извършения процес.
Автоматизацията на процесите 

чрез използването на маркировка с бар-
код ще подобри точността и времето 
за извършване на различните опера-
ции. Въвеждането на системата за ко-
диране преди десетилетие е довело до  
повишаване на ефективността с 40%.
Плановете за бъдещото развитие на 

системата в УНИЦЕФ включва следни-
те три фази:
1. Извлечения от записи за стоки, по-
лучени чрез сканиране на баркода;

2. Операционна складова система, уп-
равлявана от УНИЦЕФ, приложима 
чрез сканиращ хардуер, софтуер 
и принтери за баркод етикети за 
идентификация на стоки в движение.

3. Складове на УНИЦЕФ, но управля-
вани от трета страна , която ще 
позволи на доставчика на интер-
нет услуги да управлява складо-
вете чрез операционна система 
VISION, без да се налага достъп до 
системата на VISION. Информа-
цията получена  чрез четците на 
баркодовете/скенерите, ще бъде 
споделена чрез интернет-бази-
рана система, която на свой ред 
ще прехвърля данните във VISION 
за тяхния последващ обмен. Това 
ще даде възможност на достав-
чиците на интернет услуги, да 
извършват операции от името на 
УНИЦЕФ, които включват извле-
чения за получаване на стоки по 
планираните доставки, получени 
от трета страна, управляваща 
склад от името на УНИЦЕФ. Това 
евентуално може да се използва 
при операции в централите в Ду-
бай, Панама и Шанхай.  

Проект Хуманитарна логистика -  
Прилагане на стандартите GS1 в 
UNHCR (Върховен комисариат за 
бежанците на ООН) по веригата 
за доставки.

За разлика от УНИЦЕФ, останалите 
хуманитарни организации не използ-
ват стандарти GS1 в логистиката си 
и не са се поучили от опита на една от 
най-големите организации, което е не-
обходимо да се промени.
Само за пример - на година WFP 

Logistics (world food program), органи-
зира доставката на храна в различни 
бедстващи региони по света чрез 2500 
логистични компании, осигурявайки 
3,5 милиона тона храна. Логистични-
те разходи възлизат на над 1 милиард 
долара. Ако се промени само един фак-
тор – да стартира вътрешно органи-
зационен логистичен отдел, който да 
извършва транспортните и логистич-
ни операции, разходите биха спаднали 
с 12 милиона долара.
Следващата организация, която се 

е заела да въведе стандартите GS1 в 
ежедневната си логистика е UNHCR 
(Върховен комисариат за бежанците на 
ООН). Организацията е взела решение в 
следващите 4-5 месеца да има станови-
ще по въпроса, как да въведе стандар-
тите, което е доста трудна и изисква-
ща време задача. Областите, в които 
организацията вижда потенциал за 
оптимизирането на разходите чрез въ-
веждане на стандартите  GS1 са пред-
ставени в схемата по-долу:
GS1 разпознава хуманитарния сек-

тор като нова група за присъединява-
не, което води до разширяване на GS1 
общността и сферите на приложение 
на стандартите.
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6. Новини

Втората за 2014 година Глобална 
конференция за здравеопазването, ор-
ганизирана от GS1, се проведе в пери-
ода 21-23.10.2014 г. в Копенхаген, Дания. 
Събитието събра повече от 350 пред-
ставители на здравната индустрия от 
43 държави, които бяха запознати с но-
востите при въвеждането на стандар-
тите GS1 в здравеопазването, както и 
какви възможности съществуват  да се 
отговори на нормативните изисквания 
и очакванията на клиентите. Конфе-
ренцията имаше огромен успех, най-го-
лемия в досегашната й история, както 
и рекорден брой участници.
Ник Хийкеруп, министър на здравео-

пазването в Дания, откри конференци-
ята като посочи предизвикателства-
та в сектора и как стандартите GS1 
помагат на здравните специалисти да 
стигнат до по-безопасни и прозрачни 
процеси във веригата за доставки. 
Лорд Филип Хънт,  председател 

на асоциацията Heal thcare  Supply 
Association и президент на Кралското 
общество по обществено здраве (Royal 
Society of Public Health), представи най-
новите постижения на Стратегията 
за електронни обществени поръчки в 
здравеопазването на Английската на-
ционална здравна служба. В стратеги-
ята е заложено използване на стандар-
тите GS1. С реализирането й се очак-
ват спестявания между £1.5 и £2 мили-
арда до края на 2016.
В трите дни на конференцията се 

разгледаха различни теми. Участници 
бяха запознати с най-новите промени 
в нормативните уредби по целия свят, 
включително регулирането на Уникал-

ната идентификация на медицинските 
изделия (UDI).  UDI е система за иден-
тификация и маркиране с баркод на 
медицинските изделия. Информация 
за маркирания продукт се изпраща до 
централна база данни и с помощта на 
сериализацията е възможно проследя-
ване на маркирания продукт, с цел да се 
предотврати появата на фалшиви про-
дукти във веригата за доставки.  Това 
предоставя безспорни ползи и ще пови-
ши безопасността на пациентите, тъй 
като  улеснява изтеглянето  на проду-
кти с доказано вредно действие  и га-
рантира сигурността на веригата за 
доставка. Системата предлага също 
ясно документиране на употребата на 
медицинското изделие в електронни 
здравни досиета и клинични информа-
ционни системи.
„Глобалните конференции за здра-

веопазване, организирани от GS1, са 
платформа, която позволява специали-
сти от здравния сектор от цял свят 
да се съберат и да споделят опит за 
внедряването на стандартите и при-
лагането на регулаторните изисква-

РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ГЛОБАЛНАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ GS1

КАКВИ	СА	НАЙ-НОВИТЕ	РАЗРАБОТКИ	В	СЕКТОРА	НА	
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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ния, за това, какви са ползите за паци-
ентите и каква е следващата стъпка, 
която очакват,“ сподели Мигел Лопе-
ра, президент на GS1. „Една от основ-
ните теми, дискутирани по време на 
конференцията, е темата за вакси-
ните в развиващия се свят. Светов-
ната общност по ваксинация проучва 
възможностите за използване на GS1 
баркодове във веригите за доставки на 
ваксини, както и произтичащите от 
това ползи“ допълнително коментира 
г-н Лопера.
Освен че работи за стандартизация 

в здравеопазването и следва докла-
да на McKinsey & Company „Strength in 
unity: The promise of global standards in 
healthcare, GS1 е подкрепена от над 60 
водещи производители на лекарства и 
медицински изделия, търговци на едро, 
болници и други заинтересовани стра-

ни в цял свят. Своята категорична по-
зиция с оглед на необходимостта от 
хармонизация, че стандартите GS1 са 
най-подходящи за сектора на здравео-
пазване, страните изложиха в офици-
ално подписано становище. 60-тата 
организация, която подписа докумен-
та е холандската болница Bernhoven 
Hospital. „Чрез използването на стан-
дартите GS1 при медицинските изде-
лия намаляваме броя на грешките, мо-
жем бързо и прецизно да изтегляме не-
годни изделия и съществено намалихме 
размера на запасите“, каза Джъстин 
Битер, бизнес мениджър на Oперацион-
на зала в болница Bernhoven.
Следващата  конференция  GS1 

Healthcare ще се проведе в Мексико през 
април 2015 г. Отново се предвижда раз-
нообразие от нови теми и разработки 
в индустрията.

Към настоящия момент в Глобалния 
регистър GS1 се съдържат  данни за 
над 15 милиона продукта. Глобалният 
регистър GS1 е база данни, управля-
вана от GS1, която позволява на тър-
говските партньори да синхронизират 
стандартизирани данни за продуктите 
в световен мащаб. Това е един от най-
важните  компоненти на Глобалната 
мрежа за синхронизация на данните GS1 
(GDSN®), която осигурява мощна среда 
за сигурна и непрекъсната синхрониза-
ция на точни данни между бизнес парт-
ньорите.
„По-бързото  достигане на стоките 

до пазара, подобрената прецизност и 
по-голямата ефективност на веригата 
за доставки бяха основните причини да 
се  присъединим към глобалната син-
хронизация на данните. GDSN означава 
не само, че ние и търговските ни парт-
ньори използваме едни и същи данни, но 
също постигнахме качество на данни-
те, което търсихме“, коментира Роман 
Коба, Главен администратор на база 
данни в McCain Foods Limited.

При стартирането на GDSN през ок-
томври 2004 г., в Глобалния регистър 
GS1 се споделят данни за 74 000 проду-
кта между търговски партньори от 13 
страни. Днес, за повече от 25 000 фирми 
от над 150 държави от различни секто-
ри, GS1 GDSN е фундаментална част от 
веригите за снабдяване. След като през 
2012 г. Глобалният регистър достигна 
до 10 милиона продукта, GS1 забеляза и 
повишеното използване на глобалната 
синхронизация на данните в сектора на 
здравеопазване с близо 1 милион арти-
кула, повечето от които медицински 
изделия. Организациите, които са въве-
ли технологията, са направили своите 
логистика, счетоводство, обслужване 
на клиенти и управление на инвентара 
значително по-ефективни чрез намаля-
ване на броя на прекъсванията по вери-
гата за доставки с точни данни за про-
дукта.
„Наличието на данни за 15 милиона 

продукта свидетелства за нараства-
щия успех на GDSN и показва, че стан-
дартите, свързани с осигуряване на 

15 МИЛИОНА ПРОДУКТА В ГЛОБАЛНИЯ РЕГИСТЪР GS1
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СЕМИНАРИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

добро качество на данните, набират 
все по-голяма популярност в световен 
мащаб. През последните две години 
много организации усетиха ползите 
от GDSN за осъществяване на бизнес 
процесите им, което потвърждава пре-
димствата от използването на стан-
дартите GS1“, сподели Мигел Лопера, 
Президент и Изпълнителен секретар 
на GS1.
Гледайки напред в бъдещето, GS1 

очаква да се разшири цялостно използ-
ването  на  GDSN в няколко различни 
сектора като здравеопазване, търго-
вия на дребно, ресторантьорство и 
други. Ще се повиши търсенето на ин-
формация относно това, как е доста-
вен продуктът до пазара, включител-
но инструкции за употреба, атрибути 
за проследимост, хранителна стой-
ност, спазването на регулаторните 
изисквания и класификация. Нуждата 

от достъпна информация за хранител-
ната стойност и спецификациите на 
продукта ще се повиши драстично, за 
което ще допринесат регулациите, 
потребителите и увеличеното мул-
тиканално пазаруване. Приемането на 
секторно стандартно решение като 
GDSN е  отговорът на всички тези из-
исквания.

Във връзка с постоянно нараства-
щите изисквания за качество на храни-
те и безопасност на потребителите в 
Европейския съюз и необходимостта, 
фирмите от хранително-вкусовата про-
мишленост да отговорят на тези изиск-
вания, GS1 България и CSB System Бълга-
рия ЕООД организираха два семинара на 
тема „Браншова компетентност, ино-
вации и глобални стандарти – правил-
ната рецепта за успех!”. Семинарите се 

проведоха на 5 юни 2014 г. в София и на 30 
октомври 2014 г. в Стара Загора. Основ-
на тема от програмата на семинарите 
беше, какво е необходимо за реализира-
нето на ефективна система за проследи-
мост в сектора на хранително-вкусова-
та промишленост. Специално внимание 
беше обърнато на електронния обмен на 
документи между търговските вериги и 
техните доставчиците и как използване-
то на глобалните стандарти GS1 облек-
чава движението на стоките и комуни-
кацията между търговските партньори. 
В семинарите участваха представители 
на водещи производители от месната и 
млечната промишленост. Пример за ре-
ално действаща система и ползите от 
нейното внедряване беше представен 
от Тандем-В ООД.
Предвид широкия интерес и положи-

телните отзиви за съдържанието на се-
минарите подобни семинари се предвиж-
дат и през 2015 година. Информация за 
това ще може да бъде намерена на сайта 
на GS1 България в раздел Събития.
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Две основни глобални инициативи за 
устойчиво земеделие установиха необхо-
димостта от създаването на Глобален ре-
гистър за идентификация на земеделските 
стопанства: Глобален договор на ООН за 
бизнес принципи в производството на хра-
ни и земеделието (UNGC FABs) и Деклара-
ция на Абу Даби, подкрепени от Междунаро-
ден търговски център (ITC), Global G.A.P. и 
Инициатива на устойчиво земеделие (AI).
GS1 е организацията, която е избрана да 

бъде доставчик на услугата за създаване-
то на Глобален идентификационен земедел-
ски регистър.
Главните ползи от подкрепата на GS1 в 

този проект ще бъдат:
 ■ Подобрена проследимост по веригата 

за доставки на хранителни стоки, както и 
повишена безопасност на храните. Това 
означава, че стандартите GS1 подкрепят 
цялата верига – от фермата до вилицата.

 ■ Осигуряване на оперативна съвмести-
мост и обмен на сертификати и други от-
четни данни за земеделските стопанства 
чрез връзка на земеделския регистър на 
UNGC и платформата за стандарти на ITC;

 ■ Стабилност на цените и безопасност 
на храните чрез намиране на решения при 

потенциални хранителни кризи;
 ■ Развитие на устойчиво земеделие и 

използване на по-малко пестициди.
Основната цел на този регистър е да 

се насърчат малките земеделски произво-
дители и ферми, като приемат безопасни 
и устойчиви земеделски производствени 
практики. По този начин ще се появят въз-
можности за нарастване на приходите на 
земеделците; ще се увеличи продукцията 
от селското стопанство, в отговор на рас-
тящото население на планетата. И не на 
последно място – ще се намали въздействи-
ето върху околната среда – използването 
на вода, пестициди и други.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Вдъхновени от неограничените възмож-
ности на пазара за храни и напитки, потре-
бителското търсене и интересът на клиен-
тите, екипът на TEG The Events Group орга-
низира F&B Connect Congress.
F&B Connect ще събере повече от 500 пред-

ставители от Централна и Източна Европа 
на 10-11 юни 2015 г. във Варшава, Полша.
По време на двудневния конгрес, достав-

чиците на услуги ще имат възможността 
да сe срещнат с водещи фирми от сектора 
за храни и напитки. Участниците ще бъдат 

подбрани на база изискванията и интереси-
те на експертите от  бранша. Организато-
рите предлагат възможност за провеждане 
на предварително заявени срещи и дейности.
В програмата е предвидено да се пред-

ставят актуални проучвания, свързани с па-
зарните  процеси - изследване и разработва-
не, производство, логистика, безопасност 
на храните, веригата на снабдяване, както  
и теми, касаещи  качественото управление.
Повече информация за събитието и учас-

тие в него е достъпна на: www.fbconnect.eu

F&B CONNECT CONGRESS 2015
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GS1 е международна организация с несто-
панска цел, създадена от индустрията в пол-
за на индустрията. Нейна специфична отго-
ворност са определянето и управлението на 
идентификационни номера и процеса за съз-
даването на стандарти за употребата на 
тези номера.

Членове на международната организация 
GS1 са 111 Национални организации по света, 
представляващи 112 държави, които също са 
организации с нестопанска цел. Национални-
те организации администрират и консулти-
рат за правилното приложението на стан-
дартите GS1 в съответните страни и всяка 
фирма, която желае да използва стандарти-
те GS1 за маркиране на продукти с баркод 
и електронен обмен на данни (EDI), трябва 
да стане член на съответната Национална 
организация в страната и да й бъде опреде-
лен уникален идентификационнен номер (GS1 
фирмен префикс).
За България регистрацията е възможна 

през сайта на GS1 България www.gs1bg.org 
(повече за начина на регистрация може да 
прочетете на стр. 6 в материала „Нова ин-
формационна система на GS1 България с пове-
че функционалности и услуги за членовете“). 
Употребата на глобални стандартни иден-
тификационни номера гарантира уникалната 
идентификация на Вашите продукти в цял 
свят и е предпоставка за това, те да бъдат 
включени в ефективни системи за проследи-
мост, през веригата за доставки от складо-
вете до магазините и онлайн търговията.

Ако опитате да си 
купите баркод номер в 
интернет ще намерите 
сайтове, които пред-
лагат продажбата на 
единични номера и гене-
риране на баркод симво-
ли, без да имат необходимата оторизация за 
това.

Какво предлагат всъщост?
 ■ Номера от капацитета на фирмени пре-

фикси, регистрирани вече на други фирми;
 ■ Номера от капацитета на префикси, 

които още не са били определени на кон-
кретна фирма, но няма гаранция, че в даден 
момент няма да бъдат издадени по каналния 
ред за регистрация.

Какви може да са последствията от из-
ползване на нелегитимни номера?

 ■ конфликт в точката на продажба, дуб-
лиране на номер на различни артикули от 
различни производители;

 ■ завеждане на претенция от фирмата, 
на която легитимно е издаден префикс, сре-
щу фирмата, използващата нелегитимно 
неин номер;

 ■ отказ на търговски вериги да работят 
с нелегитимно издадени номера.

 ■ при справка в Глобалния регистър GEPIR 
или чрез мобилното приложение БГ баркод по 
номер в баркода излизат само имената на 
фирмите, които легално са регистрирани в 
системата GS1. Това лишава фирмата за-
купила баркод по втория начин от допълни-
телно средство за популяризиране както на 
фирмата, така и на нейните продукти.

За проверка легитимността на баркод 
символите и дали дадена фирма е редовен 
член на GS1 може да използвате:

 ■ безплатното мобилно приложение БГ 
Баркод;

 ■ търсене по баркод на сайта на GS1 Бъл-
гария;

 ■ глобалния електронен регистър GEPIR.

7. За разликата между стандартен 
баркод GS1 и тези, които се 
предлагат на бройка в интернет
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