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Köszöntő
Amennyiben a GS1 stratégiájából csak két kezdeményezést emelhetnénk ki,
minden bizonnyal a globális
GTIN adatbázis létrehozása,
valamint a tágabb értelemben vett hamisítás elleni
küzdelem lenne e kettő.

Nehéz időkben is az alkalmazók szolgálatában
Amennyiben a GS1 stratégiájából csak két kezdeményezést emelhetnénk
ki, minden bizonnyal a globális GTIN adatbázis létrehozása, valamint a tágabb értelemben vett hamisítás elleni küzdelem lenne e kettő. Előbbinek a
GS1 Magyarország az igen sikeresnek bizonyult SzabványMenedzserrel kíván megfelelni, amely egyszerre szolgál távlati globális célokat és könnyíti
meg az alkalmazók napi munkáját, utóbbiban elsősorban az egészségügyi
alkalmazások ígéretesek. Ami a hamisítás elleni küzdelmet illeti, a GS1 régen
hangoztatja, hogy hatékony megoldást kizárólag az egyedi azonosítás és
nyomon követés jelenthet, amelyre a GS1 szabványok alkalmazása kidolgozott és zárt rendszert biztosít.
Annak ellenére, hogy különböző okokból az orvostechnikai eszközök kötelező egyedi azonosítása halasztást szenved, elkötelezettek vagyunk az alkalmazók támogatása mellett.
Használjuk ki az időt a jobb felkészülésre!
A GS1 a fenntarthatóság érdekében szűkebb szakterületéhez kapcsolódó
egyéb kezdeményezésekhez is kész csatlakozni. Jelen lapszámunkban beszámolunk a CO2 kibocsátások csökkentését célzó Lean & Green program
első eredményeiről.

a GS1 Magyarország elnöke

A stabilitás, kiszámíthatóság és a jövő építése egyaránt fontos értékek.
Utóbbit szolgálja az az egyre szélesebb körű oktatási program, ami ma már
szinte minden műszaki-gazdasági felsőoktatási intézményre kiterjed. A komoly erőforrásokat igénylő programtól azt reméljük, hogy a fiatal egyetemi
generáció még hatékonyabban segíti a gazdaság működését.
Mint mindig, ezúttal is tájékoztatást adunk a GS1 jogviszonnyal kapcsolatos
aktuális kérdésekről. A járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ellenére mindent megteszünk a GS1 alkalmazók legjobb kiszolgálása érdekében
és kívánunk egészséget és jó üzletmenetet.

Viszkei György
a GS1 Magyarország elnöke
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Viszkei György
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A Magyar Lean & Green Program első hazai tagja
az STI Hungary Kft.
A vállalkozások számára sosem volt még ilyen fontos világszerte, hogy aktív szerepet vállaljanak az olyan társadalmi
célú kezdeményezésekben, mint amilyen a környezetvédelem és a fenntarthatóság. Ebben segít hatékonyan a
Magyar Lean & Green Program, amelybe már elindult a hazai vállalkozások tagsági felvétele.

FÓKUSZBAN

A Magyar Lean & Green Platform
2019. november 14-én indult el,
amikor az MLBKT Kongresszus keretében hivatalosan is Együttműködési megállapodást kötött a GS1
Magyarország, a Holland Királyság
Magyarországi Nagykövetsége és az
MLBKT a nemzetközi Lean & Green
Europe Program törekvéseinek hazánkban történő meghonosítására,
támogatva a széndioxid-kibocsátás
hatékony csökkentését az ellátási
láncok logisztikai folyamataiban.
Az első, gyakorlatorientált bevezető workshopot a járványveszély
következtében el kellett halasztani, így március helyett 2020. június 9-én online formában került sor
a Magyar Lean & Green Platform
Programindító workshopjára, több
mint 60 hazai vállalat képviselőinek
részvételével.
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Nagy örömünkre szolgál, hogy néhány héten belül meg is érkezett
az első jelentkezés: az STI Hungary
Kft., az STI Freight Management /
HAVI Logistics nemzetközi Vállalatcsoport hazai képviselete jelezte,
hogy a Magyar Lean & Green Platform tagja kíván lenni.
Az STI Hungary Kft. elsősorban
hőmérséklet kontrollált élelmiszerés gyógyszerlogisztikai szolgáltatásokat nyújt. A Cégcsoport felelős többek között a McDonald’s
gyorsétteremlánc teljeskörű logisztikai ellátásáért Európa és
Ázsia területén, illetve stratégiai
szolgáltató partnere több jelentős
élelmiszeripari- illetve gyógyszeripari gyártó és nagykereskedő vállalatnak immár több mint 35 éve.
A magyarországi STI képviselet
15 éve kezdte meg tevékenységét
elsősorban a Nyugat-európai országok és Magyarország, valamint
a balkáni régió közti közúti szállítmányozási feladatokra fókuszálva.
A hazai vállalat mára évente több

mint 14 000 teljesített fuvarfeladattal és közel 4,2 milliárd Forintos árbevételével a hűtős szállítmányozási piac meghatározó
hazai szereplőjévé vált.
A fenntartható ellátási láncok kialakításának témaköre hosszú évek
óta központi eleme az STI Freight
Management üzleti stratégiájának.
Ennek keretében nagy figyelmet
fordítanak az operációs hatékonyság növelésére oly módon, hogy
az üres kilométereket folyamatosan csökkentik, a közúti forgalmat
helyettesítő alternatív szállítási
módok részarányát pedig növelik
a működésük során. Szállítmányozóként létrehoztak egy olyan programot, mely segítséget nyújt az alvállalkozóiknak, hogy járműparkjuk
folyamatosan megfeleljen a legmagasabb környezetvédelmi besorolásnak.
„Nagy öröm volt számunkra amikor
értesültünk a Lean & Green program magyarországi bevezetéséről.

Hiszünk abban, hogy a program jelentős segítséget nyújt számunkra
a fenntarthatósági stratégiánkban
meghatározott céljaink elérésében,
a nemzetközi és hazai gyakorlatok megismerésével pedig újabb
elemekkel bővíthetjük azt. Nagy
előnyt jelent számunkra, hogy a
program egységes, jól áttekinthető mérési kereteket biztosít, ezáltal hatékonyabban tervezhetjük
saját fenntarthatósági programunkat, illetve a célok megvalósulását
pontosan tudjuk mérni, követni.” –
nyilatkozta Kurucz Tamás, az STI
Hungary Operatív- és minőségbiztosítási vezetője.
Az STI Hungary Kft. képviselője azt is megemlítette, mennyire
hasznos, hogy a program minden
esetben a helyi jogszabályi és piaci környezethez igazodik, így a
Magyar Lean & Green Program
aktív tagjaként örömmel támogatják saját szakmai munkájukkal is a
program hazai szélesebb körű bevezetését.

FÓKUSZBAN
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Bodnár Éva, az STI Hungary Közúti
osztály - McDonald’s csoportvezetője kiemelte: „Az általunk kezelt – és
forgalmunk jelentős részét képező
teljes McDonald’s ellátási láncban fontos a folyamatos és fenntartható környezetvédelmi szerepvállalás, melyet
logisztikai szolgáltatóként a programban való részvétellel kifejezetten hatékonyan fogunk tudni támogatni.”

FÓKUSZBAN

Az STI Hungary Kft. szerint nem
kérdés, hogy a fenntarthatósági fejlesztéseknek egy haladó szellemű
vállalat hosszútávú üzleti stratégiájában is szerepelnie kell. Egyrészt a
Megbízók elvárásai is efelé mutatnak, vagyis mindkét fél azonos értékeket kíván képviselni; másrészt
Szállítmányozóként érzik és vállalják
annak felelősségét, hogy az általuk
foglalkoztatott alvállalkozók is lépést tudjanak tartani a környezetvé-
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delmi elvárásokkal, melyben nagyvállalatként hatékony támogatást
tudnak nyújtani számukra. Mindezek
mellett úgy érzik, a kollégáik személyes fenntarthatósági vállalásaira is
komoly hatással van az, ahogy munkáltatóként a vállalat példát mutat.
Terveik a Lean & Green Program
Tagvállalataként
A programhoz kapcsolódó és az elkövetkező 5 évre vonatkozó célkitűzéseiket a Lean & Green program hazai
szakértőinek segítségével, tudatosan
tervezett menetrendben kívánják ki-

alakítani és megvalósítani. Emellett
aktív tagként és Megbízóként az általuk foglalkoztatott kis és közép méretű stratégiai fuvarozó partnereik körében szeretnék véghez vinni azokat
a technikai és operatív fejlesztéseket,
melyekre saját eszköz híján szállítmányozóként nincs lehetőségük. Ezek a
tervek hosszú távon mindkét félnek
olyan előnyökkel járnak, melynek köszönhetően a stratégiai alvállalkozókkal való szoros együttműködés tovább erősíthető.

Green szakértőinek segítségével - a
lehető legnagyobb mértékben csökkentsük az általunk kezelt ellátási láncok környezeti terhelését. Emellett a
program során támogassuk alvállalkozóinkat fenntarthatósági törekvéseikben és fejlődéseikben, valamint
stratégiai Megbízóink számára is mérhető, megvalósítható fejlesztési javaslatokat tegyünk ezen célok közös
munkával történő elérésére.” – mondta el végezetül Kurucz Tamás Operatív- és minőségbiztosítási vezető.

„Határozott célunk, hogy az elkövetkező 5 éves időtartamban - a Lean &

A Magyar Lean & Green Program koordinátorai - a GS1 Magyarország,
a Holland Királyság Magyarországi
Nagykövetsége és az MLBKT - bíznak
abban, hogy minél több vállalkozás
követi az STI Hungary Kft. példáját
és hamarosan újabb tagokat köszönthetnek a Magyar Lean & Green közösségben!

THE ROAD TO
ZERO EMISSION
STARTS HERE
TANÚSÍTVÁNY
A MAGYAR LEAN & GREEN
PROGRAM TAGJÁNAK

Várjuk Szövetséges partnerként azon
szervezetek jelentkezését is, akiknél
tevékenységükből adódóan a széndioxid kibocsátás csökkentése nem
értelmezhető, de aktív szerepet vállalnának a hazai Lean & Green Platform
célkitűzéseinek kommunikációjában,
oktatási tevékenységükkel, vagy a
partnerek támogatásában.
Bővebb információért és ha csatlakozási szándékát kívánja jelezni, kérjük keresse fel weboldalunkat:
www.gs1hu.org/lean-and-green

STI Hungary Kft.
FÓKUSZBAN

Dokumentum azonosító: 599668811000900000003

Kibocsátás dátuma: 2020.07.20.

Burányi Zsófia
PR és marketing menedzser
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SzabványMenedzser a helyes címkézésért
SzabványMenedzser szolgáltatásunk továbbra is nagy népszerűségnek örvend partnereink körében, már több mint
1 500 vállalkozás alkalmazza főképpen termékazonosító kulcsok létrehozására és a kapcsolódó adatok nyilvántartására. Az elmúlt hónapokban azonban egyre több felhasználó ismerte fel és kezdte el használni szoftverünket vonalkódok generálására és címkék képzésére.

FÓKUSZBAN

Ahogy alábbi grafikonunk is mutatja, rendszerünk már közel 300 000 termék
azonosítókulcsát és kapcsolódó adatait tartalmazza.

Egyre több kereskedelmi lánc fogalmazza meg azt az igényt beszállítói felé, hogy a nyomon követésben
fontos adatok is megjelenjenek az
egyedi termékek, a gyűjtőkartonok
vagy a raklapcímkék vonalkódjaiban,
hiszen így automatikusan lehet rögzíteni az informatikai rendszerekben
pl. a termékek tételszámát, minőségmegőrzési idejét vagy mennyiségét. Az egyedi termékek esetében
kiegészítő adatok kódolására leginkább a GS1 DataBar és a GS1 DataMatrix terjedt el, míg gyűjtőkartonok és raklapok esetén a GS1-128
típusú vonalkód.
Az ilyen igényeket a GS1 Magyarország folyamatosan egyezteti a kereskedelmi láncok képviselőivel és fejleszti SzabványMenedzser szoftverét
annak érdekében, hogy felhasználóink
üzleti partnereik igényeinek megfelelő jelöléssel láthassák el termékeiket.
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san, egyúttal a kereskedőnek is
megfelelve bekódolja a kiválasztott
vonalkódtípusba.

A SPAR Magyarország és a Metro
Kereskedelmi Kft. segítségével pedig elindítottuk azt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy minél inkább egységes jelölési elvárásokkal
forduljanak a kereskedelmi láncok a
beszállítók felé.
A SzabványMenedzser nem csak
abban segít, hogy a fenti kiegészítő adatokat létrehozza és tárolja a
felhasználó, hanem abban is, hogy
ezeket szabályosan és szabványo-

Ma már amellett, hogy több mint 750
felhasználónk közel 8000 EAN-13
típusú vonalkódot generált platformunk segítségével, GS1-128 típusú
vonalkódból több mint 3600-at hozott létre 103 partnerünk, amelyeket
gyűjtőkartonok és raklapok címkézése során használtak fel. Ezekben a
vonalkódokban leginkább az egyedi
sorszámos azonosítást lehetővé tevő
SSCC-ét (Szállítási egység sorszám
kódja) és a termékazonosító GTIN
(Globális kereskedelmi áruazonosító
szám) + tételszám azonosítókulcs
párost alkalmazták a vállalkozások.

Hogy milyen módon segíti ez a típusú
azonosítás és jelölés a nyomonkövetési megoldásokat, arra több példát
is közzétettünk honlapunkon az újonnan létrehozott esettanulmány-gyűjtemény oldalunkon, valamint folyamatosan publikálunk közülük GS1
világa magazinunkban is. Olvassa el
cikkünket az esettanulmány-gyűjteményről a 18. oldalon és legfrissebb
esettanulmányunkat a 20. oldalon!

A címkék létrehozásához ki kell választani az előzetesen létrehozott
azonosítókulcsot és kapcsolódó adatokat, mint pl. tételszám vagy minőségmegőrzési idő, de a címke létrehozásakor is rögzíthetők a további
adatok a rendszerben. Előnézeti képen pedig ellenőrizni lehet a címkét.

Bém Szilvia
szakértő
üzleti és vállalati kapcsolatok

FÓKUSZBAN

Tér Tímea
üzleti és vállalati kapcsolatok

GS1 Világa magazin | 2020/3.

9

Harc a hamisítványok ellen – új kezdeményezéshez
csatlakozott a GS1

A „Harc a hamisítványok ellen” (Fight the Fake – FTF) elnevezésű szervezet kampányához csatlakozott nemrég a
globális GS1 szervezet, amelynek célja, hogy megelőzze a hamisított gyógyszerek bekerülését az ellátási láncba.
A GS1 szakértelmével és egészségügyi szabványokkal kapcsolatos ismereteivel járul hozzá a projekt sikeréhez.
2013-ban még 10 taggal jött létre a szervezet, ma már 43 partnert tudhat maga mögött, akik az orvosokat, nővéreket, gyógyszerészeket, pácienseket, gyártókat, nagykereskedőket, civileket és magát az ipart is képviselik.

KITEKINTÉS

A selejtes és hamisított gyógyszerek
egyre csak növekvő problémaköre nem újdonság a WHO számára,
2017-es becsléseik szerint azokból a
termékekből, amelyek olyan országokból jönnek, ahol az átlagjövedelem alacsony, 10 termékből legalább
egy hamis. A COVID-19, a széles
körben terjedő hamis hírek, valamint
a hatékony kezelésről, a vakcináról
és a gyógyító kezelésekről szóló hirdetések világossá tették, hogy ez
a téma egyre égetőbb és tenni kell
ellene. Ahhoz, hogy eredményesen
szembe lehessen szállni a gyógyszerhamisítással, több fronton is
erőfeszítéseket kell tenni, kezdve
az oktatás színvonalának, valamint
a közvélemény és az egészségügyi
szakemberek tudatosságának növelésével, biztosítva az erős jogi ke-
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reteket és a védelmet a gyógyszerészeti ellátási láncokban. Utóbbi a
GS1 erőssége.
A GS1 egy globális nonprofit szervezet, amely szabványok segítségével
fejleszti a hatékonyságot, a biztonságot és az átláthatóságot az ellátási láncokban. A szabványok használata az egészségügyben különösen
fontos, ugyanis a szabályozatlan,
gyenge lábakon álló ellátási láncok
lehetővé teszik, hogy a hamisított
termékek könnyen a piacra kerüljenek, továbbá elérést biztosítanak a
páciensekhez és ezzel veszélyeztetik a gyanútlan fogyasztók egészségét és jólétét.
Az egészségügyben alkalmazott
globális szabványok egyik legismer-

tebb példája a gyógyszerek csomagolásán látható egyedi kód. Az
Európai Bizottság által a hamisított
gyógyszerek kapcsán bevezetett
irányelv ezt a módszert alkalmazza
azzal a céllal, hogy védelmet biztosítson az ellátási láncnak az Európába beáramló selejtes és hamisított
gyógyszerek ellen.

nak a kockázatnak, hogy hamisított
termékeket vásárol a gyógyszertárakból, a kórházakból vagy éppen
az online csatornákon keresztül.
A szabványaink segítségével biztosítani szeretnénk, hogy még csak
az esélye se legyen meg annak,
hogy egy hamis gyógyszer eljut a
fogyasztókhoz.”

A biztonságos és erős egészségügyi ellátási láncok növelik a betegbiztonságot, elősegítik a hatékonyságot és fejlesztik a gyógyszerek
nyomon követését. Miguel Lopera,
a GS1 elnök-vezérigazgatója örömmel csatlakozott a kampányhoz és
így nyilatkozott: „A Harc a hamisítványok ellen elnevezésű szervezet
munkatársai elképesztő munkát
végeznek annak érdekében, hogy
növeljék a tudatosságot a világon
a hamisított gyógyszerekben rejlő veszélyek kapcsán, alig várjuk,
hogy mi is részesei legyünk ezeknek az erőfeszítéseknek. A GS1
munkája még azelőtt megkezdődik, hogy a páciens ki van téve an-

A Gyógyszernagykereskedők Nemzetközi Szervezetének (International Federation of Pharmaceutical
Wholesalers, IFPW) alelnöke, Chris
Goetz elégedettségét fejezte ki a
szövetség új lépésével kapcsolatban, mely szerint: „A GS1 régóta
azon van, hogy felvegye a kesztyűt
a selejtes és a hamisított gyógyszerekkel szemben, és egy olyan megoldást biztosítson, ami globálisan
segít a világ minden ellátási láncának, így tehát nem volt kérdés,
hogy a Harc a hamisítványok ellen
szervezet tagja legyen. Nagyon
várjuk a közös munka folytatását a
GS1-el ezen a kiemelkedően fontos
területen.”

A kampány igyekszik folyamatosan növelni a tudatos magatartást
a hamisított gyógyszerekkel kapcsolatban, mi a GS1-nél pedig arra
törekszünk, hogy segítsük a globális
egészségügyi közösség növekedését a különféle partnerszervezetek
támogatásával.
Forrás: Fightfakes.org

KITEKINTÉS

Horváth Orsolya
marketing asszisztens
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15 éves a GS1 Healthcare csoport

KITEKINTÉS

A globális GS1 szervezet nemzetközi Healthcare csoportja, amely az egészségügyi szektor hatékonyabb és átláthatóbb működésén és a nagyobb betegbiztonság elérésén fáradozik, idén ünnepli alapításának 15. évfordulóját. A
csoport napjainkban mintegy 130 csatlakozott vállalattal, hatósági szereplővel, betegellátó intézménnyel, szakmai
szervezettel tevékenykedik nemzetközi szinten. Cikkünkben összefoglaljuk, mi mindent ért el a csoport fennállása
óta, melyhez nem sokkal alapítását követően a GS1 Magyarország egészségügyi szakértői is csatlakoztak, és hazánkban is célzott program készült az ágazati szereplők tevékenységeinek támogatására.

2005-2010

2011-2015

A történet 2005. május 23-án kezdődött egy nemzetközi találkozóval
Princetown-ban, melynek témája a
betegbiztonság növelésének lehetőségei voltak. A kétnapos egyeztetésen a gyógyszeripari szektor
és az orvostechnikai eszközgyártás
szakértői arra a meggyőződésre jutottak, hogy a globális szabványok
bevezetése nagyobb betegbiztonságot és hatékonyabb ellátási láncot
eredményezne.

Ebben az időszakban az ápolási folyamatok fejlesztésétől annak a hatékonyságnak a biztosításáig, ami a folyamatos
magas színvonalú ellátáshoz szükséges,
számos akadályt sikerült legyőzni.

Ekkor hozták létre a GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoportot (GS1
Healthcare User Group - HUG) melyet
később GS1 Egészségügyi csoportra
rövidítettek (GS1 Healthcare). A GS1
Healthcare megalapításának célja az
volt, hogy világszerte elősegítse az
egészségügyi iparágban a globális
szabványok bevezetését és az élére
álljon a szabványok iparág számára
történő fejlesztésének.

2016-2020

Az ezt követő 5 évben a csoport
bővítette együttműködésének körét a jogszabályalkotók képviselőivel és egyéb érdekelt ellátási
lánc szereplőkkel. A speciálisan az
egészségügyre szabott GTIN bevezetési szabályok a szerializáció, az
adathordozók és a nyomon követés
alapjainak megteremtése mellett
igyekeztek meggyőzni a jogszabály
alkotókat, a globális szabványok bevezetésének előnyeiről.
Közben nemzeti GS1 Healthcare csoportok is alakultak a helyi GS1 Tagszervezetek vezetésével.
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Az egyedi azonosítás (UDI) kiemelt jelentőségűvé vált az amerikai FDA és
egyéb jogszabályalkotó szervek ezirányú
szabályozásai nyomán. Közben a GS1
Healthcare egyre inkább a kórházi szabványbevezetésekre kezdett koncentrálni.

Az elmúlt 5 évben a GS1 Healthcare nagymértékben szélesítette tevékenységeinek
körét. A GS1 szabványok bevezetésre kerültek a klinikai és az üzleti tevékenységek
során és az egészségügyi szolgáltatói szférában is egyre nagyobb teret hódítottak.
A fejlődés részeként Globális GS1
Healthcare Conference névvel, rekord
magas részvételi aránnyal tartottak
szakmai konferenciákat világszerte.
Ezek az események hozzájárultak ahhoz, hogy a tudás és a legjobb gyakorlatok a GS1 szabványok alkalmazásáról
megosztásra kerülhessenek, inspirálva a
bevezetést még csak fontolgatókat is.
2019-ben az Egészségügyi Szolgáltatók adatbázisát kiterjesztették minden egészségügyi szereplőre (https://
www.gs1.org/industries/healthcare/
implementation/provider-database)
és kialakították az Esettanulmányok
könyvtárát is, melyben már több mint
125 valós bevezetés története érhető
el a világ minden tájáról.

A GS1 Healthcare csoport évente elkészíti a GS1 Healthcare Reference
Book-ot, ami szintén a világszerte
megvalósult legfrissebb implementációkról nyújt átfogó képet (https://
www.gs1.org/industries/healthcare/
reference-books).

Együtt, reménnyel telve tekintünk a
jövőbe
2016. óta a GS1 Healthcare csoport
számára prioritás volt a jogszabályalkotókkal történő szoros együttműködés, támogatták a gyógyszer nyomonkövetési kezdeményezéseket és
az egyedi azonosítás (UDI) bevezetését célzó rendelkezések megszületését több mint 70 országban.
2020-ban pedig arra fókuszáltak,
hogy az egészségügyi szektor minden szereplője – szolgáltatók, nagykereskedők, disztribútorok, gyártók,
szabályozók, megoldás- és logisztikai
szállítók, valamint a GS1 Tagszervezetek – hozzáférjen minden olyan tudáshoz és információhoz, ami segítheti a
GS1 szabványok bevezetését.
Ahogyan belépünk az új évtizedbe, a
GS1 Healthcare közösség még elkötelezettebb a harmonizált szabványok
kialakítása és azok bevezetése mellett.

Hazai mérföldkövek a GS1 Healthcare tevékenységeihez kapcsolódóan
A GS1 központi irodája által működtetett GS1 Healthcare tevékenységei minden országban más-más módon jelennek
meg helyi, országos kezdeményezések formájában. A GS1 Magyarország által az egészségügyi szektorban végzett
főbb tevékenységek és eredmények három témakör köré csoportosíthatók, úgymint a szektorhoz kötődő szabvány- és
a szabályozói környezet megismerését és a tudás megosztását jelentő egészségügyi Tudásközpont; a hazai igények
és lehetőségek megismerését segítő hazai Felhasználói Csoportok; és a szabvány betegellátó intézményekben történő
bevezetését segítő Kórházi implementáció témakörökhöz. Az alábbi idővonal a hazai főbb fejlődési lépéseket és a szabványalkalmazást támogató szolgáltatások bevezetésének mérföldköveit foglalja össze.

Tudásközpont

2009.
Csatlakozás a nemzetközi GS1 Healthcare
csoporthoz, hazai stratégia kidolgozásának
kezdete.

Felhasználói Csoportok

2015. október
Globális GS1 Health
care Conference
került megrendezésre hazánkban,
Budapesten.

Kórházi implementáció

2020. július
Az „UDI modul” fejlesztése
befejeződik és a „SzabványMenedzser” platformon beül
elérhetővé válik a szoftver az
UDI számok képzésére a hazai
orvostechnikai eszközöket gyártó szereplők számára.
https://gs1hu.org/udi-szoftver

2019. szeptember
Hazai kórházi bevezetési
útmutató kerül publikálásra a betegek és a kórházi
személyzet azonosításának
lépéseiről.

2019. február
UDI webinarok bevezetése.
https://gs1hu.org/szolgaltatasaink/tudasmegosztas/
kepzesek/udi-webinar
2016. szeptember és november
Megalakulnak a hazai GS1 Healthcare
csoportok, a GS1 Hatósági Egészségügyi Felhasználói Csoport a hatósági
szereplők, és a GS1 Egészségügyi
Felhasználói Csoport néven a gyártók,
nagykereskedők, betegellátó intézmények számára.
https://gs1hu.org/iparagi-megoldasok/egeszsegugy/egeszsegugyi-felhasznaloi-csoport

2018. június
Az első hazai esettanulmány bekerül a
nemzetközi GS1 Healthcare Reference Book-ba.
https://www.gs1.org/
industries/healthcare/
reference-books

2018. szeptember
GS1 Egészségügyi hírlevél
bevezetése.
https://gs1hu.org/hirlevelfeliratkozas/egeszsegugy

2017. április
Három hazai munkacsoport kezdi
meg működését Kórházi nyomon
követés; Orvostechnikai eszközök
és az IVD termékek egységes
azonosítása és jelölése és Egységes
ágazati termékcikktörzs néven.

2018. március
UDI tanácsadó szolgáltatás
kezdete.
https://gs1hu.org/szolgaltatasaink/tudasmegosztas/
kepzesek/szemelyes-konzultacio-szaktanacsadas

2018. április
Elindul az első hazai GS1
Egészségügyi szakértőképzés.
https://www.gs1hu.org/eu-szakerto-kepzes
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Thermometer

2018. május
Az első hazai kórház csatlakozik a GS1 rendszerhez és megkezdi a GS1
megoldások bevezetését.
https://gs1hu.org/iparagi-megoldasok/egeszsegugy/korhazi-megoldasok

2020 technológiai trendjei

Bár 2020 kétségtelenül mindenki számára másképpen alakult, mint azt az év elején eltervezte, de még a COVID-19
járvány sem állíthatja meg a piaci versenyképesség megerősítésére és növelésére tett erőfeszítéseket - melyek
eszközei egyre inkább a technológiai újdonságok, újítások. Sőt, a különböző felmérések azt mutatják, hogy a járvány teremtette helyzet még inkább rávilágított arra, hogy az üzleti folyamatokat nagymértékben át kell alakítani.
Nemzetközi piacvezető és innovatív vállalkozások példái következnek, akik az elsők közt vezetnek be új eszközöket vagy kísérleteznek a jelenkor technológiai vívmányaival.

KITEKINTÉS

Amazon: Vásárlás kön�nyedén, sorban állás
nélkül, okos bevásárló
kocsikkal
Az Amazon egy olyan bevásárlókocsival szeretné megkönnyíteni, egyben élménnyé
varázsolni a bolti vásárlást,
amely regisztrálja a benne elhelyezett termékeket, összegzi azok árát, majd a kifizetést is
lehetővé teszi, hosszas sorban
állás nélkül.
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Ez az úgynevezett „Lendület bevásárlókocsi” (angolul Dash Cart) az Amazon
egyik los angeles-i üzletében kerül bevezetésre, előreláthatólag még az idén.
A bevásárlókocsi használatához
Amazon-fiókra és egy okostelefonra
van csupán szükség. Miután belépett az üzletbe, a felhasználónak le
kell olvasnia egy, az Amazon appban
található QR-kódot, ami belépteti a
vásárlót a rendszerbe, majd betölti
az Alexa bevásárló listákat.
Minden egyes kocsi kamerával van
felszerelve, amelyek számítógépes
technológiát használnak a kosárban
lévő tételek azonosítására, ráadásul
egy beépített mérleg segítségével
le is mérhetőek a termékek, ha erre
szükség lenne. A frissáruk esetében

például a vásárló beírja a termék
négyjegyű kódját és a mennyiséget,
ami megjelenik a kijelzőn, ezzel is regisztrálva a súlyt és az árat. A bevásárlókocsin ezen kívül egy kupon-leolvasó is található.
Amikor a vásárló hozzáad vagy elvesz
egy terméket a kocsiból, a kijelző ennek megfelelően mutatja a végösszeget. A vásárlás befejezésekor pedig
a vásárlók átlépik az ún. Desk Cart
vonalat, amely a bevásárlókocsikkal áll összeköttetésben. A rendszer
érzékeli a távozást, megállapítja a
végösszeget és az Amazon-fiókhoz
kapcsolt bankkártyáról levonja ezt
az összeget, majd a számlát elküldi
emailben a vásárlónak.
Forrás: www.cnbc.com

Walmart: Így rendelhet élelmiszert a saját
email fiókjából
A Walmart együttműködésben a Verizon Media nevű
ügynökséggel lehetővé teszi,
hogy a vásárlók közvetlenül
az email fiókjukon keresztül
tudjanak élelmiszert vásárolni.
A szolgáltatás a Yahoo email
fiókkal rendelkező felhasználók számára lesz elérhető
első körben iOS applikáción
és asztali alkalmazásként, de
az Androidos verzió is érkezik
még az idén.

A két együttműködő vállalat szerint ez lesz az első olyan megoldás,
ahol a vásárlóknak lehetőségük
lesz válogatni a termékek között,
majd ezeket a virtuális kosarukba tenni az email fiókjukon belül.
Ez az új kezdeményezés egy plusz
lehetőséggel egészíti ki a Yahoo
Mail tavaly bevezetett legújabb
applikációját, amellyel a vásárlók
láthatják a helyi élelmiszerboltok
kínálatát és akciós ajánlatait, elmenthetik vásárlási listájukra a kiválasztott árut és akár még hűségkártyát is csatolhatnak az email
fiókjukhoz.

Az online vásárlások száma jelentősen megugrott a COVID-19 közepette, a vásárlók igyekeztek külön-

féle szolgáltatásokat tesztelni annak
érdekében, hogy megtalálják azt,
amely jól tud kapcsolódni a napi rutinjukhoz. A Walmart folyamatosan
azon dolgozik, hogy minél inkább
egyszerűsítse az online vásárlás folyamatát. Múlt évben bevezették a
hangalapú rendelést, ami kompatibilis a Siri-vel és a Google Assistant-tal
is, és hamarosan érkezik a Walmart+
is, 98 dolláros éves előfizetői díjjal,
ami olyan funkciókat rejt magában,
mint a rendelés napján történő élelmiszer-házhozszállítás, a különböző üzemanyagkedvezmények és a
scan-and-go vásárlás.
Forrás: www.grocerydive.com
GS1 Világa magazin | 2020/3.
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A szolgáltatás használata során
a vásárlói kosarak tartalma nem
avul el, ezért bármikor, akár egy
hét múlva is hozzá lehet adni egy
újabb kiválasztott terméket, majd
elég ellenőrizni egyszer és már készen is vagyunk. Ráadásul a csomagok összeállítása és kiszállítása
ugyanúgy zajlik a Yahoo-n keresztül is, mintha közvetlenül a Walmart oldalán rendelnénk.

A Walmart és a Verizon Media között létrejött partnerségnek van
persze további üzleti eredménye is,
ugyanis ennek köszönhetően még
több információhoz és adathoz férnek majd hozzá a vásárlóikról. Ezáltal a későbbiekben lehetőségük
lesz személyre szabott ajánlatokat
kínálni a Yahoo-profilok alapján és
a Walmart vásárlási előzményeket
alapul véve. A jövőben ennek segítségével még mélyebben lehet
majd értelmezni az online vásárlói
szokásokat.

FedEx: Robotkarok a
megnövekedett online
rendelések hatékony
kiszolgálására

KITEKINTÉS

Az amerikai logisztikai szolgáltató, a FedEx közleményben
adta hírül, hogy befejezte a
négy, áruk és csomagok válogatására készült robotkar
telepítését memphisi központjában. A folyamat még
márciusban indult a járvány
miatt megsokasodott e-kereskedelmi csomagküldési munkák kezelése érdekében.
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A csúcsidőszak az idei évben korábban érkezett az e-kereskedelmi szektor életében, ennek hátterében pedig
a megnövekedett online rendelések
állnak. A munkások biztonságának
garantálása mellett a működés kereslethez való igazítása aggályos,
főképp a szállítmányozók és a raktárak számára, melyek nélkülözhetetlen
szolgáltatásnak lettek nyilvánítva a
járvány megjelenésével. Ez vezetett
oda, hogy egyre több vállalat fordult
az automatikus és robotikus megoldások felé, ezzel segítve a dolgozóikat, hogy be tudják tartani a szükséges távolságot munka közben is.
A FedEx-nél az említett négy robotkar szívó mozdulatokkal veszi fel és
szállítja a kis csomagokat a felvevőpontról a szalagra.
Bár a FedEx robotikus karjai három
ember munkáját is el tudják végezni,
nem az a cél, hogy helyettesítsék a

humánerőt, ugyanis az alapvető szállítási igények kielégítésére továbbra is
dolgozókat fognak toborozni.
„Az automatizálásra úgy tekintünk,
mint egy lehetőségre, amellyel javíthatjuk dolgozóink munkáját, kényelmesebbé és könnyebbé tehetjük azt,
és nem utolsósorban a lehető legbiztonságosabbá. Ennek a robotikus
megoldásnak köszönhetően a munkavállalóink további munkafolyamatokat tudnak vállalni adott folyamaton
belül.” – nyilatkozta a cég képviselője.
A FedEx már a múlt évben elkezdte
feltérképezni, milyen kisebb, automatikus szállításra alkalmas robotokat lehetne bevetni a napi kiskereskedelmi
tevékenységben, melyek a rendelés
napján történő kiszállításban kapnának szerepet.
Forrás: www.supplychaindive.com

DHL: Pop-up üzletek a
nemzetközi szállítmányozás megújításáért
A DHL Express, a nemzetközi szállítmányozás globális szinten egyik legnagyobb
szolgáltatója megnyitotta
első mobil pop-up üzletét*
az amerikai Marylandben,
ami részét képezi az DHL
ServicePoint Egyesült Államokbeli hálózatának. Ez
a mobil pont az első ilyen
típusú szolgáltatás a szállítmányozási
iparágban,
amely gyors és könnyű hozzáférést biztosít az egyes
szállítási lehetőségekhez a
vásárlók számára.

Bár az új pop-up üzlet a közeljövőben is az amerikai Marylandben marad, szükség szerint áthelyezhető
lesz máshova is. Magát az egységet
egy hidraulikus platformra építették
és úgy alakították ki, hogy minden
olyan fontos rendszerrel, mint például a HVAC vagy éppen biztonsági
és számítógépes rendszerekkel, ös�szeköttetésben legyen. A kínálatban
buborékos csomagolás, csomagolószalag és DHL-márkájú dobozok is
elérhetőek. A következő hónapokban már a csomagok felvételére is
lehetőség nyílik majd az üzletben.

KITEKINTÉS

„Az élelmiszer, divat és egyéb popup üzletek népszerűségének növekedésével egy nem mindennapi
lehetőséget láttunk meg abban,
hogy egy hasonló élményt biztosítsunk ügyfeleinknek a szállítmányozás területén is” – mondta az amerikai DHL Express vezérigazgatója,
Greg Hewitt. „A kényelem iránti
igény, valamint a nemzetközi szállítmányozási szolgáltatások iránti
helyi kereslet vezetett minket ahhoz, hogy egy mobilis és rugalmas
szállítási megoldást dolgozzunk ki.
Az új DHL ServicePoint az átfogó
kiskereskedelmi stratégiánk része,
amellyel közelebb lehet kerülni a
fogyasztókhoz és nagyobb hozzáférést biztosítani részükre, mindezt
egy innovatív mobil megoldással,
amely egyébként a kiskereskedelmi
szállítási hálózatunkat egészíti ki.”

*pop-up üzlet: adott város különböző pontjain időszakosan kialakított
bolt, amely az árucikkek széles skáláját kínálja

Horváth Orsolya

Forrás: www.supplychainbrain.com
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Tanuljon mások sikeréből – bemutatjuk új esettanulmány
platformunkat

ÉLELMISZER SZEKTOR

Örömmel osztjuk meg partnereinkkel, hogy weboldalunk egy újabb hasznos platformmal gazdagodott. A most kialakított Esettanulmányok oldalunkon folyamatosan fogjuk közzétenni magyar nyelven a különböző szektorokban
történt szabványbevezetések összefoglalóit, melyek részletesen bemutatják egy-egy szabványalkalmazás előkészületeit, bevezetését, valamint az elért eredményeket.

Napjainkban megszámlálhatatlanul
sok lehetőségünk nyílik egy-egy
adott témakörről szóló anyagok eléréséhez, olvasásához. A GS1 nemzetközi szervezet felismerte ezt az
igényt a felhasználók részéről és
létrehozott egy központi esettanulmány-gyűjteményt, ahol a GS1 szakértőinek támogatásával és a GS1
szabványok bevezetésével megvalósult projekteket mutatják be a világ
minden tájáról.

Az üzleti élet közös nyelve

Metro csoport

Láthatóság a kifogástól a vásárlóig

A METRO cs oport vi lágszinten vezető kereskedelmi vá llalat,

„A fenntartható gya korlatok célja az életminőség” – folytatja

mi ntegy 250 000 a l kalmazottja dolgozik több, mint 2200

Ga l lus. „A nyomon követés fenntarthatóság biztosításának

üzl etben Európa és Ázsia 31 országában. A Metro cs oport erős

es zköze.”

má rká kból álló portfóliójának összesített értékesítése 2012/13ba n közel 66 mi lliárd eurót tett ki, és s zolgáltatások s zéles
s ká láját kínálja mind a kereskedelmi ügyfelek, mind a fogyasztók
s zá mára.

Az eredeti angol nyelvű felület itt érhető el: https://www.gs1.org/standards/traceability/case-study-library

A METRO cs oport l egnagyobb üzlete a METRO Cash & Ca rry,
a mely mi ntegy 50 000 él elmiszer- és nem élelmiszeripari
terméket kínál professzionális ügyfelei, például s zálloda- és

étteremüzemeltetők, vendéglátó cégek, független
ki s kereskedők, intézmények és irodák egyedi i gényeinek

ki elégítésére.
„A ki vá ló minőségű termékek, a z élelmiszerbiztonság és a
fenntartható gya korlatok mind a METRO l egfontosabb

pri ori tásai” – mondta Britta Gallus, a Csoportszabályozási ügyek,

A GS1 Magyarország is csatlakozott
ehhez a kezdeményezéshez, és a
saját oldalán magyar nyelvű esettanulmányokat tesz közzé, folyamatosan bővítve a kínálatot, több szektor
képviselőinek sikeres szabványbevezetési projektjeit ismertetve.
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a nyomon követési projekt vezetője, a METRO cs oport
i ga zgatója. „Nekünk a fenntarthatóság a környezet védelméről,

a természeti erőforrások megőrzéséről, az éghajlatra gyakorolt
ha tásunk mi nimalizálásáról, va lamint a munkavállalók és a z

el látási l ánc társadalmi felelősségvállalásáról szól.”

Lejárati dátum kezelése a pénztáraknál
A GS1 DataBar segítségével a lengyel
kiskereskedő kizárja a lejárt élelmiszerek
értékesítését

A hullámok tartóssá tétele
Ga l lus és szervezete fi gyelemmel kíséri a z Európai Unió (EU)
rendeleteit és irányelveit, va lamint a METRO csoport

megfelelésre vonatkozó nemzeti és nemzetközi
kötel ezettségvállalásait. A 178/2002/EK európai uniós rendelet

má r 2002-ben foglalkozott a nyomon követés kérdésével.
„A METRO-ná l sok éven á t a GS1 nyílt szabványait alkalmaztuk
a z el látási l áncunkban a vállalkozások közötti (B2B)

kereskedelem nyomon követésére” – említi Gallus. „2012-ben
úgy döntöttünk, hogy ezeket a nyomonkövetési képességeket
és termékadatokat közvetlenül a fogyasztókra is kiterjesztjük – a
tel jes METRO Ca sh & Ca rry értékláncra a vállalkozások és a
fogya sztók közötti (B2B2C) kereskedelemre.”

Egy vezető lengyel kiskereskedő elkezdte használni a GS1
DataBar-t, ezáltal automatikusan kezeli a lejárati időt a
folyamataiban
A JMP (Jeronimo Martins Poland), a Biedronka tulajdonosa, a
l engyel piac vezető kiskereskedője, amely folyamatosan keresi
a z i nnovatív megoldásokat.

GS1 Da taBar jelölés a friss
s a látán

A JMP Bi edronka Lengyelország l egnagyobb kiskereskedelmi
l á nca, több mint 750 helyszínen va n jelen 1900 üzlettel.
A Bi edronka hatékony fri ss á ru kezelési programokat dolgozott
ki , például a fogyasztók biztonságának és elégedettségének
ja vítását, valamint a nyomon követhetőség és a vi sszahívás
bi ztosítását.
Anna k érdekében, hogy megfeleljen a jogi szabályozásoknak és
a növekvő minőségi követelményeknek -amelyeket a vá sárlók
el vá rnak a friss élelmiszerektől- a Biedronka úgy döntött, hogy
bevezeti folyamataiba a GS1 DataBar-ral ellátott, vá ltozó
tömegű friss termékeket.
Ennek köszönhetően most már automatizált módon tudják
kezelni a friss áruk l ejárati i dejét az értékesítés (POS) helyén,
ezá ltal biztosítják vevőiket a felől, hogy ezek a termékek
megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek.

A fogyasztók friss élelmiszerekkel kapcsolatos magas
elvárásainak kielégítése

A Bi edronka a GS1 DataBar-ral a zonosítja a változó tömegű friss
hús okat, friss salátákat, pékárukat, tejtermékeket. A DataBar-ba
bel ekódolták a GTIN-t, a lejárati dátumot, a súlyt és a
tételszámot is. A projekt fő célkitűzése az volt, hogy a vevők
s zá mára ne értékesíthessenek l ejárt mi nőségmegőrzési idejű
termékeket.
Tová bbi igényük az volt, hogy a GS1 s zabvá nyok tá mogassák
mi nden olyan termék esetleges vi sszahívási folyamatát, a mely
mi nőségi problémákkal járhat. Azaz a Biedronka s tratégiájának
fő pontja a fogyasztók biztonsága volt. A végső céljuk az volt,
hogy ezá ltal a friss élelmiszer kategóriában előnyöket
s zerezzenek a fogyasztók körében.
A JMP-nek több mint 100, GS1 DataBar jelöléssel ellátott
terméke lett, többségében sajátmárkás termékek, ami
körülbelül 10%-át teszik ki a teljes árukészletüknek.

Ha a felhasználót csak egy konkrét
témakör, régió vagy GS1 szabványokon alapuló megoldás érdekli,
a honlapon elhelyezett szűrők segítségével könnyen elnavigálhat a
számára leginkább releváns esetek
elérési útjához.

vetően széles időkorlát áll rendelkezésre akár több esettanulmány letöltéséhez is.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, látogasson el a weboldalunkra:
https://gs1hu.org/iparagi-megoldasok/esettanulmanyok

Az esettanulmányok olvasásához
regisztráció szükséges, melyet kö-

Az üzleti élet közös nyelve

GS1 szabványokkal a hatékonyabb
vevőkiszolgálásért
A La Juvenil frisstésztákat gyártó argentin családi vállalkozás a gyakorlatban
bizonyította, hogy hogyan segíthetik a GS1 szabványok egy márka
hitelességének megerősítését, a vevők minőségi kiszolgálását és új üzleti
lehetőségek megnyitását.

Ismerje meg a La Juvenil tészták sikertörténetét!

A Juvenil család vállalkozása
A La Juvenil friss tésztát és más olasz ételkülönlegességeket
gyá rt Argentínában már több, mint 60 éve. A vá llalkozás egy kis
üzl ethelyiséggel i ndult Buenos Ai resben, majd évekkel később
egy vezető márkanévvé nőtte ki magát.

A s panyolországi La Coruna tartományból származó Juvenil
cs a lád három generációja 1959 óta a zon dolgozik, hogy
megőri zzék a z otthoni főzés ízét és hangulatát. Ebben a
kezdetektől fogva kulcsszerepet já tszik s zámukra a kiváló
mi nőségű alapanyagok kiválasztása és a családi értékek iránti
oda adás.

A vállalkozás növekedésével járó kihívások

Automatizálható folyamatok körének kijelölése

A La Juvenil számára rendkívül fontos volt a gyors szállítás és a
ha tékony üzemeltetés, mi vel a l egtöbb termékük eltarthatósága
cs upán 24 óra . Azonban a megrendelések papíralapúak vol tak,
fa xon va gy telefonon zajlottak, melyekkel s ok gondja a kadt az
egyre több ügyféllel rendelkező vá llalkozásnak. Ol yan
megoldást kerestek, mellyel automatizálhatták a folyamataik
jel entős részét, elkerülve ezzel a felesleges hibákat és
megőri zve a magas minőségű termékeket gyá rtó vá llalkozás
el ismertségét. A La Juvenil a GS1 szabványszervezet helyi
s za kértőihez fordult a megfelelő megoldásért.

A projekt az összes termelési folyamat felülvizsgálatával és a
fejl esztési területek meghatározásával kezdődött. A cél az volt,
hogy új, ha tékonya bb módszerekkel azonosítsák a
nyers anyagokat és a készleteiket a termelőüzemben, valamint
a z ös szes olyan kész- és félkész terméket, amelyek a raktárakba
érkeztek, majd onnan kiszállításra kerültek.

Az ügyfel ek precízebb kiszolgálása, a cég működésének javítása
és a további piaci növekedés érdekében a La Juvenil a GS1
s za bványokra támaszkodott, hogy a utomatizálja a
megrendelési- és teljesítési műveleteit és lehetővé tegye a
termékei pontos nyomon követhetőségét.

A fejl esztés kiterjedt a gyártási folyamat teljes digitalizálására,
bel eértve a partnerektől érkező megrendeléseket és a
s zá llításokkal kapcsolatos i nformációkat is. A gyá rtástervező
rendszert módosították annak érdekében, hogy a kiállított
s zá mla va lóban csak azokat a tételeket tartalmazza, amelyek
fel adásra kerültek, míg korábban a rendelés fogadásának
i dőpontjában készült el a számla, ami s zámos hibalehetőséget
hordozott magában.

ÉLELMISZER SZEKTOR

Csordás Bence
gyakornok
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Paul Horvath – a friss húsáru hatékony nyomon követése

Paul Horvath hentesmester sikerrel alkalmazza a GS1 szabványokat a minőségi, friss húsáruk értékesítésében.

ÉLELMISZER SZEKTOR

A mai fogyasztók minden információt tudni szeretnének a húskészítményekről, mielőtt megvásárolják azokat. A növekvő igény az adatok iránt
és a kialakulóban lévő kormányzati
szabályozások nyomást gyakorolnak
az élelmiszer-termelőkre, többek között Paul Horvath hentesmesterre
is, hogy képesek legyenek nyomon
követni hústermékeiket az értékláncban, naprakész és pontos információkat szolgáltatva.
Az élelmiszeriparban a hús lett az
egyik legkényesebb termék, ha a fogyasztók tájékoztatási igényéről van
szó. Sok éven át úgy tűnt, hogy a fogyasztók nem törődnek azzal, hogy
túl sok mindent megtudjanak a húskészítményekről. Csak néhány évvel
ezelőtt kezdtek érdeklődni behatóbban a húsok eredetéről, mára pedig
az információ iránti igényük drámaian
megváltozott: tudni akarják, hogyan
nevelték fel az állatot, mivel táplálták,
hogyan vágták le, dolgozták fel, cso-
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magolták be és milyen messziről szállították az eladás helyére.
A fogyasztók átfogó tájékoztatás
iránti igénye rengeteg új jogi szabályozással együtt számos kihívás
elé állította az élelmiszeripart. Nem
csak a nagy élelmiszer-feldolgozó
vállalatok szembesülnek ezekkel a
kihívásokkal, hanem az egyszemélyes termelő vállalatok is. Függetlenül attól, hogy a fogyasztók hol
vásárolják
meg
hústermékeiket,
ugyanazt az információt kérik a különböző méretű vállalkozásoktól.
Paul Horvath, egy bécsi hentesbolt
tulajdonosa a GS1 Ausztriához fordult tanácsért és támogatásért az
elvárt termék nyomon követés megoldása érdekében. Ma Horvath a GS1
azonosítási szabványait használja a
GS1 szolgáltatásokkal együtt, hogy a
teljes értéklánc-nyomon követést és
annak minden előnyét biztosítsa kiskereskedői, és végső soron a fogyasztók számára.

A GS1 szabványok bevezetésével a
hentesmester a következő előnyöket tapasztalta:
• Nőtt az értéklánc átláthatósága
Horvath és kereskedelmi partnerei számára azáltal, hogy tudni lehet, „ki mit tett, mikor és hol” egy
adott hústermékkel.
• Horvath kiskereskedői számára
optimális
adatcsere-megoldást
biztosít az új rendszer, amely lehetővé teszi számukra az adatgyűjtési követelmények teljesítését és
a fogyasztók jobb kiszolgálását.
• A húskészítményekkel kapcsolatos részletes és teljes körű tájékoztatásnak köszönhetően nőtt a
fogyasztói bizalom.
• Lehetővé vált Horvath számára,
hogy rekordidő alatt és viszonylag könnyen bevezesse a nyomonkövetési megoldást a GS1
Ausztria támogatásával és szolgáltatásaival.

Átlátható értéklánc létrehozása
Paul Horvath a GS1 Trace-re támaszkodik, amely a GS1 Austria nyomonkövetési megoldása. Ez a rendszer
a GS1 szabványokra épül, annak érdekében, hogy átlátható értékláncot
biztosítson Horvath és partnervállalatai számára. „Meggyőződésem,
hogy a húskészítmények fogyasztói
a jövőben még nagyobb átláthatóságot követelnek majd.”- mondja
Horvath.
A GS1 Trace funkcionalitása GS1
azonosítókon alapul. A vállalatokat
és telephelyüket GS1 vonalkódba
kódolt Globális helyazonosító számmal (GLN) és a Globális kereskedelmi áruazonosító számmal (GTIN®)
azonosítják, amelyet az egyes termékek globális azonosítására használnak. A GS1 Trace szolgáltatás
olyan megoldást kínál, amely lehetővé teszi egy termék tételspecifi-

kus nyomon követését az értéklánc
mentén. Információt ad a vállalatoknak arról, hogy „ki, mit csinált, mikor
és hol” egy adott termékkel.
Paul Horvath iparágának abszolút
úttörője lett, mert a GS1 Trace-t friss
húshoz és feldolgozott termékekhez, például kolbászhoz használja.
Ez lehetővé teszi számára, hogy ne
csak hatékonyan cserélje a tételspecifikus adatokat más vállalatokkal,
de növelje a fogyasztói bizalmat is
azáltal, hogy teljes nyomonkövetési információkat szolgáltat nekik, a
„farmtól az asztalig”.
A GS1 Trace-re való áttéréssel Horvath
teljes termékportfóliója átkerült egy
globális azonosító rendszerbe, a GS1128 vonalkódba kódolt GTIN-ek használatával, amiket egységes címkékre
nyomtattak. A címkéket a húskészítményekből álló csomagokon kell alkalmazni. A kódokat beszkennelik az
egyes állomásokon, hogy adatokat
gyűjtsenek az értékláncon történő áthaladásról.
„Ez nem csak a nyomon követést teszi lehetővé, hanem azt is, hogy új
értékesítési csatornákat hozzak létre.” – mondja Horvath.

ÉLELMISZER SZEKTOR

Csordás Bence
gyakornok
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Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform
– Önt is várjuk a Zárókonferenciára!
Az idei évben a Gabona- és Édesipari termékek nyomon követésén dolgozó
munkacsoportok is befejezték munkájukat
Az Agrárminisztérium Élelmiszergazdasági és Eredetvédelmi Főosztálya és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.
2020. október 7-én tartja a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform idei Zárókonferenciáját, melynek keretében két munkacsoport munkája kerül lezárásra.
Jelenleg az Agrárminisztérium és a GS1 munkatársai a szektornak összeállított Nyomonkövetési Útmutatón dolgoznak, amit szeptemberben érhetnek el a NÉNYP platformon regisztrált tagok.

ÉLELMISZER SZEKTOR

A 21. században egyre inkább a fogyasztói bizalom került előtérbe az
élelmiszer szektorban. A vásárlók
azok felé az élelmiszertermékek felé
fordulnak inkább, amelyeknél széles
körű tájékoztatást kapnak annak
eredetéről, tartalmáról, az előállítás
módjáról és körülményeiről. Ezeknek az információknak az elérhetővé tétele és a magas szintű nyomon
követés megteremtése nagy kihívás
az ellátási lánc szereplőinek – ebben
nyújt támogatást a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform
(NÉNYP), mely 2015 októberében
jött létre az Agrárminisztérium és a
GS1 Magyarország együttműködésének köszönhetően.
A Platform a jogszabályi környezet
feltárásával és megismertetésével, a
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legjobb gyakorlatok bemutatásával,
széles körű kommunikációval segíti
a vállalkozásokat a jogszabályi előírásoknak történő megfeleléshez
szükséges eszközök meghatározásában és alkalmazásba vételében.
A NÉNYP korábbi munkacsoportjai
(hús és hal, tej és tejtermék, bor és
pálinka, zöldség és gyümölcs) már
kidolgozták az adott ágazatra vonatkozó nyomonkövetési útmutatókat.
Ezek egységes szerkezetbe foglalt
verziója lett a Magyarországi útmutató az élelmiszerek nyomon követésére vonatkozó előírások betartásához
című kiadvány, melynek összeállításában aktívan részt vettek mind a
NÉBIH és az Agrárminisztérium, mind
a hazai piacot meghatározó kereskedők és gyártók munkatársai is.

Az egységesített útmutató bárki
számára, ingyenesen elérhető a GS1
Magyarország honlapján: https://
gs1hu.org/szolgaltatasaink/alkalmazas-tamogatas/nyomon-kovetes
A most kidolgozásra kerülő Gabonaalapú- és Édesipari termékek Útmutatója szintén tartalmazni fogja
a több hónapnyi együttműködés
során kialakított tudásanyagot,
mely a nemzetközi tapasztalatokra
épül, figyelembe véve a hazai szereplők igényeit és kifejezetten a
gyakorlati megvalósításhoz szükséges támogatást biztosítja a vállalkozások számára.
A NÉNYP Zárókonferenciájára 2020.
október 7-én kerül sor az Agrárminisztériumban, melynek keretében
az Élelmiszergazdasági és Eredetvédelmi Főosztály képviselője és a
GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.
munkatársa közösen számolnak be

a Gabonaalapú- és Édesipari termékek élelmiszer nyomon követéséről
és az elmúlt időszak munkájáról.
A munkacsoportok tagjai között
szerepelnek a hatóság, a szakmai
szervezetek és az üzleti vállalkozások képviselői is. A regisztrált munkacsoporti tagok külön e-mailben is
kapnak értesítést az elkészült anyagokról és ennek kapcsán folyamatosan várjuk megtisztelő szakmai véleményüket az info@nenyp.hu e-mail
címre!
Amennyiben csatlakozni szeretne a
munkánkhoz, még megteheti a következő oldalon: https://gs1hu.org/
nenyp/regisztracio
Kövesse a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform munkáját a
GS1 Magyarország erre a célra kialakított weboldalán:
www.gs1hu.org/nenyp

ÉLELMISZER SZEKTOR

Vicsai Judit
nyomonkövetési koordinátor
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Frissített GTIN Számkezelési szabvány az
egészségügyi iparág számára

EGÉSZSÉGÜGY

Mikor és hogyan szükséges azonosítani az egészségügyi termékeket? Milyen csomagolási szinteket szükséges azonosítani GTIN-nel? Mikor kell GTIN számot váltani? Ez csak néhány olyan kérdés, amellyel nap mint nap találkozunk
GS1 szakértőként és amelyek megválaszolása érdekében a GS1 Healthcare csoport 2020 júniusában frissítette az
ún. GTIN Számkezelési szabványt.

Az egészségügyi szektorban mind
az EU 2016/161 gyógyszerhamisítás elleni Rendeletben (FMD; False
Medicines Directive) érintett vényköteles gyógyszerek, mind az EU
745/2017 (MDR; Medical Device
Regulation) és EU 746/2017 (IVDR;
In Vitro Medical Device Regulation)
Rendeletekben érintett orvostechnikai eszközök tekintetében az ún.
GTIN szám (Global Trade Item Number – Globális kereskedelmi áruazonosító szám) szolgál a termékazonosítás alapjául.
Az európai gyártóknak a vényköteles gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök esetében többek
között a GTIN számot kell feltölteniük az európai adatbázisba (vényköteles
gyógyszerek
esetében
2019. február 9-től az EU-HUB-ba,
míg orvostechnikai eszközök esetében 2022-től majd az elkészült
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EUDAMED adatbázisba). Ezen a
ponton jogosan merül fel a kérdés,
hogy mikor és hogyan szükséges
azonosítani az egészségügyi termékeket? Milyen csomagolási szinteket szükséges megkülönböztetni
egymástól és azonosítani GTIN-nel?
Mikor kell GTIN számot váltani?
Ezekre a kérdésekre ad választ a
GTIN Számkezelési szabvány.
10 évvel ezelőtt a GS1 Healthcare
csoport létrehozta az ún. GTIN
Számkezelési szabványt az egészségügyi szektor számára. Azóta
számos új jogszabály született az
egészségügyi iparágat érintően,
nem is beszélve a technológiai fejlődésről, amely a teljes egészségügyi ellátási láncra hatással van.
Eljött az ideje tehát a korábbi szabványleírás felülvizsgálatának és újragondolásának.

Frissített GTIN Számkezelési szabvány
A GS1 Healthcare csoport az egészségügyi iparág 150 képviselőjével
együtt 2020 júniusában közzétette
a frissített útmutatót, amely támogatja a különböző iparágak képviselőit a GS1 szabványok egyik legfontosabb elemének, az azonosításnak
a helyes alkalmazásában, elsősorban az ún. GTIN szám (Global Trade
Item Number – Globális kereskedelmi áruazonosító szám) tekintetében. A szabvány kifejezetten az
egészségügyi szektor képviselőinek szól és célja, hogy a GTIN alapú azonosítás még jobban segítse
a vállalkozásokat és intézményeket
a jogszabályoknak történő megfelelésben, az ellátási láncokban és
a kórházi alkalmazásokban pedig
javítsák az azonosító gyakorlati al-

kalmazhatóságát. Mindezeken túl a
GTIN és az új számkiadási szabályok
hozzájárulnak a betegápolásban
előforduló hibák kiküszöböléséhez,
és támogatják a hamis gyógyszerek
kiszűrését is az egészségügyi ellátási láncokból.
Használatának előnyei
Az új szabályozás elősegíti, hogy az
egészségügyi szektorban harmonizált, konzisztens módon kezeljék az
egyedi azonosítást a jövőben, ezáltal is növelve az ellátás hatékonyságát és a betegbiztonságot. A kereskedelmi termékek megfelelő egyedi
azonosítása elengedhetetlen a hatékony működéshez, hiszen hozzájárul
a pontos és hibamentes üzleti kommunikációhoz, ezáltal az ellátási láncok átláthatóságához. Nem utolsó

sorban eszköz a vállalkozásoknak,
hogy könnyebben megfeleljenek a
jogszabályokban előírt kötelezettségeiknek.
Tartalmi elemei
A dokumentum többek között útmutatást ad arról, hogy mely termékmódosítások esetén szükséges
új GTIN szám kiadása és mikor nem.
Konkrét példák segítik a szabályok
értelmezését. Az útmutató mind a
gyógyszerekre, mind az orvostechnikai eszközökre egyaránt vonatkozik, sőt olyan speciális orvostechnikai eszközökre (eszközkészlet,
eszközrendszer, konfigurálható eszköz) vonatkozó szabályokat is tartalmaz, amelyek az MDR Rendelet
indulásával elengedhetetlenné válnak napjainkban.

EGÉSZSÉGÜGY
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Konkrét példák az útmutatóból:
1. A terméken megjelenő márkanév megváltozása esetén új GTIN-t kell kiadni.

ÚJ
GTIN

2. Minden magasabb csomagolási szintre új GTIN-t kell kiadni.

Felhasználási
egység

Bliszter
csomagolás

Doboz

Raklap

3. Különböző nyelvű csomagolással és/vagy használati útmutatóval rendelkező termékekre új GTIN-t kell kiadni.
Amennyiben a termék csomagolásán és/vagy használati útmutatóján plusz nyelv jelenik meg, akkor nem szükséges
új GTIN-t kiadni. Amennyiben a termék csomagolásáról és/vagy használati útmutatójáról lekerül egy nyelv, akkor
új GTIN-t kell kiadni.

EGÉSZSÉGÜGY

AZONOS
GTIN

ÚJ
GTIN

4. Amennyiben az eszköz csomagolásában mennyiségi változás következik be, akkor új GTIN-t kell kiadni.

ÚJ
GTIN
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5. Amennyiben a termék certifikációs jelölést (CE jelölés) kap, illetve, ha a
termékről lekerül a CE jelölés, úgy új GTIN-t kell kiadni.

ÚJ
GTIN

6. Amennyiben a termék fizikai méretében vagy bruttó súlyában +/- 20%-osnál
nagyobb változás következik be, akkor új GTIN-t kell kiadni.

ÚJ
GTIN

7. Amennyiben a terméktípus tulajdonsága nem változik, azonban egy magasabb szintű csomagolási kiszerelésének a tulajdonsága megváltozik, akkor új GTIN-t kell kiadni a megváltozott tulajdonságú csomagolási kiszerelésre, és egyidejűleg annak magasabb csomagolási kiszereléseire, ha
rendelkezik vele.

Az útmutató angol nyelven, illusztrációkkal az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.gs1.org/docs/
gsmp/healthcare/GS1_Healthcare_
GTIN_Allocation_Rules.pdf
Új interaktív eszköz
Az új útmutató mellett egy interaktív eszköz is kialakításra került, amely
gyakorlati példákon bemutatva segít
eligazodni az azonosítási szabályok
között és meghozni a megfelelő döntéseket az azonosítási folyamatban.
A döntést elősegítő interaktív eszköz
az alábbi linken keresztül érhető el:
http://www.gs1.org/1/hcgtinrules/en/
Ismerje meg és alkalmazza a gyakorlatban a szabványos számozás szabályait,
elkerülve ezzel a felesleges plusz költségeket és kellemetlenségeket cége és
partnerei számára!
Amennyiben további információra van
szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel:
Krázli Zoltán (krazli@gs1hu.org),
Hankó Christine (hanko@gs1hu.org),
Suppán Anna (suppan@gs1hu.org)

EGÉSZSÉGÜGY

Suppán Anna
egészségügyi szakértő
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Ön már felkészült az UDI-ra?

EGÉSZSÉGÜGY

Az orvostechnikai iparág elkövetkező hónapjait nagy mértékben befolyásolja a 2021. május 26-tól alkalmazandó
MDR rendelet (orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendelet). A korábbi határidő (2020. május 26.) egy
évvel későbbre halasztását a COVID-19 járvány, és annak közegészségügyi és gazdasági hatásai miatt kérelmezte
az EU Bizottság és hagyta jóvá az EU Parlament és az EU Tanács.

A hazai orvostechnikai iparág képviselőinek még igen sok teendője
volt folyamatban a COVID-19 járványt megelőzően az MDR rendelet eredeti, 2020. május 26-i
indulásához képest - derült ki a
GS1 Magyarország által elvégzett
kérdőíves felmérésből. A kérdőív
rávilágított, hogy a gazdasági szereplők csupán 54%-a végezte el a
szükséges feladatok nagy részét.
Felmerül a kérdés, mi lehet az oka
a vállalatok késlekedésének: alábecsülték-e
kötelezettségeiket,
vagy nem kapták meg a megfelelő
tájékoztatást? Bármi is legyen, a
plusz 1 évet érdemes mihamarabb
a felkészülésre fordítania az iparág
szereplőinek.
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Megítélése szerint hol tart vállalata az MDR rendeletnek
történő megfeleléshez szükséges felkészülésben?
4% 4%

25%

17%

Szinte készen vagyunk
(90-85%-os a felkészültségünk)
Már sok feladatot megoldottunk,
jól haladunk (kb. 80-60%-nál)
Még sok feladat vár ránk
(60-40%)
Elkezdtük, de jól jött a halasztás
(40-20%)

21%

29%

Most kezdtük még csak a felkészülést (20-5%)
Nem tudjuk hogyan kezdjük (0%)

A jobb felkészülés érdekében javasoljuk, hogy kezdje az alábbi kérdések megválaszolásával:
Az MDR rendelet alapján
• Mely szereplőnek felel meg szervezete?
• Az adott szereplőre milyen kötelezettségek, feladatok és felelősségek hárulnak?
• Az orvostechnikai eszközeire milyen szabályok és határidők vonatkoznak? Speciális eszközök (pl.
eszközkészlet,
eszközrendszer,
szoftver, újrafelhasználható eszköz) esetén milyen további kötelezettségeknek kell megfelelnie (pl.
azonosítás, jelölés, stb.)?
• Mely határidők vonatkoznak az Ön
vállalkozására?
Az MDR rendelet UDI követelményeinek való megfeleléshez érdemes átgondolnia:
• Az UDI bevezetésének stratégiáját
• Ki(k) lesz(nek) szervezetén belül
az UDI bevezetéséért felelős személy(ek)?
• Hogyan, milyen módszerrel fogja
képezni termékcsoportjait?
Feltétlenül vizsgálja meg:
• MDD/AIMDD tanúsítványának lejárati idejét;
• Belső folyamatait és minőségirányítási rendszerét, hogy megfelelnek-e az új elvárásoknak;
• Terméke kockázati besorolását megváltozik-e az új szabályozás
alapján;

• Érintett-e EU-n kívüli UDI követelményekben;
• Terméktípusai számát;
• Termékei kiszereléseinek, csomagolási hierarchiájának számosságát.

Ne halogassa a felkészülés megkezdését vagy az utolsó lépések megtételét!
Ha elakadt vagy kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal!

Eldöntendő kérdések a felkészülés
kezdetén:

A GS1 Magyarország UDI szolgáltatásai között megtalálhatók:

• Mely kibocsátó szervezet szabványait alkalmazza a termékcsoportok (Alapvető UDI-DI), illetve
termékek (UDI-DI, UDI-PI) azonosítására és jelölésére?
• Milyen módszertan szerint képezi
majd az Alapvető UDI-DI és UDI
számokat?
• Milyen gyártási adatokat tüntet fel
az UDI szám részeként?
• Milyen adathordozóval kívánja feltüntetni az UDI számot?
• Mit választ az UDI szám terméken
történő feltüntetésének módszerei közül - közvetlen jelölés vagy
címkén történő feltüntetés?
• Milyen kódgeneráló szoftvert kíván alkalmazni?
• Hogyan valósítja meg a nyomonkövetési adatok rögzítését és nyilvántartását?

• UDI webinar online képzés
(https://gs1hu.org/szolgaltatasaink/tudasmegosztas/kepzesek/
udi-webinar);
• SzabványMenedzser szoftver UDI
modulja
(https://gs1hu.org/udi-szoftver);
• Egészségügyi hírlevél
(https://gs1hu.org/hirlevelfeliratkozas/egeszsegugy);
• MEFCS UDI munkacsoport
(https://gs1hu.org/iparagi-megoldasok/egeszsegugy/egeszsegugyi-felhasznaloi-csoport);
Cégre szabott UDI képzés (Ha érdeklődik a lehetőség iránt, írjon
nekünk: udi@gs1hu.org)
Vállalatra szabott UDI szaktanácsadás (Vegye fel velünk a kapcsolatot: udi@gs1hu.org ).

Ez csupán néhány szempont és
kérdés, amelyet - amennyiben érintett -, szervezetének szükséges átgondolnia, megvizsgálnia, illetve
eldöntenie. Tapasztalataink szerint
az UDI folyamatok bevezetése a
szervezet méretétől, a termékek
számosságától és komplexitásától függően néhány hónaptól akár
több évig is eltarthatnak.

Amennyiben érdeklődik bármilyen
szolgáltatásunk iránt, kérjük keresse
fel honlapunkat (https://gs1hu.org/
iparagi-megoldasok/egeszsegugy/
orvostechnikai-eszkozok ) vagy írjon
nekünk az udi@gs1.hu email címre.

EGÉSZSÉGÜGY

Horváth-Hankó Christine
egészségügyi szektormenedzser
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Már elérhető a SzabványMenedzser szolgáltatás
UDI csomagja
A SzabványMenedzser az Ön UDI szakértője! A GS1 Magyarország új, népszerű szolgáltatása, a SzabványMenedzser
speciális funkciókkal bővült (az ún. UDI modul), hogy az egészségügyi szektor képviselőinek is segítséget nyújtson
az MDR és IVDR rendeletekben megfogalmazott egyedi előírásoknak történő megfeleléshez.
Készen áll az UDI szám képzésére?
A 745/2017-es orvostechnikai eszközökre és a 746/2017-es in-vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre vonatkozó
Európai Uniós rendeletek UDI szám képzési-, vonalkód jelölési- és adatkommunikációs feladatokat írnak elő termékeik
forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközgyártók részére.
Az EU Bizottság a 2019/939 számú végrehajtási rendeletében (2019. június 6.) kijelölte a kibocsátó szervezeteket
- többek között a GS1 szabványszervezetet is – az UDI kiosztására szolgáló rendszer működtetésére. Ez azt jelenti,
hogy az eszközgyártók a GS1 szabványok megfelelő alkalmazásával (egyben érvényes GS1 licenc és GS1 Cégprefix
esetén) eleget tudnak tenni a rendeletek ezirányú kötelezettségeinek.
A GS1 Magyarország új szoftvermegoldása, a SzabványMenedzser szolgáltatásunk UDI modulja segít Önnek.
A SzabványMenedzser UDI-modulja segítséget nyújt:
• az UDI számképzésében (Alapvető UDI-DI, UDI-DI);
• az UDI-ra vonatkozó EU rendeletekben előírt eszközadatok rögzítésében és nyilvántartásában (törzsadatok: UDI-DI, gyártási adat: UDI-PI, Alapvető UDI);
• az azonosítók és attribútumaik exportálásában.

01345

Nyilvántartás

Vonalkód generálás

Törzsadat
(EUDAMED-nek megfelelően)
Gyártási adat

EAN-13
GS1 DataMatrix
GS1-128

További tervezett funkciók (később válnak elérhetővé):
• az UDI vonalkód generálás (lineáris és 2d-s kódok:
EAN-13, GS1-128, GS1 DataMatrix);
• az EUDAMED-be feltölthető XML üzenet generálása.
A szolgáltatás az idei évben még
térítésmentesen vehető igénybe.

Azonosítás

Adatok exportálása

UDI-DI + UDI-PI
Alapvető UDI-DI

Azonosítók és attribútumaik

EGÉSZSÉGÜGY

Hogyan lehet alkalmazásba venni a SzabványMenedzser UDI modulját?
Annak érdekében, hogy igénybe tudja venni szolgáltatásunkat, szükséges, hogy a GS1 Magyarország regisztrált, licenc-jogosultsággal rendelkező partnere legyen. A regisztrációt a honlapunkon elérhető dokumentumok kitöltésével
tudja kezdeményezni (https://gs1hu.org/ugyfelszolgalat/ugyintezes-ujpartner/regisztracio).
A sikeres regisztrációt követően az UDI-csomagra történő feliratkozást a helpdesk@gs1szm.hu-ra küldött email-lel
tudják megtenni.
Minden aktív GS1 Magyarország licenc-partnernek a hozzáférés a SzabványMenedzserhez és annak UDI moduljához
a licencdíj keretében biztosított (nem jár azon felül díjfizetési kötelezettséggel az idei évben). Az UDI-csomagra
történő feliratkozást a helpdesk@gs1szm.hu-ra küldött email-lel tudják jelezni felénk.
Bővebb információért keresse fel honlapunkat:
A SzabványMenedzser szolgáltatásról: https://gs1hu.org/szabvanymenedzser
Az UDI szoftver modulról bővebben: https://gs1hu.org/udi-szoftver
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Meghívó a Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói
Csoport soron következő találkozójára
A GS1 Magyarország ezúton tisztelettel meghívja Önt a Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport következő ülésére.
Időpont: 2020. szeptember 24., csütörtök, 10:00 – 15:30
A rendezvény elérhető: online, Gotomeeting platformon

Az esemény során 3 témakör kerül ismertetésre és megvitatásra.

A részletes program elérhető itt

Az esemény ingyenes, de regisztráció
hoz kötött.
Részvételi szándékát kérjük, jelezze vissza 2020. szeptember 22-ig az
alábbi oldalon elérhető regisztrációs
űrlap kitöltésével: https://gs1hu.org/
egeszsegugy-regisztracio
Bővebb információért keresse kollégánkat: Horváth-Hankó Christine
(hanko@gs1hu.org).
A Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport (MEFCS) olyan önkéntes munkacsoport, amelynek tagjai
az egészségügyi ágazat meghatározó gazdálkodó szervezetei (gyártók,
nagykereskedők), betegellátást végző
intézmények képviselői, szakmai egye-

sületek, szövetségek, érdekképviseleti
szervek és egyéni tagként szakértők.
Célja, hogy koordinálja a GS1 szabvány
alapú megoldások helyes ágazati bevezetését és alkalmazását a helyi igények
kiszolgálására, a nemzeti érdekek mentén, a jogszabályi előírások figyelembevételével. Célkitűzései között a hangsúly
az automatikus termékazonosításon
alapuló, betegbiztonságot javító, illetve
a transzparens folyamatok által hatékonyabb és fenntarthatóbb működést biztosító megoldások bevezetésén van.
A Csoport mindenki számára nyitott szakmai rendezvényén továbbra is teret kíván
adni a hazai egészségügyi ágazat érintett
szakembereinek a GS1 szabványok segítségével már megvalósult nemzetközi és
hazai jó példák, illetve a folyó fejlesztések,
valamint a jogszabályi előírások kapcsán
megvalósítandó feladatok közös megismerésére és a résztvevők kölcsönös tapasztalatcseréje által biztosított fejlődésre.
GS1 Világa magazin | 2020/3.
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• Délelőtt többek között a ráfordítás
alapú adatgyűjtés és a központi
cikktörzs fontosságáról beszélnek
előadóink az egészségügyi intézmény, a finanszírozó és a kórházfenntartó szemszögéből.
• Délután az orvostechnikai iparágat
érintő MDR rendelet kapcsán esedékes kötelezettségeik közeledő
határidejéről, legfrissebb információiról, illetve gyártói kihívásairól hallhatnak.
• A délután második felében a gyógyszerhamisítás elleni küzdelem újabb
kihívásairól lesz szó, illetve a gyógyszerellátási láncban induló EDI kommunikációs projektbe nyerhetnek
betekintést.

Az ülés az aktuális járványügyi helyzet
miatt online platformon kerül megrendezésre.

Az e-kereskedelmi evolúció 20 éve
Az ellátási láncok az elmúlt 20 évben nagyon sokat fejlődtek, melynek jelentős mozgatórugója volt az e-kereskedelem globális felívelése is. Ennek köszönhetők például az egyre nagyobb arányú tengerentúli szállítások és a növekvő
igény az átláthatóságra.

A digitális innováció szinte az élet
minden területét érintette és átformálta, legyen szó személyes életünkről vagy az üzleti életről, amióta
az internetet feltalálták. Szűk két évtized alatt az e-kereskedelem elképesztő mértékű elterjedése a vásárlás új módját hozta el, és alapjaiban
változtatta meg az ellátási láncokat,
valamint a logisztikai folyamatokat.

E-KERESKEDELEM

Új fogyasztói igények
Ez alatt az idő alatt a fogyasztók
megváltozott elvárásai a kiszállítási
idő, a rendelkezésre állás és az online
megvásárolni kívánt termékek köre
tekintetében hatalmas nyomást gyakorolt a brandekre és a kereskedőkre, hogy minden irányból átgondolják
működésüket. A kis, néhány tételes
csomagok megnövekedett száma és
az, hogy hogyan történik a kiszállítás az egyik olyan terület, ami drámaian megváltozott a 2000-es évek
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több időt vesz igénybe a bolt bejárása az adott termékekért.
Ma már egyre inkább minden fogyasztó az „Amazon-élményt” veszi
természetesnek és ezt várja el minden
más online webshopból történő vásárlás során is. Ez érinti az ügyfélkezelést, az átláthatóságot, a beszerzési
folyamatokat és bármilyen technológiai újdonság alkalmazását, amivel az
ellátási lánc hatékonysága növelhető.
És természetesen mindezek hátterében az adatok gyűjtésének és gyors
feldolgozásának képessége elengedhetetlen.
Adatok, automatizálás és átláthatóság

nedzsment irányításával, ami később
szintén nem bizonyult a leghatékonyabb megoldásnak. De megjelent
egy másik trend is már 2010. környékén, ez pedig a „rendelésfelvétel bárhonnan és kiszolgálás akárhonnan”
elve mentén működő stratégia volt.

Az egyik legnagyobb változás az
e-kereskedelmi folyamatokban 2015.
táján az volt, hogy a vállalkozások az
e-kereskedelmi megrendelésekre dedikált kiszolgáló központokat kezdtek
el építeni, amelyeket sokszor teljesen
elkülönítettek az egyéb csatornákon
folyó értékesítéstől. Vagyis a kereskedőknek külön volt az online rendeléseket kiszolgáló logisztikai központjuk és külön egy másik a fizikai boltok
részére, sok esetben más-más me-

Nyilvánvaló, hogy az Amazon volt az
egyik legnagyobb területfoglaló az
online piacon, mellyel a többi kereskedő folyamatosan próbál versenybe szállni. Nem egyszerű azonban ez
a harc, hiszen sokkal könnyebb egy
olyan logisztikai központból dolgozni,
ahol nagyszámú termék a polcokról
gyorsan összeszedhető, mint egy fizikai boltból összeválogatni a megrendelt tételeket – ez esetben sokkal

Amazon-betörés
Az olyan hatalmas kereskedők, mint
amilyen az Amazon, a Walmart vagy
a Target, olyan új utakat kínáltak a
vásárlóknak, melyek segítségével az
általuk vásárolt termékeket gyakorlatilag megkaphatták bármikor, bárhol és bárhogyan.

Ahogyan a világot átszövő ellátási láncok egyre hosszabbak lettek,
egyre nehezebb lett megállapítani
egy termékről, hogy honnan is származik eredetileg. Ez arra késztette a
fogyasztókat, hogy ezen a téren is új
igényekkel álljanak elő, még nagyobb
figyelmet fordítva arra, hogy a termékeik egy átlátható ellátási láncból
származzanak, ami persze újabb változásokat indított el.
Ha ma átláthatóságról beszélünk, akkor az nem merül ki abban, hogy a
vállalkozások pontosan nyomon tudják követni a szállítmányaikat, hanem
egészen odáig el kell menniük, hogy
számon tartják a termékeik minden
egyes alapanyagának származási helyét és körülményeit.

GS1 Világa magazin | 2020/3.
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óta. A kisebb megrendelések gyors
kézbesítése és mellette a hatékony
logisztikai folyamatok megtartása
hatalmas kihívás volt a vállalkozásoknak. A hagyományos kiszállítási modellek teljesen csődöt mondtak az új
igények kiszolgálásában, egyre több
cég kényszerült arra, hogy a székhelyétől eltérő országokban vagy kontinenseken is létrehozzon kihelyezett
egységeket vagy az ott elérhető üzleti partnerekkel együttműködjön. A
fejlődő technológiák elősegítették ezt
a terjeszkedést, mert a tengerentúli
és nemzetközi kommunikáció egyre
könnyebbé vált, többek között a globális szabványoknak is köszönhetően.

Az adatok átláthatóságának növekedése és a fejlődő nyomonkövetési
technológiák (mint pl. az RFID) javították a raktárkészlet menedzsmentet, ami ezáltal még precízebbé válhatott. A cégeknek mostantól nem
kell megtippelniük, hogy vajon mikor
fog megérkezni a szállítmányuk, éppen ellenkezőleg, pontosan nyomon
követhetik, hogy hol tart a szállítmány
és még hány állomás van hátra, amíg
célba ér.

E-KERESKEDELEM

Ahogyan a GS1 US (az amerikai GS1
szervezet) egyik alelnöke, Angela
Fernandez kifejti: „Az elmúlt 20 évben
az e-kereskedelem fejlődésének két
mozgatórugója volt: a digitális technológiába történő egyre növekvő
befektetések és a fogyasztócentrikus stratégiák. Mindkét mozgatórugónak az adatminőség és az adatok
teljeskörűsége az alapja, amely kritikus jelentőségű a fogyasztó számára
tett kézbesítési ígéret szempontjából
és egyre inkább stratégiai eszköz is,
amely a fogyasztói élmény javításában játszik nagy szerepet. Az ellátás
abba az irányba fejlődött, hogy azok
a részletesebb adatok, amiket korábban csak az üzleti partnerek felé kommunikáltak, most a fogyasztók számára is láthatóvá váltak, elérhetők.”
A koronavírus hatása
Az elmúlt hónapokban a koronavírus
járvány az online kereskedelmet még
inkább előtérbe helyezte, arra kényszerítve minden kereskedőt, hogy
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hatványozottan a digitális világ felé
forduljon saját munkavállalói és a fogyasztók védelme érdekében. Ez a
változás megkívánta az applikációk
és online rendelési űrlapok alkalmazásba vételét, mint ahogyan a kontaktmentes fizetési lehetőségek bevezetését is. Minél több kereskedő
alkalmazza ezeket az új módszereket,
a fogyasztók annál nagyobb bizalommal fogják használni őket, ami megint
csak az online kereskedelem előretörését fogja maga után vonni. És mindezek felett az ellátási lánc minden
szereplőjének elkötelezetté kell válnia
az adatok gyűjtése mellett, hogy saját
folyamataikat és működésüket a lehető leghatékonyabban és legkorszerűbben tudják megszervezni.
A járvány kezdeti időszakában elkerülhetetlen karantén megmutatta,
hogy mennyire rá lettünk utalva az
e-kereskedelemre, hogy beszerezhessük azokat a termékeket amire
szükségünk van és az olyan kihívások, mint az átláthatóság, csak még

jobban fókuszba kerültek. Annak érdekében, hogy a megnövekedett fogyasztói igényeket kiszolgálhassák,
az üzleti partnereknek még szorosabban együtt kellett működniük az
információcsere területén és a vásáróknak is minőségi, illetve széles körű
tájékoztatást kellett biztosítaniuk a
termékeikről. Azért, hogy a vásárlói
igényeket előre fel tudják mérni, meg
kellett reformálni a hosszadalmas és
manuális adminisztrációs folyamatokat és automatizálni, amit csak lehet.
A munkának persze még korántsincs
vége, ahogyan sajnos egyelőre a járványnak sem. Ezért az adatok harmonizált, globális szabványokra épülő
rendszere egyre inkább elkerülhetetlen és életbevágó lesz a vállalkozásoknak a talponmaradáshoz.
Az átláthatóság iránti igény várhatóan tovább fog növekedni, együtt az
online kereskedelem térnyerésével.
Forrás: Supply & Demand Chain Executive online magazin

Az eMAG is a GS1 szabványok bevezetése mellett döntött

Marketplace

A legnagyobb hazai e-piactér, az eMAG - követve saját romániai anyavállalatát és számos globális e-kereskedelmi platformot, többek között az Alibabát és az Amazont – úgy döntött, hogy az idei évtől az optimálisabb
működés érdekében megkezdi a GS1 szabványok alkalmazását a gyakorlatban.

Marketplace
Az online kereskedelem évről-évre töretlenül növekszik, teljesen átírva a hagyományos kereskedelem mutatóit
és néha a szabályait is, nem is beszélve a fogyasztók vásárlási szokásairól. Vannak azonban olyan párhuzamok a
hagyományos és az online kereskedelem között, amelyek mára kiváltották a szabványok iránti igényt a digitális
csatornákon történő értékesítésben is.
Nem véletlen, hogy az olyan gigantikus online piacterek, mint amilyen az Alibaba, az Amazon, az eBay, az
eMAG, vagy a Google Shopping végül a hagyományos ellátási láncokhoz hasonlóan a GS1 szabványok alkalmazása mellett döntöttek és arra kérik az online értékesítőket, hogy termékeikhez egyedi, globálisan értelmezhető
és hiteles GS1 azonosítókat is adjanak meg. Ezeket az azonosítókat követve és elemezve biztosabban kimutatható, hogy milyen termékek a keresettek az interneten és ezáltal továbbfejleszthetik rendszereiket, támogatva
az értékesítőiket a sikeres eladásban és a fogyasztóikat az általuk keresett terméktípus gyors és biztos megtalálásában, növelve a vásárlói elégedettséget és hűséget.
A kereskedelmi szektorban szerzett tapasztalataink, mellyel segítettük a nagy bolthálózatokat az eredményesebb értékesítésben, jó alapul szolgálnak ahhoz is, hogy a különböző méretű online kereskedőket segítsük hasonlóképpen, abban, hogy hogyan nyerjék ki a maximális lehetőséget a GS1 Partnerségből és a GS1 megoldások
alkalmazásából. A GS1 Magyarország által kiadott számtartományból jogszerűen* képezheti termékeire a GTIN
számokat, és ezzel együtt szakmai tudásunkat és támogatásunkat is maximálisan igénybe veheti a bevezetéskor
és a későbbiekben is.
Ha az eMAG-on tervez értékesíteni, keresse fel weboldalunkat, ahol részletes információkat talál a tennivalókról:
https://gs1hu.org/emag
* A GS1 Magyarországgal, mint a globális GS1 szervezet kizárólagos, hivatalos hazai képviseletével kötött érvényes licenc-szerződés keretében kapott GS1 Cégprefix, melyből a GTIN szám képezhető.
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Burányi Zsófia
PR és marketing menedzser
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Termékek azonosítása GS1 szabványokkal
GS1 szabványos termékazonosítással sokkal többször találkozhatunk a hétköznapi életünkben is, mint azt elsőre feltételeznénk. Minden alkalommal összefuthatunk vele, amikor átlépjük valamilyen bolt bejáratát. Az előző számunkban
megismerhették a GS1 cégprefixek rendszerét, mely lehetővé teszi az egyedi azonosítást globális szinten, a mostani
fejezetben pedig bemutatjuk a GS1 rendszerű termékazonosítás alapjait.

Napjainkban már szinte minden terméken megtalálható valamiféle termékazonosító szám valamilyen jelképben feltüntetve. Mielőtt végig
megyünk a GS1 szabványos termék
azonosítók típusain, érdemes tisztázni, mi is a különbség a termék azonosítása és jelölése között.

Azonosítás
(IDENTIFY)
Globálisan elismert azonosítása
termékeknek, helyeknek, eszközöknek, egyebeknek.
Eszköze:
azonosítók  kulcs, cégprefix

GS1 AKADÉMIA

5 996507 000009
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Adatgyűjtés (CAPTURE)
Valós idejű, pontos és
automatikus adatgyűjtés.
Eszköze:
jelképek  vonalkód, 2D jelképek

A GS1 szabványok két legfontosabb pillére az azonosítás, illetve
az adatgyűjtés. Azonosítás alatt azt
értjük, amikor például egy adott tulajdonságokkal bíró terméket valamilyen azonosítószámmal látunk el.
Ha ezt a számot leolvassuk, képesek
vagyunk adatbázisokban olyan további információkat társítani hozzá,
mint például a pénztári áthaladáshoz elengedhetetlen ár. A leolvasáshoz azonban szükségünk van olyan
jelképekre és vonalkódokra, melyek
géppel olvasható formátumban tudják tárolni az azonosítószámokat.
Erre szolgálnak a GS1 szabványok
adatgyűjtés pilléréhez kapcsolódó
vonalkódok és egyéb adathordozók.
Általában azokon a termékeken, melyeket a boltokban meg lehet vásárolni, mind a termék azonosítószámával,
mind az azt megjelenítő vonalkóddal
találkozhatunk. A 36. oldalon látható
példán egy EAN-13-as vonalkódot

láthatunk, alatta a belekódolt termék
azonosító számmal. A jelképek tehát
arra szolgálnak, hogy az azonosítókat és ahhoz kapcsolódó adatokat
valamilyen gépi olvasásra alkalmas
módon megjelenítsék. Az azonosító
kulcsokat többféle jelképben is fel lehet tüntetni, ez általában attól függ,
hogy milyen leolvasási környezetben
van szükségünk rájuk.
Jelenlegi fejezetünk az áruk azonosítására alkalmas azonosítókkal foglalkozik.
Miért van
számokra?

szükség

áruazonosító

Az 1960-as évek közepére az Egyesült Államokban már megjelentek
azok az áruházak, áruház láncok,
melyek a termékek korábbiakhoz képest sokkal szélesebb termékpalettáját kínálták a vásárlóknak. Egy idő
után olyan sokféle termék volt kapható a boltokban, hogy már komoly

fennakadást okozott azok pénztárnál történő áthaladása. Ennek a kihívásnak a megoldására jött létre egy
kereskedőkből és szakértőkből álló
csoport, mely 1973-ra kifejlesztette
azt a termékazonosítási rendszert,
melyet azóta is széleskörben használnak a pénztári leolvasásoknál, és
amely a GS1 szabványok alapjául
szolgál mind a mai napig.
A megoldás nem csupán egy azonosítási rendszer kidolgozását igényelte,
de ezzel együtt technológiai fejlesztést is, mind a jelképek, mind a leolvasók szempontjából. Olyan jelképre
volt szükség, melyet gyorsan, megbízhatóan lehetett a pénztárnál olvasni és képes volt kis helyen megfelelő
mennyiségű karaktert tárolni. A munka gyümölcse a UPC-A jelkép lett,
ebből alakult ki később az Európában
ma általánosan használt EAN-13-as
jelkép, mely egy GTIN-13-as azonosító kódolására képes.

GS1 AKADÉMIA
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Globális kereskedelmi áruazonosító szám - GTIN-13
A GTIN azonosítót (Global Trade Item Number) a köznyelvben – nem helyesen
- EAN-kódként is szokták nevezni. Ez az azonosítószám a legáltalánosabban elterjedt szabvány elem a GS1 rendszerében. 13 numerikus karakterből áll, melynek első 6-10 karaktere egy cégprefix, az utolsó karaktere pedig egy ellenőrző
szám. A GTIN szám termékek globálisan egyedi azonosítását teszi lehetővé a
benne lévő cégprefixnek köszönhetően.

599 6507 00000

9
Ellenőrző
szám

GS1 Prefix
GS1 Cégprefix

GS1 azonosító kulcs

Globális kereskedelmi áruazonosító szám - GTIN-8
A GTIN egy speciális változata a GTIN-8-as, melyet kifejezetten olyan termékek jelölésére hoztak létre, amelyek esetében fizikai korlátja van a 13 karakter
megjelenítésének. A GTIN-8 összesen 8 numerikus karakterből épül fel, melynek első 3 karaktere a GTIN-8-at kiadó GS1 tagszervezet GS1 prefixe. Maga az
azonosító szám nem tartalmaz cégprefixet, így azt egyenként kell igényelni az
illetékes GS1 Tagszervezettől.

599 2355
GS1 Prefix

8
Ellenőrző
szám

GS1 AKADÉMIA

GS1 azonosító kulcs

Ki adja ki a GTIN számokat?
Míg a GS1 cégprefixek kezeléséért az egyes GS1 Tagszervezetek felelősek, az
egyes termékek azonosítása mindig az adott termék gyártójának vagy márkatulajdonosának a felelősségi körébe tartozik. A cég által igényelt cégprefix
hosszúsága meghatározza, hogy hány terméket lehet vele azonosítani, így
nagyon fontos lépés cégprefix igénylése előtt annak átgondolása, hogy hány
terméket szeretnénk azonosítani. A leghosszabb cégprefix (10 számjegyes)
100 termék azonosítását teszi lehetővé, a legrövidebb (6 számjegyes) 1 millió
termékét. (A cégprefixről bővebben a GS1 világa magazin 2020/1. számában
olvashat, a GS1 Akadémia rovatban)
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Bár a szabvány szabad kezet ad a
gyártónak/márkatulajdonosnak a termékek azonosítását illetően, általános
ajánlásként fogalmazza meg a számok sorfolytonos kiadását a számtartományok hatékonyabb kihasználása
érdekében.
GTIN azonosítószámot minden olyan
terméknek és csomagolási szintnek
kell adni, melyet valamilyen oknál
fogva nyomon szeretnénk követni,
arról bizonyos információkat vissza
akarunk nyerni, akár árazás, logisztika
vagy raktározás céljából. Tehát GTIN
azonosítót nem csak azok az alaptermékek kaphatnak, melyekkel fogyasztókként találkozhatunk a boltok
polcain, de azoknak olyan magasabb
csomagolási szintje is, mint a gyűjtő
vagy a raklap, melyek már raktározási
vagy logisztikai környezetben hasznosulnak.
Mikor kell GTIN számot váltani?
A termékazonosítók kiadásának célja,
hogy mindenki számára egyértelműen egy és csak egyféle terméket azonosítson. Tehát minden olyan esetben,
amikor a termék olyan mértékben változik, hogy új terméknek tekinthető,
új GTIN kiadására van szükség.
A változtatás igénye adódhat abból,
hogy a kereskedelmi partnerek tudomására kell hozni, hogy a termék bizonyos paraméterei megváltoztak, ez
pedig hatással lehet a kereskedelmi
folyamatokra az ellátási láncon belül.
Erre példa lehet a termék méreteinek
változása. A fizikai dimenziók változása hatással lehet a termék logisztikai folyamataira (pl. kevesebb termék fér el egy raklapon), raktározási
folyamataira (pl. nem rakható felsőbb
polcokra) vagy akár a boltban való
elhelyezésre is. A termék összetételének változását kommunikálni kell
a fogyasztó felé, vagy akár hatósági
előírások alapján is különbséget kell
tenni a termék változtatás előtti változata és az új között.

1. Szükség van-e arra, hogy a fogyasztó és/vagy kereskedelmi
partner
megkülönböztesse
a
megváltozott vagy új terméket a
korábbi/jelenlegi termékektől?

Hallott már a UPC jelképről?
A UPC a Universal Product Code rövidítése, és egy olyan vonalkódtípus, melyet elsősorban az Egyesült Államokban használnak
pénztári leolvasásokra. A UPC vonalkódokból 2 féle különböztethető meg, a 12 számjegyet kódoló UPC-A és a 6 számjegyet tartalmazó „kistestvére”, a UPC-E vonalkód. A UPC-A vonalkód 12
karakterben tartalmazza a GTIN számot, rövidebb verziója pedig
egy speciális algoritmus használatával ugyanennek a 12 számjegynek tartalmazza a 6 karakteres változatát.

2. Van-e a jogszabály által előírt/
jogi felelősségre vonatkozó tájékoztatási kötelezettsége a fogyasztók és/vagy a kereskedelmi
partner felé?

De miért is van kétféle számozási rendszer? Ennek oka oda vezethető vissza, hogy az igény egy szabályozott azonosítási rendszerre először az Egyesült Államokban merült fel az 1960-as évek
végén, melynek eredménye egy 12 numerikus karakterből álló termékazonosító szám lett az annak megjelenítésére alkalmas UPC-A
típusú jelképpel. Valamivel később indult el ugyanez a folyamat
az európai országokban, aminek az eredménye egy cégprefixet
is tárolni képes 13 karakter hosszúságú számsor, a GTIN-13 lett,
valamint a pénztári leolvasásra alkalmas EAN jelképcsalád, azaz a
vonalkód.

Annak eldöntésében, szükség van-e
egy adott változtatás miatt új GTIN-t
kiadni, a GS1 GTIN Számkezelési
szabvány nyújt segítséget, mely magyar nyelven is elérhető a GS1 Global
Office honlapján. (link: https://www.
gs1.org/1/gtinrules//hu/)

A következő számunkban továbbra
is a termékazonosítás lehetőségeit
járjuk körbe, ezúttal a raktári és logisztikai környezetben, valamint bemutatjuk, milyen módozatai vannak a
csomagolási szintek azonosításának a
GS1 rendszerében.

GS1 AKADÉMIA

3. Lényeges hatása van-e az ellátási
láncra (például a termék szállításának, tárolásának, átvételének
módjára)?

Lieber Ildikó
szabványszakértő
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Online oktatások a GS1 Magyarországtól
A GS1 Magyarország 2018-ban megkezdett felsőoktatási programjának keretein belül a 2020-as tavaszi félévben
7 felsőoktatási intézmény 11 szakának hallgatói számára tartottunk előadássorozatokat, gyakorlatokat szakértő
kollégáink közreműködésével. Az áprilisi átállás minket is kihívások elé állított, hiszen gyakorlatorientált, interaktív
képzéseinket nehéz volt egy-két hét leforgása alatt teljesen az online oktatási formák keretei közé helyezni, ám későbbi eredményeink bizonyították, hogy végül sikerrel jártunk.

GS1 AKADÉMIA

A GS1 Magyarország által tartott szemináriumok és gyakorlatok tartalmai
igen széles skáláját fedték le a szabványrendszerünknek.
Az alapozó előadások során a hallgatók megismerkedhettek az ellátási folyamatokban használt legfőbb GS1-es
és nem GS1-es azonosítókkal és azok
képzési szabályaival. Gyakorlati ismereteket szerezhettek a GS1 szabványos
jelképek és adathordozók feltüntetési
módjairól és azok készítésével kapcsolatban, valamint a terméktörzsadatok, tranzakciós adatok és az árumozgás során keletkező eseményadatok
szabványos megosztási és továbbítási
metódusaival kapcsolatban is. Olyan
excel-alapú „játékokat” sikerült fejlesztenünk, melyek az erre alkalmas
szabványos jelképgeneráló szoftverek
támogatásával, az otthoni gépi környezetben is alkalmassá váltak a GS1 szabványrendszer alapjainak bemutatására.
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GS1 képzések és vendég
előadások 2020 tavaszán:
•
•
•
•
•
•
•

Budapesti Corvinus Egyetem
Miskolci Egyetem
BME
Debreceni Egyetem
Óbudai Egyetem
Szent István Egyetem
BGE

Haladó kurzusainkon, ahol elsősorban
a GS1 szabványok üzleti alkalmazásba
vételével ismerkedhettek a hallgatók,
vezető szakértőink és külsős partenereink mutatták be a szakterületükhöz
köthető aktualitásokat és újdonságokat.
E területek közé tartoznak a Blockchain
technológia és annak alkalmazása nyomonkövetési rendszerek kiépítésében,
valamint az IoT területéhez köthető RFID
alapú azonosítási technikák alkalmazása,
illetve az Egészségügyi logisztika.

A sikert nem csak az jelentette számunkra, hogy valamennyi előadásnak
és képzési felkérésnek eleget tudtunk
tenni, dacára az online átállás szűkös
időkereteinek, hanem, hogy szinte valamennyi Egyetem részéről kaptunk
további együttműködési felkéréseket
a 2020/2021-es tanévre is.
Oktatók képzése
Felsőoktatási programunk részeként nem csak diákok és hallgatók
számára biztosítunk térítésmentes
képzési tartalmakat, hanem a felsőoktatásban résztvevő oktató kollégák számára is. Az elmúlt években
három egyetem és két felsőoktatási
Centrum is kérte a GS1 támogatását
az oktatók és tanárok továbbképzésével, valamint a legújabb üzleti trendek és a GS1-es szabványok
újdonságainak bemutatásával kapcsolatban.

2020 nyarán, az egyetemi oktatási
szünetet kihasználva az MLBKT oktatói tagozatának felkérésére, egynapos online konferenciát szerveztünk,
a magyarországi felsőoktatásban
dolgozó oktatók számára. A kollégák a nap első felében megismerkedhettek a GS1 szabványrendszer
legújabb vívmányaival, miközben
áttekintettük a már több évtizede
használt azonosító- és jelképrendszerekkel kapcsolatos tudnivalókat is.
A GS1 szabványrendszer egy folyamatosan megújuló és bővülő szabályegyüttes, így sok esetben azok a
rendszerelem csoportosítások, vagy
megnevezések, melyek a régebbi
tankönyvekben szerepelnek, ma már
több esetben elavultnak tekinthetőek. A GS1 a legfrissebb tudásanyag
megosztása mellett módszertani segédleteket és eszközöket is biztosított az oktatók részére. Az MLBKT
által szervezett konferencia második
felében a legújabb üzleti trendekről,
és az üzleti folyamatokat hatékonyabbá tevő megoldásokról hallgathattak
interaktív prezentációkat a résztvevők, első sorban a GS1 szabványok
alkalmazásba vételére fókuszálva.
A pozitív visszajelzések mellett, a konferencián történő megismerkedésnek
köszönhetően, két további Egyetemmel bővült a GS1 kapcsolati hálója, a
2020-as őszi félévben már az EDUTUS
Egyetem, valamint a Soproni Egyetem
hallgatói is első kézből ismerkedhet-

nek meg a GS1-es szabványok használatának előnyeivel.
Laborfejlesztési Projektek
Az elmúlt évek pozitív tapasztalatainak köszönhetően, a GS1 és a magyarországi Egyetemek közötti együttműködések több esetben is túlléptek az
oktatási és képzési tevékenységen.
Számos esetben sikeres, közös pályázatokban történő részvételt lehetne
példaként említeni, olykor további piaci szereplőkkel együttműködve.
A Budapesti Műszaki Egyetem
Anyagmozgatási
és
Logisztikai
Rendszerek Tanszéke, valamint a
Miskolci Egyetem Logisztikai Intézete közel egyidőben kezdett bele
az oktatási és kutatási tevékenységeiket támogató laborjaik fejlesztésébe, bővítésébe. A GS1 Magyarország a szabványrendszereinek
minél szélesebb körű bemutatását
célzó folyamatok kiépítésében támogatja e laborfejlesztéseket. Cél
az ellátási lánc valamennyi folyamatát bemutatni képes, összetett
rendszermodell kiépítése, melyben
a gyártói és kereskedelmi folyamatok egyaránt megjelenhetnek.
Bemutathatóvá válhatnak az üzleti
szerepelők közti kommunikációt hatékonyabbá tevő megoldások, valamint a termék életútját támogató
olyan nyomonkövetési rendszerelemek, melyek integrált alkalmazása

teljes termék-életút visszakövethetőséget biztosítanak. Mindebben
segíthetnek a GS1 szabványos azonosítók és adathordozók megjelenítései, valamint szervezetünk e célból is fejlesztett IT megoldásainak
alkalmazásai.
2020 őszi félév
Alkalmazkodva a bizonytalan időkhöz,
vendégelőadásainkat és gyakorlati
képzéseinket készek vagyunk tantermi
és online keretek közt is megtartani.
Köszönjük minden felsőoktatási partnerünknek azt az együttműködést,
mely lehetővé teszi, hogy a jövő logisztikai-, informatikai-, ellátásiláncés egészségügyi mendzsment-, valamint csomagolási- és anyagmozgatási
szakértőinek képzései során, a hallgatók első kézből ismerkedhetnek meg a
GS1 szabványokkal és azok üzleti felhasználásaival.
A félév folyamán szeretnénk nem csak
a képzési felkéréseknek maximális
hatékonysággal eleget tenni, hanem
szeretnénk azok körét bővíteni is. Bízunk abban, hogy tovább bővíthetjük
az együttműködések azon körét is,
melyek túlmutatnak az oktatási tevékenységeken és további közös, sikeres
pályázási, kutatási és fejlesztési eredményekhez vezethetnek.

GS1 AKADÉMIA

Magyar Róbert
Online képzési feladat példa: Boros címke létrehozása,
rajta GS1 szabványos azonosítók és adathordozók generálásával

felsőoktatási kapcsolatok referens
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Digitalizáció egy gyógyszeripari multinál
A budapesti székhelyű Richter Gedeon Nyrt. multinacionális gyógyszeripari vállalatként fontosnak tartja a szervezeten belüli és a partnerekkel történő megbízható információáramlást, épp úgy, mint az innovációk átgondolt, folyamatos bevezetését. A hatékonyság növelésére irányuló törekvéseik egyik lépcsőfokaként 2018-ban pályázatot írtak
ki a számlázásuk teljes körű automatizálására.

SZABVÁNYOK A GYAKORLATBAN

A Richteren belüli egyedi igények kiszolgálása mellett kiemelt jelentőséggel bírt a rendszer nyújtotta rugalmasság, valamint, ahogy ők fogalmaznak:
„Fontos volt számunkra, hogy minden
folyamat a szolgáltató oldalán történjen és mi csak a feldolgozáshoz
szükséges formátumot kapjuk kézhez” - árulta el Kozma Judit, a Richter
számviteli főosztályvezetője.
A megoldás
Az EDITEL megoldásaival egy olyan
adatfogadási folyamatot alakítottunk ki, amely kapcsolódik a Richter SAP folyamataihoz, és helyettesíti a papíralapú számlát ott, ahol a
beszállító partner is nyitott volt az
elektronikus adatcsere lehetőségére.
Az eXite platformba beépülő trustIT
és submIT modulok webservice-en
keresztül kommunikálnak az SAP-val.
A projekt 2019-ben indult és méreté-
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ből adódóan a bevezetése fokozatosan, lépésről lépésre történik.

Az eredmény

A jövő

Letisztult és átláthatóbb számlafeldolgozás, nyomon követhető és mérhető folyamatok. Mindez kevesebb
erőforrást igényel, és alacsonyabb hibalehetőséggel jár.

Jelenleg egy partnerrel élesben is
megkezdődött az új rendszeren belüli együttműködés, további három
partnerükkel a tesztelés fázisában
vannak. Elsősorban a számlakezelésre összpontosítanak, de a jövőre nézve az EDI egyre nagyobb hangsúlyt
kap majd a Richter-nél, mivel – ahogy
ők fogalmaznak - „fontosnak tartjuk,
hogy cégünk olyan digitális eszközö-

„A bevezetési időszak alatt törekszünk
minden lehetséges problémára megoldást tálalni: az informatikai fejlesztés kapcsán újabb és újabb kihívások-

ket vezessen be, amelyek biztosítják
a hatékonyság növelését és egy modern munkahely megteremtését.”
EDITEL szolgáltatások a Richter-nél:
• EDI Kommunikáció az eXite®-on
keresztül;
• Tanúsítvánnyal ellátott EDITEL Digitális archiválás;
• EDI nyújtotta előnyök a Richter-nél;
• Problémamentes kapcsolódás az
ERP rendszerhez;
• Hatékonyságnövelés és költségcsökkentés a vevői- és szállítói folyamatokban;
• Magas adatminőség, és a teljes
számla-áramlás automatikus lebonyolítása;
• Biztonságosabb, jogilag megfelelő
számla archiválás;
• Egyetlen EDI kapcsolat a programban résztvevő szállítókhoz és
vevői partnerekhez.
Forrás: https://www.editel.hu/richter-gedeon-nyrt/
GS1 Világa magazin | 2020/3.
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SZABVÁNYOK A GYAKORLATBAN

Az EDITEL megoldásai az automatizált
számlafogadás mellett olyan előnyöket nyújtanak, mint a biztonságos és
könnyen kezelhető digitális archiválás,
valamint a postai és papír alapú dokumentumkezelés helyett gyors, átlátható és mérhető elektronikus adatcsere.
Az átgondolt, hosszú távú stratégiának
köszönhetően az új rendszer a szervezeten belül is széleskörű elfogadottságnak örvend már a kezdetektől.

kal kellett szembe néznünk; ugyanis
a célunk nem csak az elektronikus
adatcsere, hanem az adatcsere eredményének automatikus feldolgozása
is egyúttal, de az EDITEL a teljes projekt során maximális rugalmassággal
állt mellettünk.” – tudtuk meg Kozma
Judittól, a Richter számviteli főosztályvezetőjétől. „Azért választottuk az
EDITEL Hungary Kft.-t, mert megfelelő
szakmai felkészültséggel és nemzetközi háttérrel rendelkeznek. A projekt
jelenleg is tart, az együttműködés az
EDITEL-el kitűnő, gördülékeny.”

Ismerje meg az IDDA szolgáltatást
Az üzleti kommunikáció újgenerációs, univerzális eszköze
Szeretné tovább növelni értékesítési hatékonyságát és még jobban kiszolgálni a vevői igényeket?
Vállalkozása az élelmiszeriparban működik, vagy közvetlen kapcsolatban áll ezzel az iparággal?
Érintett lehet közbeszerzési teljesítésekben? Ismerkedjen meg az IDDA szolgáltatás lehetőségeivel,
próbálja ki az alkalmazást és mondja el, hogyan szabhatjuk az Ön igényeire!

SZABVÁNYOK A GYAKORLATBAN

A hatékony, pontos és gyors információcsere az üzleti partnerek között mindig is nagy kihívást jelentett.
Napjainkban is létezik erre számtalan
megoldás, ezek azonban nem felelnek meg minden vállalkozás igényeinek és lehetőségeinek.
Egyes alkalmazások megfelelők és
hasznosak a belső ERP rendszerrel működő nagyobb vállalatoknak,
nemzetközi és multinacionális vevőknek. Ugyanezek a megoldások
azonban a kis- vagy közepes szintű
vállalkozások, a kistermelők, a gyártók, vagyis a beszállítók számára
szinte elérhetetlenek. Sem időben,
sem emberi erőforrás oldaláról, sem
pedig informatikai felkészültségük
és pénzügyi szempontjaik alapján
nem engedhetik meg maguknak
azok bevezetését.

Erre a dilemmára az elmúlt évtizedekben még senkinek nem sikerült elfogadható választ adnia. Mi igyekeztünk megtenni: létrehoztuk az IDDA-t.
Mi az IDDA?
Az IDDA – Integrated Delivery by
Digital Assistance - az üzleti kommunikáció újgenerációs, univerzális eszköze, melyet a GS1 Magyarország hazai
szakmai partnerekkel konzorciumot
alapítva közösen fejlesztett ki egy sikeres uniós pályázat keretében.*
Az IDDA nem más, mint az elektronikus üzleti üzenetek könnyű és gyors
létrehozására, illetve továbbítására
szolgáló innovatív eszköz, amely támogatja egy ellátási lánc mentén a
beszállítók és a felvásárlóik - gyártók,
kereskedők, disztribútorok - közötti

hiteles biztonságos és pontos adatcserét.
A kereskedők és nagy felvásárlók
számára előny:
• Az új eszköz a meglévő belső rendszerükhöz, pl. egy ERP rendszerhez, könnyen csatlakoztatható;
• Az eszközt a beszállító partnereik
is gyorsan és megterhelő beruházási folyamat nélkül alkalmazásba
tudják venni;
• Az üzleti kommunikációjukat az
összes beszállítójukkal harmonizált
elektronikus üzenetek formájában
tudják megvalósítani, kiküszöbölve
a pontatlanságokat és a többcsatornás kommunikációt;
• Üzleti adataikat a lehető legnagyobb biztonságban tudhatják az
IDDA működési platformján.

*Az IDDA „Az ellátási lánc interoperabilitásának, átláthatóságának és biztonságának növelése globális szabványokra alapozva CEF eDelivery hálózati környezetben” című pályázat sikeres elnyerését követően, egy 2019-ben
létrehozott konzorcium tagjainak együttműködésével és az Európai Unió „CEF in Telecom” programjának megvalósításához az INEA által biztosított innovációs támogatással készül.
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A beszállítóknak – legyenek akár kistermelők, mikro-, kis- vagy középvállalkozások – hasznos az IDDA bevezetése:
• Nem kell drága és időigényes informatikai beruházásokkal bajlódniuk;
• A munkatársaik idejének egy része felszabadítható az üzenetküldésnél és adminisztrációnál értékesebb szakmai feladatokra;
• Az üzleti kommunikáció kön�nyebb, egyszerűbb, ezzel együtt
pontosabb, gyorsabb és sokkal
biztonságosabb lesz.
A IDDA megoldás INTEGRÁLT, vagyis több innovatív technológiát ötvöz.
Olyan technológiákat, melyek a nemzetközi piacon külön-külön rendelkezésre állnak már egy ideje és hatékonyan bizonyították a bevezetésükkel
elérhető előnyöket.

Ez a három technológia:
• A világszinten alkalmazott GS1
szabványrendszer megoldásai a
globálisan egyedi azonosítással
és az automatizálható üzleti folyamatokkal járulnak hozzá a vállalkozások sikeréhez több mint
45 éve. Jelen vannak az élelmiszer szektor mellett több mint
20 másik iparágban és naponta 6
milliárd tranzakció támaszkodik
ezekre a megoldásokra szerte a
világban.
• Az eDelivery uniós hálózati kommunikációs platform, amely egy,
az Unió által kidolgozott ún. „building block” és keretrendszer,
melynek célja, hogy az európai
piacon a vállalkozások a harmonizált üzleti megoldások előnyeit is
kiaknázhassák.
• A blockchain-alapú könyvelés a
hitelesített adatbiztonság hozzáadott értékéről gondoskodik.

Hol találkozhat az IDDA szolgáltatással?
Az év folyamán még számos személyes és virtuális eseményen, rendezvényen és képzésen találkozhat és ismerkedhet az IDDA szolgáltatási
rendszer kereteivel és egyes elemeivel.

Hogyan csatlakozhat az IDDA iránt
érdeklődők és tesztelők csapatához?
Az IDDA képességei és működése iránt
érdeklődök a GS1 Magyarország weboldalán kezdeményezett regisztrációval
jelezhetik együttműködési szándékukat
és kérhetnek tesztelési elérhetőséget az
IDDA szolgáltatási rendszerhez. A nemzetközi elvárások szerinti regisztrációs
adatok megadását követően közvetlenül hozzáférhetnek az IDDA szolgáltatási rendszerhez. Itt megismerkedhetnek
az IDDA rendszer egyes elemeivel, pilot
folyamatokat tesztelhetnek, oktatási és
konzultációs szolgáltatásokat vehetnek
igénybe. A projekt ideje alatt a résztvevő vállalkozások számára az IDDA üzleti
kommunikációs technológia kipróbálása, tesztelése, használata és bevezetésének kezdeményezése ingyenes és
a szolgáltatás alkalmazásba vételének
minden lépését támogatja a GS1 Magyarország által vezetett konzorcium.
Bővebb információért és ha jelentkezni
szeretne, jelezze felénk és keresse weboldalunkat: https://gs1hu.org/idda

Megjelenik nemzetközi szintéren is a GS1 Transport & Logistics munkacsoportjának programjában a GS1 Európa Regionális Fórumán a PEPPOL
Transportation munkacsoportjának találkozóján.
IDDA Workshop 2020. november 17.
A projekt önálló worksopot szervez az IDDA megismertetésére a próbaalkalmazások során összegyűjtött tapasztalatok összegzésére. Az eseményről
hamarosan bővebben is olvashat weboldalunkon a hírek között és az IDDA
projekt aloldalán: www.gs1hu.org/idda

Kecskés Katalin
kiemelt vállalati kapcsolatok
igazgató
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SZABVÁNYOK A GYAKORLATBAN

Az IDDA az alábbi rendezvényeken mutatkozik be:
• A Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT)
őszi Kongresszusán;
• a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) éves
konferenciáján;
• az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének IVSZ által szervezett MENTA Konferencia 2020 eseményen,
• a Logisztikai Egyesület Szakmai napján;
• a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform ülésén;
• a GS1 Nyomonkövetési szakértői képzésen és Nyomonkövetési webinarokon;
• egyetemi képzéseken és szakirányú továbbképzéseken.

Az IDDA-t elsősorban az emberi élet
biztonsága szempontjából igen érzékeny élelmiszer ellátási láncok támogatására fejlesztettük ki, de a rendszer készen áll arra, hogy az élelmiszer
szektor vagy más iparág képviselőinek igényeire szabjuk. Mindehhez
nem kell mást tennie, mint jelentkezni
az IDDA szolgáltatás kipróbálására.

Újabb EU rendelet kapcsán lesz
elkerülhetetlen a LEI kód
2020. április 13-án lépett életbe a pénzpiacok működésének szabályozására vonatkozóan az SFTR, az újabb uniós rendelkezés, melynek értelmében az értékpapír-finanszírozási ügyleteik jelentése során az érintett jogalanyoknak LEI azonosítóval kell rendelkezniük. Tudja meg a részleteket cikkünkből és szerezze be LEI kódját egyszerűen és gyorsan a GS1
Magyarországtól!

SZABVÁNYOK A GYAKORLATBAN

Az Európai Parlament és a Tanács
2015/2365 számú rendelete1 az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az
újrafelhasználás átláthatóságáról szól.
A rendelet célja, hogy megnövelje az
értékpapír-finanszírozási
ügyletek
(SFT - Securities Financing Transactions) transzparenciáját, ami jobb felügyeleti képességet és a kockázatok
hatékonyabb azonosítását eredményezheti majd a pénzpiacokon.
A LEI elengedhetetlen része az új
rendelkezésnek.
A rendelet értelmében a befektetési
vállalkozások rendszeres időközönként kötelesek bejelenteni az értékpapír-finanszírozási ügyleteik részletes adatait, beleértve a saját LEI
azonosítójukat és kereskedési partnerük LEI-azonosítóját az úgynevezett
bejegyzett és elismert kereskedési
adattárba (Trade Repository - TR).
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A lejelentett LEI kódoknak érvényesnek és aktív állapotúnak kell lenniük
ahhoz, hogy megfeleljenek a jelentési kötelezettségnek.
A LEI azonosító meglétének követelménye minden jogi személynek
minősülő SFT félre érvényes.
Mik azok az értékpapír-finanszírozási tranzakciók? Kik az érintettek? Mikor lép hatályba a rendelet az egyes
SFT
résztvevői
kategóriákban?
Minderről további részletes információt talál a lei.direct/hu weboldalon,
ahol a LEI regisztrációt vagy LEI
azonosítójának áthozatalát is kön�nyen, gyorsan intézheti.
A jelentési kötelezettség 2020 áprilisa és 2021 júliusa között fokozatosan, egymást követő fázisokban
lép életbe az egyes kötelezettséggel
bíró jogalanyok számára. Az első
csoport 2020. április 13-i teljesítési

határidővel bír, melynek kezdetét az
ESMA egy kockázatalapú felügyeleti intézkedéssel a COVID-19 miatt
2020. július 13-ig elhalasztotta.
Már az elhalasztott határidő is elmúlt, ezért szerezze be LEI azonosítóját minél előbb és készüljön fel az
SFTR-re!

McKinsey: LEI kóddal évente több milliárd
dollár lenne megtakarítható
A pénzügyi tranzakciók kódja, a LEI szélesebb körű beépítésével
a különböző banki szolgáltatások rendszerébe, évente 2-4 milliárd
dollár megtakarítás volna elérhető globális szinten a McKinsey által
végzett kutatás szerint.

Miben segít a GS1 Magyarország?
• Szakszerű segítséget nyújtunk a
LEI azonosító beszerzéséhez;
• Magyar nyelven tesszük elérhetővé a LEI azonosítót kezelő regisztrációs weboldalt, űrlapokat és információt a szükséges lépésekről;
• Ha meglévő LEI azonosítóját át
szeretné hozni a GS1-hez, segítünk
ennek lépéseiben is és mindez Önnek nem jár dupla költséggel;
• Ha új igénylő, mind az egyedi,
mind pedig a csoportos igénylésben segítséget nyújtunk Önnek.

SZABVÁNYOK A GYAKORLATBAN

A LEI azonosítókat már világszerte használják azokon a tőkepiacokon, ahol a szabályozó szervezetek kötelezővé tették őket a tőzsdén
kívüli származtatott ügyletek jelentésére, így például a MiFID/MiFIR
rendelkezések alapján az Európai Unióban. A kutatás azonban egyértelművé teszi, hogy a LEI kódok azon képessége, hogy leegyszerűsítik a jogi személy azonosítását a digitális korban, lényegesen számszerűsíthető költségek felszabadulását jelentheti a bankok számára,
rövid és középtávon is. Ezen megtakarítások realizálása érdekében
a jelentés azt javasolja a bankoknak, hogy LEI kódok segítségével
támogassák az ügyfélkezelést annak teljes életciklusa alatt, minden
szakaszára kiterjesztve, ne csak a tőkepiacokon, hanem az összes
banki üzletágban és szolgáltatásban, például a kereskedelem finanszírozásban, a vállalati ügyletekben és a fizetések esetében is.

Kérje a LEI azonosítót ügyfeleitől!
Igényeljen LEI azonosítót is a GS1től, gyorsan és hatékonyan!

Kecskés Katalin
kiemelt vállalati kapcsolatok
igazgató

1 https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/b73101cd-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1
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Az Ügyfélkezelés új dimenziója

CORPORATE - VÁLLALATI ROVAT

A nemzetközi GS1 hálózat célkitűzése, hogy a globális szabványokat alkalmazó, a GS1 rendszerhez csatlakozó
cégek és vállalkozások egy nagy közösségben érezhessék magukat, ezért rendkívül fontos, hogy egységesen határozzuk meg a Partnereinkkel folytatott kommunikáció mikéntjét annak érdekében, hogy a helyi felhasználók egyre
szélesebb körben élvezhessék a belföldi és nemzetközi lehetőségeket egyaránt.

Ügyféltámogató programunk keretében a GS1 Magyarország Ügyfélszolgálata célul tűzte ki ebben az
évben, hogy egy újfajta ügyfélélményt biztosít meglévő és leendő
Partnerei számára, felhasználva
eddig szerzett tapasztalatainkat és
Felhasználóink visszajelzéseit, valamint beépítve a partnerkommunikáció újabb trendjeit folyamatainkba.

pasztalataink alapján létrehoztunk
különböző színes, könnyen érthető tájékoztató anyagokat a kezdők számára hasznos tartalmakkal,
amelyek figyelembe veszik az egyes
üzleti szituációkat és a legfontosabb
témaköröket részletezik, így már
az első tájékoztatás alkalmával az
adott kérdéskörre szabott választ
tudják biztosítani.

Összefoglalónkban az eddig elért
eredményeinkbe és sikereinkbe
szeretnénk egy rövid betekintést
nyújtani.

Segítség új Partnereinknek

Megújítottuk tájékoztató anyagainkat
A GS1 Szervezettel történő ismerkedés során számos kérdés merülhet
fel leendő Partnerünkben és ezen
összetett rendszerben történő eligazodáshoz szeretnénk teljes körű
segítséget nyújtani. Az eddigi ta-
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A 2020-as évben szintén bevezetésre került egy ún. Üdvözlő csomag.
Új Partnereinket a sikeres regisztrációt követően telefonon keressük
meg, személyre vagy cégre szabva
a támogatást az első lépésekben,
valamint esetleges felmerülő kérdéseiket is így tudjuk hatékonyan
és mindenre kiterjedően tisztázni. A csomag része egy Üdvözlő
elektronikus levél is, amely a leg-

fontosabb tudnivalókat és igénybe vehető szolgáltatásokat foglalja
össze, illetve az Ügyfélelégedettségi kérdőív, amely által visszajelzést
küldhetnek Partnereink a kezdeti
tapasztalatokról.
Támogatás a Kapcsolattartóknak
Szerződéskötéskor egy elsődleges
kapcsolattartó személy is megjelölésre kerül Partnereink részéről, aki
rendkívül fontos szerepet tölt be a
kommunikáció során, hiszen minden GS1-et érintő tájékoztatás az
Ő részére kerül megküldésre. Személyi változás esetén nem mindig
történik meg a megfelelő információátadás, ezért nagyon fontosnak
tartottuk egy olyan anyag összeállítását – az Új Kapcsolattartó üdvözlő levelet -, amely ilyen esetekben
tud segítséget nyújtani az új kijelölt
munkatárs számára.

Rendszerfejlesztések a kényelmesebb ügyintézés érdekében
Az Ügyféltámogató program keretében különböző rendszerfejlesztéseket
is véghez vittünk, melyek középpontjában szintén a Partnereink igényeit,
és az egyértelműbb kommunikációt
próbáltuk szem előtt tartani.
Ennek eredményeképpen Partnereink az igényelt szolgáltatásokhoz
kapcsolódó licenckódjaik lejáratát
megelőzően elektronikus levélben
tájékoztatást kapnak a közelgő lejáratról, amely által időben, még a licenckódok megújítása előtt intézkedhetnek, amennyiben ez szükséges.

deti lépésekkel és szerződéskötéssel
kapcsolatos tartalmakat, rövid magyarázó videót készítettünk a GS1
cégprefixről, aktualizáltuk a leggyakrabban felmerülő kérdéseket a különböző témakörök szerint, illetve online
tudásanyagunk is új tartalmakkal és
esettanulmányokkal bővült.
A programban elért eddigi tapasztalatok és visszajelzések:
• elégedett Partneri visszajelzések;
• egyértelműbb kommunikáció és
tájékoztatás;
• hatékonyabb ügyfélmenedzsment;
• minőségi ügyfélkapcsolat.
Szeretnénk kiemelni egyik legnagyobb eredményünket, amely jól
szemlélteti új programunk sikerességét.

Egy másik jelentős rendszerfejlesztési eredményünk, hogy Partnereink már elektronikus levél útján is
megkapják kiállított számláinkat,
amelyek ezáltal azonnal rendelkezésükre állnak. Lehetőséget biztosítunk továbbá elektronikus számla
kiállítására is, így folyamatosan lépéseket teszünk az e-számlás partneri körünk bővítése érdekében.

Ügyfélelégedettségi kérdőívünkben
arra a kérdésre, hogy „Mennyire volt
megelégedve az Ügyfélszolgálattól
kapott válasszal? (1-nem elégedett,
5-nagyon elégedett)” 67 visszajelzés alapján 4,55 pontot értünk el.

További eredményeink közé tartozik,
hogy frissítettük honlapunkon a kez-

Jövőbeni céljaink között szerepel
Partnereink folyamatos támogatása

a globális GS1 rendszerben megkezdett útjuk során, további szakmai
anyagok, videók és rögzített webinarok biztosítása, honlapunk folyamatos frissítése az aktuális szabályozásokhoz, új hírekhez igazodóan,
illetve szeretnénk lehetőséget biztosítani Partnereink weboldalunkon
történő bemutatkozására is.
A mai modern környezet és üzleti
élet által elvárt követelményeknek
való megfelelés biztosítása érdekében fő céljaink között szerepel,
hogy Partnereinket olyan eszközökkel és tudásanyaggal támogassuk,
amely által versenyképes pozíciót
szerezhetnek és tarthatnak fenn.

CORPORATE - VÁLLALATI ROVAT

Szügyi Tímea
ügyfélkapcsolati koordinátor
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A globális GS1 szervezet megalkotta új
5 éves stratégiáját
A GS1 globális, semleges, nonprofit szervezet, melyet világszerte immár 115 helyi Tagszervezet képvisel és működtet – melyek egyike a GS1 Magyarország -, a Brüsszelben található Központi Irodával (Global Office) közösen megalkotta új stratégiáját a 2020-2025 közötti időszakra. A stratégia fókuszában a világ digitális transzformációjának
támogatása áll a GS1 szabványok erejével.

„Támogatjuk az iparágak digitális átalakulását – mellyel végső
soron a fogyasztók és a páciensek javát szolgáljuk.”

CORPORATE - VÁLLALATI ROVAT

A GS1 új 5 éves stratégiájához kapcsolódó fenti jelmondata kifejezi a
globális szervezet azon célját, hogy
a felhasználók igényei által működtetett és fejlesztett GS1 rendszer
már elérhető megoldásain túl egyre
nagyobb figyelmet fordít a jövőben
a szektorok, a fogyasztók és a páciensek számára egyaránt fontos digitális világra is.
A GS1 hisz abban, hogy szabványainak ereje képes átalakítani azt, ahogyan dolgozunk és élünk.
Szervezetünk küldetése, hogy olyan
megoldásokkal támogassa az iparágakat, melyek a hagyományos keres-

50

GS1 Világa magazin | 2020/3.

kedelmi csatornák mellett a digitalizációnak köszönhető online csatornák
számára is képesek közvetíteni és
elérhetővé tenni a GS1 szabványok
nyújtotta előnyöket és értékeket.
Több mint 45 éve biztosítja a GS1 az
egyedi azonosítás lehetőségét és más
ellátási lánc szabványokat az iparágak
számára szerte a világon. Ez adja a
tevékenységünk magját. Ám ahhoz,
hogy a digitális világban is relevánsak
lehessünk a GS1-nek is „digitalizálódnia” kell, növelnie kell az adatminőséget és fel kell vennie az üzleti élet
diktálta sebességet, miközben meg
kell őriznie a szervezet globális egységességét.

5 kiemelt figyelemmel kísért
szektor a következő 5 évben:
• Kereskedelem és fogyasztási
cikkek
• ePiacterek
• Egészségügy
• Szállítás és logisztika
• Technikai iparágak

2. Hidat építeni a fizikai és a digitális
világ között
• Elérhetővé tenni az integrált azonosítást mindenütt;
• Minőségi adatokat létrehozni és lehetővé tenni azok hatékony gyűjtését és megosztását;

1. Értéket adni az iparágaknak
• Lehetővé tenni az együttműködő
közösségeknek, hogy közösen és
hatékonyan oldjanak meg iparági
problémákat;
• Növelni a GS1 értékeinek ismertségét a szektorok körében, a kormányok és a jogszabályalkotók
között;
• Ösztönözni a legkülönbözőbb méretű vállalkozásokat a GS1 szabványok bevezetésére.

Mindehhez a globális GS1 szervezet
minden rendelkezésére álló erőforrást
mozgósítani fog, hogy lépést tartson
napjaink felgyorsult üzleti világával
és az igényeknek megfelelő megoldásokat szolgáltasson iparágtól és a
felhasználó vállalkozások méretétől
függetlenül mindenkinek.

• Létrehozni a megoldásszolgáltatók közösségét a GS1 Szolgáltatói
Programok által.
3. Felépíteni egy, a bizalmon és az
innováción alapuló erős szövetséget
• Az üzleti élet diktálta sebességre
kapcsolni, bevetve az összes rendelkezésre álló GS1-es forrást;
• Konzisztens megoldásokat kínálni
az iparágak számára azáltal, hogy
egy erős szervezetként működünk;

Burányi Zsófia
PR és marketing menedzser
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Az új stratégia 3 pillére:

• Olyan szabványokat és szolgáltatásokat fejleszteni, melyek iparági
igényeket szolgálnak ki;

• Tovább növelni a GS1 szervezet
értékét a munkatársaink kompetenciájának fejlesztésével a vállalati kultúra erősítésével.

A pénztári azonosítás forradalma –
A GS1 termékazonosító jogszerű alkalmazása

CORPORATE - VÁLLALATI ROVAT

A jogszabályi előírások erősödése, a vásárlói igények növekedése immár arra ösztönzi a nagy- és kiskereskedők
egy részét, hogy változtassanak eddigi gyakorlatukon, és a termékazonosító szám mellett további adatokat is
kérjenek a gyártóktól a termékek vonalkódjaiba a pénztári leolvasáshoz. Ez az azonosítók forradalmát jelenti,
egyben biztosítva a jogszerű GS1 azonosítószám képzését is.
A termékek nyomon követhetősége, eredetének ismerete, megbízhatóságának
ellenőrizhetősége, probléma esetén a könnyű
és gyors visszahívás lehetősége
egyre erősebb igény és elvárás a
lakosság és a hatóság irányából
egyaránt. Ennek biztosításához a
termékek azonosítószáma és az
azt tartalmazó vonalkód a legtöbb
IT megoldás és üzleti folyamat
alapját képezi.
A jelenlegi gyakorlatban a pénztárakon áthaladó termékeken jellemzően az EAN-13 típusú vonalkód jelenik meg, a GS1-szabványos GTIN
termékazonosító számot feltüntetve. A GTIN számot a gyártó vagy
forgalmazó képezi a számára a GS1
Tagszervezet által kiadott, egyedi,
céghez rendelt GS1 Cégprefixből.
Ez biztosítja, hogy minden GTIN
visszavezethető, mely gyártó/forgalmazó által került kiadásra.
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A termékek egy speciális részénél,
a nem egalizált termékeknél jellemzően az aktuális súlyadatot, úgynevezett súlykódot is tartalmazó, szintén GS1 szabvány szerint képzett
belső azonosító kerül feltüntetésre
az EAN-13 vonalkódban. Ebben az
azonosítóban a súly adat mellett már
nem fér el 13 karakterben a GS1 Cégprefix, így a gyártó vagy forgalmazó
márkatulajdonos cég nem köthető a
kódhoz és a számhoz, ezáltal a termékhez sem. Ez az azonosítószám
kizárólag a kereskedő adatbázisában
lévő 4 karakteres belső, céges termékazonosítóra mutat.

5 996507 021547

2 803955 005407

A termékek azonosítása GTIN számmal,
illetve belső azonosító és súly együttes
alkalmazásával GS1 szabványos módon

A termékek egy harmadik típusánál, így a belső előállítású termékek
vagy a saját márkás termékek egy
részénél a kereskedők jellemzően 13
vagy 8 karakteres belső azonosító
számot alkalmaznak.
A belső azonosítószámmal képzett
utóbbi két megoldás is jellemzően
GS1 szabványokkal kerül előállításra, de a termék valódi gyártóját ismét csak nem vezethetjük vissza az
azonosító segítségével. Mindez azt
jelenti, hogy a termék eredetének
adatai például egy okostelefonnal
a vásárlók részéről nem érhetőek
el, a hatósági szereplők pedig csak
több órás, esetleg napos átfutási idő
alatt, a kereskedő-beszállító könyvelési és nyilvántartási rendszerének
felhasználásával juthatnak a szükséges adatokhoz. Ez napjainkban már
nem elégséges, elavult gyakorlat.

2 090145 872127

2012 3451

A termékek harmadik féle azonosítása:
GS1 szabványos belső azonosítóval

A jogszabályi megfelelőség és a magasabb színvonalú vevőkiszolgálás érdekében olyan megoldások bevezetését indította el több hazai kereskedő,
amely a termékazonosító mellett a termék további adatait, így gyártási tételszámát (lot szám), lejárati dátumát,
vagy egyéb nyomonkövetési adatot is
képes kiolvasni a termék vonalkódjából a pénztáraknál. Ezek az azonosító
karakterek így viszont új vonalkódokat
is igényelnek, a gyakorlatban a GS1
DataBar vagy immár a kétdimenziós GS1 DataMatrix kódok kerülnek új
megoldásként alkalmazásra.

(01) 0 5996507 80002 9 (17) 181231 (10) LOT010203
Termékazonosító GTIN szám és lejárati
dátum, valamint a lot szám együttes
feltüntetése GS1 DataMatrix kóddal

A fent leírt jogszerűtlen szabványhasználat sok esetben nem szándékosak és abból adódnak, hogy a felhasználók nincsenek tudatában, hogy GS1
szabványos azonosítókat alkalmaznak,
mivel azokat IT szolgáltató partnerük,
azaz POS vagy belső IT rendszerük
szállítója, üzemeltetője automatikusan
képezi beépített szoftverével. Ennek
kiküszöbölésére a GS1 Magyarország
felkérte a vele együttműködő Szolgáltató Partnereit, hogy tájékoztassák
ügyfeleiket, ha szoftvereik GS1 licenc
köteles megoldásokat is tartalmaznak,

hogy ezek jogszerű használatához regisztráljanak a GS1 rendszerbe.
Bízunk benne, ezen eljárásokkal csökken a tilosban járók száma, amit a
termék gyártójának, forgalmazójának
megismerésére irányuló üzleti és jogszabályi igény is erősít.
Kérjük, Ön is győződjön meg arról, hogy ha a vállalkozásában belső
azonosítókat alkalmaznak, akkor azt
valóban jogszerűen, GS1 felhasználóként és érvényes GS1 licenccel rendelkezve teszik-e. Emellett javasoljuk,
hogy amint teheti, a belső kódokat
saját márkája és termékei érdekében,
GS1 Cégprefix alkalmazásával cserélje
GTIN számokra.
További információért keresse a
GS1 Magyarország Ügyfélszolgálatát vagy Szolgáltató Partnereinket
(https://gs1hu.org/szolgaltatasaink/alkalmazas-tamogatas/szolgaltato-partnereink).

Krázli Zoltán
implementációs igazgató
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A GS1 szabványelemek alkalmazása GS1 licenc-köteles, akár GTIN
számról, akár csak belső azonosítókról beszélünk. Az EAN vonalkód
használata szintén GS1 licenc-köteles tevékenység (lsd. MSZ ISO/IEC
15420:2015 szabvány). A belső azonosítók alkalmazása sajnos a GS1 licenc
jogszerű használatának megkerülésére is lehetőséget ad, mivel a belső
azonosítók alkalmazása ugyan jogilag
GS1 licenc-köteles, de a gyakorlatban
megvalósítható jogszerű GS1 licenc
megszerzése nélkül is. A GS1 licenccel
rendelkező gyártók és kereskedők joggal várják el a GS1 Tagszervezetektől,
hogy azonos feltételek mellett végezhessék tevékenységüket, és ne kerüljenek üzleti hátrányba más, GS1 lincencet nem megszerző piaci szereplőkkel
szemben. A szabályos és jogszerű

szabványhasználat emellett az ellátási
láncok és a nemzetközi piac elvárása
is, hiszen a globális szabványrendszer
csak így őrizheti meg egységességét
és a mindenki számára azonosan biztosított feltételrendszerét. Számos
más GS1 Tagszervezettel együtt az
idei évben a GS1 Magyarország is célul tűzte ki a jogszerűtlen belső azonosító számot képző vállalkozások
számának visszaszorítását. Ennek
érdekében 2020 őszétől programot
indít, amelyben munkatársai helyszíni
ellenőrzésekkel szűrik ki azon vállalkozásokat, melyek feltételezhetően a
teljes körű ismeretek hiányában vagy
tudatosan jogszerűtlenül alkalmazzák a GS1 megoldásokat, azaz a GS1
szabvány alapján képzett belső azonosítókat, illetve az azokat feltüntető
EAN-13 vagy EAN-8 vonalkódokat.
Ezen vállalkozásokkal egyeztetést kezdeményezünk, hogy tevékenységüket
a továbbiakban GS1 licenc megkötésével folytathassák vagy a jogszerűtlen alkalmazást szüntessék meg.

GS1 licenckód érvényessége, megújítása, jogviszony
megszűnése
Partnereink gyakran felmerülő kérdései alapján állítottuk össze az alábbi tájékoztatót a Partnereink és a GS1
Magyarország közötti licenc jogviszonnyal kapcsolatos néhány fontos tudnivalóról.

Licenckód érvényessége, megújítása
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A GS1 szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges
licenckódok azok első igénylésétől,
illetve a korábbi licenckód lejáratától számított 365. napon lejárnak.
A Licenckód lejáratát követő napon
Társaságunk új licenckódot ad ki,
amely a Partner részéről licencdíj
fizetési kötelezettséget keletkeztet.
Társaságunk az új licenckód kiadásával garantálja, hogy az igényelt
szolgáltatások felhasználása zökkenőmentesen biztosítva legyen.
Fentiekre tekintettel amennyiben t.
Partnereink Társaságunk szolgáltatásait a licenckódjuk lejáratát követően már nem kívánják igénybe
venni, úgy a licenckódjuk lejáratának napjáig a licenc jogviszonyukat
fel kell mondaniuk a Társaságunkhoz ezen határidőig beérkezett jog-
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nyilatkozatuk által. Ennek elmaradása esetén az esetleges felmondás
kizárólag a jövőre nézve lehetséges,
mely a már esedékessé vált díjfizetési kötelezettséget nem érinti.
[Általános Üzleti Feltételeink X.
pont (13), valamint a közöttünk
fennálló Licencszerződés 4. pontjának rendelkezési alapján.]

Kivétel ez alól, ha üzleti érdekből, mint például beolvadás, szétválás,
átalakulás stb. - az érintett termék/
termékek gyártási, vagy forgalmazási joga átadásra kerül egy másik
cég részére (ideértve a meglévő
készlet forgalmazásának esetét is),
úgy lehetséges az érintett globális
cégprefix/cégprefixek felhasználási jogosultságának átadása is.

GS1 jogviszony megszűnése

Fontos, hogy addig az időpontig,
amíg a számhasználat folytonossága nem biztosított, az eredeti felhasználásra jogosult (átadó) félnek
a jogviszonyát és/vagy az adott
szolgáltatásra vonatkozó használati
jogosultságát fenn kell tartania.

Partnereink és Társaságunk közötti
szerződéses jogviszony mindaddig nem szüntethető meg, amíg a
GS1 globális cégprefix bármilyen
módon használatban van, többek
között például kereskedelmi forgalomban, raktári készleten megtalálhatóak az azonosított termékek, a
legyártott csomagoló eszközön szerepel a GS1 azonosító szám és/vagy
vonalkód jelkép stb. (vizsgálandó
az érintett termékek szavatossági/
fogyaszthatósági ideje).

Abban az esetben, amennyiben a
szerződéses jogviszony megszűnik,
úgy a vállalkozás az újabb GS1 licencjogviszony létesítéséig a GS1
szolgáltatásokat nem használhatja. A szolgáltatások felmondásáról
köteles az érintett kereskedelmi és

szolgáltató partnereit is teljeskörűen tájékoztatni. Szintén köteles
az azonosítóval ellátott termékei
kereskedelmi forgalomból történő
visszahívására, vagy a termékeken
szereplő GS1 azonosítószámok, vonalkódos jelképek eltávolítására, a
legyártott csomagoló anyagon az
azonosítószám és a vonalkód jelkép
megsemmisítésére, illetve az azonosítószámok egyéb nyilvántartási
rendszerekből, adatbázisokból történő kivezetésére.
A jogviszony megszűnésével a GS1
Magyarország által központilag
kiadott GLN Szervezetazonosító
szám is visszavonásra kerül és további GS1 szolgáltatáselemek alkalmazása, mint pl.: GS1 prefix, GS1
cégprefix használata is megszűnik.

Így a GS1 Magyarország által nyújtott szolgáltatások felmondásával:
• nem vehetnek részt GS1 alapú
(EANCOM és/vagy GS1 XML)
EDI és/vagy WEBEDI kommunikációban;
• nem képezhetnek sem nyitott,
sem belső rendszerben felhasználható GS1 szabványos azonosítószámokat és azok megjelenítésére
alkalmas GS1 szabványos jelképeket (vonalkódokat);
• nem képezhetnek SSCC logisztikai
egység (szállítási és/vagy raktározási - raklap) azonosítókat;
• nem olvashatnak le GS1 szabványos vonalkódot, továbbá nem tárolhatnak és továbbíthatnak GS1
azonosítószámokat belső informatikai rendszerben és/vagy adatbázisokban stb.

Rendkívüli számlázási rend
A GS1 Magyarország a koronavírus helyzetre való tekintettel változtat
a GS1 szolgáltatások licencdíj és egyéb számláinak kiállítási és kiküldési
rendjén az alábbiak szerint:
- Az Elektronikus számlák kiállítási és kiküldési rendszere az eddigi törvényi előírásoknak megfelelően történik, nincs változás.
- A Papíralapú számlákat Társaságunk elsődlegesen PDF formátumban
küldi ki t. Partnerei kapcsolattartói e-mail-címére, kérve, hogy az így
megküldött, aláírás nélkül is érvényes számlákat a t. Partnerek – figyelemmel arra, hogy a papíralapú számlák, kizárólag nyomtatott formában érvényesek – kinyomtatni és teljesíteni szíveskedjenek.

Fontos kiemelni, hogy a Partnereink nem jogosultak a GS1 Magyarországgal fenntartott jogviszony
alapján a részükre kiosztott GS1
szabványos azonosítók, GS1 cégprefix számtartomány harmadik személyekkel történő megosztására,
azok továbbadására (a szabályos,
GS1
Magyarországon
keresztül
történő átadás-átvételi eljárás lefolytatását ide nem értve). A Partnereink szintén nem jogosultak a
licencjogviszonyuk alapján fennálló
GS1 szabványos megoldásokra és
az azokon alapuló szolgáltatásokra vonatkozó jogosultságukat kiterjesztve a saját cégcsoportjukon
belül felhasználni, azokhoz a cégcsoport tagjai részére hozzáférést
biztosítani.
[Általános Üzleti Feltételeink, valamint a közöttünk fennálló Licencszerződés vonatkozó rendelkezési
alapján.]
A fenti szabályok betartása elengedhetetlen a GS1 azonosító számok által
nyújtott globális egyediség fenntartásához, téves adatok és információk
elkerüléséhez, mely nélkülözhetetlen
az ellátási lánc és az egyéb azonosított, nyomon követendő egységek
(pl.: termék, tárgy, dokumentum,
egészségügyi adatok stb.) biztonsághoz, elkerülve többek között a komoly üzleti veszteségeket.
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Társaságunk az általa korábban alkalmazott gyakorlatnak megfelelően,
a jelen rendkívüli körülmények között fennálló lehetőségei mellett továbbra is igyekszik a PDF formátumban, elektronikus úton megküldött
számlákat postai úton is eljuttatni a t. Partnerei részére. A számla megküldésének elmaradása a Partnereket nem mentesíti a díjfizetés kötelezettsége alól, így ezúton is kérjük szíves együttműködésüket.
A fenti intézkedés bevezetésére a GS1 szolgáltatások zavartalan elérésének és igénybevételének biztosítása érdekében volt szükség, elkerülve ezáltal az üzleti folyamataikban és/vagy az ellátási láncban bekövetkező esetleges zavarok kialakulását.
A fenti eljárás rendre tekintettel kérjük Önöket, hogy fokozottan figyeljenek a GS1 Magyarország felé bejelentett Kapcsolattartói és
e-számla befogadási e-mail címük érvényességére!

Daka Margit
ügyfélkapcsolati vezető
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Elhunyt Dr. Debreczeny István, a GS1 Magyarország
Alapító tagja
Mély fájdalommal adunk hírt arról, hogy a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. egyik Alapító tagja, Dr. Debreczeny
István 2020. május 14-én elhunyt. Dr. Debreczeny István munkásságának meghatározó szerepe volt Társaságunk
megalakulásában és fejlődésében. Dr. Debreczeny Istvánt a GS1 Magyarország saját halottjának tekinti.
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A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.
– korábbi nevén EAN Magyarország
– három Alapító tagjának egyikeként,
Dr. Debreczeny István széles körű,
több évtizedes szakmai munkásságának sokat köszönhet Társaságunk.
Dr. Debreczeny István 1983-tól
részt vett a Magyar Kereskedelmi Kamara Csomagolási Tagozatának megszervezésében, amely
1984-ben Dr. Debreczeny István
elnökletével, közel száz tagvállalattal megalakult. 1990-ben, az új
egyesületi törvény alapján a Csomagolási Tagozat, az országban
másodikként, önálló szakmai szövetséggé alakult át, így létre jöhetett a ma is működő Csomagolási
és Anyagmozgatási Országos Szövetség, röviden a CSAOSZ. Ez a
szervezet lett a GS1 Magyarország
Alapítója és tulajdonosa.
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Az EAN International (a Nemzetközi
Termékszámozási Társaság) 1984ben tagjai közé fogadta Magyarországot és a Magyar Kereskedelmi
Kamarában néhány hazai szakember
– élükön Viszkei György és Magyar
Béla, a hazai EAN szervezet másik két
Alapító tagja -, megkezdte a termékszámozási szabványrendszer hazai
bevezetését, terjesztését. Ez a munka
folytatódott később a CSAOSZ égisze alatt.
„Sikerült az általunk indokoltnak és
fontosnak tartott szakmai célokat elérni. Amit ebből az egész tevékenységből nagyon lényegesnek tartok:
az EAN-kapun keresztül be tudtunk
kapcsolódni a nemzetközi kereskedelmi vérkeringésbe.” – mesélte korábban Dr. Debreczeny István a kezdetekről.

Dr. Debreczeny István szakmai pályafutása elválaszthatatlanul összekapcsolódott e két szervezet – a CSAOSZ
és a GS1 Magyarország - sorsával,
működésével és fejlődésével.
1990-1992 között a CSAOSZ elnökeként, 1999-2008 között Az EAN Magyarország ügyvezetőjeként, 2008
és 2014 között pedig az időközben
átalakult szervezet, a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. Felügyelő
Bizottságának elnökeként tevékenykedett fáradthatatlanul.
Mindezek mellett Dr. Debreczeny
István a hazai sportélet nagy támogatója volt: 1976-tól segítette
a Ferencváros munkáját, 1985-ben
került az FTC elnökségébe, majd
1989 márciusától 1990 decemberéig elnökként vezette a testületet.

Dr. Debreczeny Istvánt több évtizedes szakmai munkásságáért a GS1
Magyarország Igazgatósága 2016ban GS1 Életmű Díjjal tüntette ki,
2019-ben a Társaság fennállásának
35 éves évfordulója kapcsán rendezett ünnepélyes gála keretében pedig a GS1 Magyarország – korábban
EAN Magyarország - megalapításában játszott kiemelkedő szerepéért
Special Award díjat vehetett át.
Debreczeny úr nyugdíjazását követően is támogató figyelemmel kísérte Társaságunk tevékenységét, kedves, pozitív személyisége nagyon
fog hiányozni nekünk.
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CSATLAKOZZON A MAGYAR
LEAN & GREEN PROGRAMHOZ!
A Lean & Green közösség
A 2008-ban életre hívott Lean & Green Europe szervezet Európa vezető
közössége a fenntartható logisztika területén. Európa-szerte 500-nál is
több vállalkozás csatlakozott, melyek már valós emissziócsökkentési eredményeket értek el. A kor legfejlettebb technológiáit és módszereit alkalmazzuk a karbon-lábnyom hatékony mérésére és elemzésére; olyan javas
latokat dolgozunk ki az emisszió csökkentésére, melyek eredményességét
valós esettanulmányok támasztják alá; valamint rangos díjjal jutalmazzuk
tagjainkat a megtett intézkedéseikért és példamutatásukért.

2020-ban megnyílt a lehetőség a hazai vállalkozások számára is,
hogy csatlakozzanak a Magyar Lean & Green programhoz
A Magyar Lean & Green Program koordinátorai - a GS1 Magyarország, a Holland Királyság M
 agyarországi
Nagykövetsége és az MLBKT – várja az Ön vállalkozásának csatlakozását is a Magyar Lean & Green Program
támogató közösségébe, melynek tagjai egyformán elkötelezettek a zéró emisszió felé tett lépések mellett, s mely
közösség tagjai egymást segítik, sikeres megoldásaikat megosztják. A megtett erőfeszítéseikért pedig a Program
szervezői a megérdemelt társadalmi figyelem és elismertség elérését biztosítják minden lehetséges módon.

Várjuk Szövetséges partnerként azon szervezetek jelentkezését is, akiknél tevékenységükből adódóan a
széndioxid-kibocsátás csökkentése nem értelmezhető, de aktív szerepet vállalnának a hazai Lean & Green
Platform célkitűzéseinek kommunikációjában, oktatási tevékenységükkel, vagy a partnerek támogatásában.
Bővebb információért és ha csatlakozási szándékát kívánja jelezni, kérjük keresse fel weboldalunkat:
www.gs1hu.org/lean-and-green

Legyen az Ön vállalkozása is a Magyar Lean & Green Program tagja!

