GS1 – Az üzleti élet közös nyelve

A GS1 Magyarország

Szolgáltatói Programja
2018
2020
2021.

A Szolgáltatói Programhoz
kapcsolódó alapinformációk
A Szolgáltatói Program
célja

Milyen partnerek
csatlakozását várjuk?

A Partnereknek kínált
előnyök

A GS1 Magyarország 2006 óta mű
ködteti Szolgáltatói Programját,
melynek alapvető céljai azóta is
változatlanok:

A GS1 Magyarország Szolgáltatói
Programja keretében olyan partnerekkel kíván együttműködni, akik:

Csatlakozó Szolgáltató Partnereink az alábbi előnyöket és lehetőségeket élvezhetik, illetve vehetik
igénybe:

➤ elősegíteni a hazai vállalkozások
körében a GS1 szabványrendszer
széles körű elterjedését és helyes
alkalmazását;
➤ azonosítási, nyomonkövetési,
kommunikációs
kommunikációs és
és rendszerrendszerfejlesztői megoldásainkkal
megoldásainkkal,
támogatni
ellátási lánc hatészolgáltatóaz
partnereinkkel
kony
működését,
illetve
rendközösen
támogatni
az ellátási
szerhasználóink
és fogyasztóik
lánc hatékony működését,
minőségi
kiszolgálását.
illetve rendszerhasználóink
és
fogyasztóik minőségi kiszolgálását.

➤ elkötelezettek a nevezett célok
megvalósításában;
➤ szolgáltatói
termékeikkel,
szolgáltatásaikkal
tevékenységük
és
megoldásaikkal
hozzájárulsorán,
a partnereiknél
bevenak
a GS1fejlesztések
szabványokkapcsán,
bevezezetendő
téséhez
és azok
amennyiben
ez helyes
előnyt gyakorjelenlati
alkalmazásához;
tene
a partnernek, javasolják
GS1 szabványos elemek és
➤ megoldások
a GS1 szabványokat
és az azon
bevezetését;
alapuló megoldásaikat saját
tudják és kívánják
a
azon partnereiknek,
akik GS1
➤ értékként
partnereik
számáraterveznek
kínálni.
szabványelemeket
bevezetni, tájékoztatást nyújtanak a GS1 M
 agyarországgal,
mint kizárólagos hazai képviselettel létesítendő jogviszonyról (a tájékoztatást a
GS1 Magyarország weboldalával és nyomtatott információs
anyaggal is segíti);
➤ a GS1 szabványokat és az
azon alapuló megoldásaikat saját értékként tudják és
kívánják a partnereik számára
kínálni.
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➤ a „GS1 brand” használata (pl. tanúsítvány, szolgáltatói jegyzék);
➤ a GS1 Magyarország által kínált szolgáltatások (pl. oktatás, vonalkódellenőrzés);
➤ kommunikációs, megjelenési
és hirdetési lehetőségek (pl.:
szakmai cikkek megjelentetése);
➤ új partnerkapcsolatok kiépítése
szakmai együttműködéseken
keresztül (pl. közös megjelenések szakmai rendezvényeken);
➤ a GS1 Magyarország magas
színvonalú szakmai háttértudással támogatja a
GS1 szabványok bevonásával
megvalósítható, a Szolgáltató
Partnerek által benyújtott
pályázatok, vagy tervezett
projektek megvalósulását.

A Szolgáltatói Programhoz kapcsolódó
együttműködési kategóriák és szakmai
területek
Együttműködési
kategóriák

Együttműködés
szakmai területei

A csatlakozó partnerek
kötelezettségei

A GS1 Magyarország a Programhoz csatlakozni kívánó partnerek
számára kétféle együttműködési
kategóriát kínál fel:

Csatlakozáskor minden partnernek
lehetősége van megjelölni az alábbi
szakmai területek közül, melyikhez
kapcsolódik tevékenységével:

A programhoz való csatlakozás
kapcsán a partnereknek évente
ún. szolgáltatói díjat kell fizetniük,
ennek mértéke:

➤ Regisztrált Szolgáltató;
➤ Szövetséges Szolgáltató.

➤ Automatikus azonosítás;
➤ Elektronikus kommunikáció;
➤ Logisztikai és rendszerintegrációs szolgáltatások.

➤ Regisztrált Szolgáltató esetében:
60.000, forint + ÁFA / év;

Az együttműködési kategória kiválasztása feltétlenül szükséges.

➤ Szövetséges Szolgáltató esetében: 230.000, forint + ÁFA / év.

Az együttműködési terület megjelölése opcionális, rendszerhasználó partnereink tájékoztatását
szolgálja.

A csatlakozás formai részeként egy kétoldalú megállapodás (Együttműködési szerződés) jön létre, melynek aláírását követően a partner
bekerül a „GS1 Szolgáltatók Jegyzékébe”, illetve megkapja az erre vonatkozó tanúsítványokat.
Az Együttműködési szerződés aláírása mellett a partnereknek eleget kell tenniük bizonyos erkölcsi, szakmai és formai elvárásoknak.

REGISZTRÁLT

Automatikus
adatgyűjtés

szolgáltató

Elektronikus
kommunikáció

SZÖVETSÉGES
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szolgáltató

Logisztikai és
rendszerintegrációs
szolgáltatások

Szolgáltatói Program tartalma
A 2021-es
2020-as Szolgáltatói
A Szolgáltatói Program konkrét és részletes szakmai tartalma minden naptári évben meghirdetésre kerül. Az aktuális program kialakítására a beérkező partneri igények és visszajelzések, valamint a változó környezeti elvárások alapján kerül sor.

2021-es
Szolgáltatói Program tartalmának
A 201
-as Szolgáltatói
tartalmának és
és kínált
kínált szolgáltatásainak
szolgáltatásainakáttekintése
áttekintése

REGISZTRÁLT
REgIsztRáltSZOLGÁLTATÓ
szolgáltató

SZÖVETSÉGES
SZOLGÁLTATÓ
szÖVEtsEgEs
szolgáltató

SZOLGÁLTATÓI PROGRAMJA
PROGRAMJA ÁLTAL
ÁLTAL NYÚJTOTT
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
SZOLGÁLTATÁSOK –– 201
2021
GS1 MAGYARORSZÁG SZOLGÁLTATÓI
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.

A “GS1 Magyarország Hivatalos Szolgáltatója” Tanúsítvány használati joga
A GS1 Magyarország Hivatalos Szolgáltatója Tanúsítvány
A „GS1 Magyarország Szolgáltatói Program” logó használata
GS1 Magyarország Szolgáltatói Program logó használata
Megjelenés a GS1 Szolgáltatók Jegyzéke című kiadványban
Megjelenés a „GS1 Szolgáltatók Jegyzéke” kiadványban
Megjelenés a Társaság weboldalán
Megjelenés a GS1 weboldalán
Szakmai cikkek publikálási lehetősége a GS1 KÓDVILÁG hírlevélben
Szakmai cikkek publikálási lehetősége a GS1 hírleveleiben
Megjelenési és hirdetési lehetőség a GS1 kiadványokban és a GS1 világa magazinokban
Megjelenési és hirdetési lehetőség a GS1 Világa Magazinban és más kiadványokban
Jogosultság a GS1 partnereknek járó egyes szolgáltatások igénybe vételére
Jogosultság a GS1 partnereknek járó szolgáltatások igénybe vételére
Megjelenés a 2021-es GS1 világa magazin Szolgáltatói Különszámában
Megjelenési
megrendezésre
rendezvényeken
Megjelenésilehetőség
lehetőségaaGS1
GS1által
Magyarország
általkerülő
szervezett
szakmai

rendezvényeken
GS1
támogatás a Szolgáltató Partner saját rendezvényeihez kapcsolódóan
Szakmai támogatás a Szolgáltató Partner saját rendezvényeihez kapcsolódóan
Kiemelt megjelenés a 2018-as GS1 Világa Magazin – Szolgáltatói Különszámban
Részvételi lehetőség a GS1 Magyarország által szervezett és meghirdetett
11.
11. Ingyenes
oktatások megtartása a Szolgáltató Partner vevői számára
oktatásokon
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12. Együttműködés pályázatok és projektek kapcsán

X

13. Stratégiai egyeztetés minimum évente egy alkalommal

X

A
-as Szolgáltatói
Szolgáltatói Program
Program tartalmának
tartalmának és
és kínált
kínált szolgáltatásainak
szolgáltatásainak részletes
részletes
A 201
2021-es
bemutatása
bemutatása
1. A “GS1 Magyarország
1. A
GS1 Magyarország
Hivatalos
Hivatalos
Szolgáltatója”
TanúSzolgáltatója
Tanúsítvány
sítvány használati joga
és
Szolgáltató
cég logójának
Aa
GS1
Magyarország
Tanúfeltüntetése.
sítványt állít ki a Programhoz
A
GS1 Magyarország
tanúcsatlakozott
Szolgáltatók
sítványt
állít
ki
a
Programhoz
részére a szolgáltatói kategória
csatlakozott
Szolgáltatók rémegjelölésével.
szére
a
szolgáltatói
kategória
A Szolgáltató jogosult
ennek a
megjelölésével.
dokumentumnak a közzététeA
Szolgáltató
ennek a
lére.
Emellett jogosult
a GS1 feltünteti
aSzolgáltató
dokumentumnak
közzétételogóját a Programlére.
E mellett a GS1
feltünteti
mal kapcsolatban
megjelenő
avalamennyi
Szolgáltatókiadványban.
logóját a programmal kapcsolatban megjelenő
kiadványban,
2. „GS1valamennyi
Magyarország
Szolgáltaés
saját
honlapján.
tói Program” logó használata
A GS1 Magyarország a Prog2. GS1
Magyarország
Szolgáltatói
ramhoz
csatlakozott
SzolgálProgram
logó
tatók részére a szolgáltatói
A
GS1 Magyarország
a Programkategória
megjelölésével
logót
hoz
csatlakozott
Szolgáltatók
bocsát ki, amelyet a Szolgáltató jogosult kiadványaiban és
honlapján megjeleníteni.

3. Megjelenés a „GS1 Szolgáltatók
részére
a szolgáltatói
kategória
Jegyzéke”
című kiadványban
megjelölésével
logót
bocsát
ki,
A folyamatosan frissítésre keamelyet
a
Szolgáltató
jogosult
rülő kiadvány betűrend szerinti
kiadványaiban
és honlapján
sorrendben felsorolja
a Progmegjeleníteni.
ramhoz csatlakozott Szolgáltató cégeket, és cégenként – a
3. cégek
Megjelenés
a GS1 Szolgáltatók
saját adatszolgáltatása
Jegyzéke
kiadványban
alapján – bemutatja legfontoA
folyamatosan
frissítésre kesabb
alapadataikat.
rülő
kiadvány
betűrend
szerinti
A kiadvány folyamatosan
sorrendben
felsorolja
a
Progelérhető a GS1 Magyarország
ramhoz
csatlakozott Szolgálweboldalán.
tató cégeket, és cégenként – a
saját adatszolgáltatása
4. cégek
Megjelenés
a Társaság
alapján
– bemutatja legfontoweboldalán
sabb
alapadataikat.
A GS1
Magyarország honlapA
kiadványt
a GS1-hez
újonján folyamatosan
feltüntetjük
nan
csatlakozott
rendszerhaszSzolgáltató Partnereinket és
nálók
automatikusan
megaz általuk
kínált szolgáltatásokapják,
illetve
folyamatosan
kat a Programhoz kapcsolódó
elérhető
a GS1 weboldalán.
digitális kiadványainkban:
A GS1 Magyarország hivatalos
Szolgáltató Partnerei 2021.
című kiadványban és a
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GS1 világa magazin 2021. évi
4.szolgáltatói
Megjelenéskülönszámban.
a GS1 weboldalon
A GS1 Magyarország honlapján folyamatosan
feltüntetjük
5. Szakmai
cikkek publikálási
Szolgáltató
Partnereinket
és
lehetősége a GS1 KÓDVILÁG
az
általuk
kínált
szolgáltatásohírlevélben
katelektronikus
a Programhoz
kapcsolódó
Az
GS1
KÓDVILÁG
digitális
kiadványainkban.
hírlevél a feliratkozott GS1 Partnereink kapcsolattartóinak kerül
5.kiküldésre.
Szakmai cikkek publikálási lehetősége
a GS1 hírleveleiben
A Szolgáltatónak
lehetősége
Az
elektronikus
GS1 Hírlevél
a
van esettanulmányok,
szakmacímlistában
szereplő
mintegy
ilag releváns cikkek közlésére,
7000 GS1feltüntetésre
Partnerünk kapcsovalamint
kerül
lattartóinak
logójuk is. kerül kiküldésre.
A Szolgáltatónak lehetősége
van esettanulmányok, szakmailag releváns cikkek közlésére,
valamint feltüntetésre kerül
logójuk is.

Szolgáltatói Program
2021

Szolgáltatói Program
2021

SZÖVETSÉGES

REGISZTRÁLT

Megjelenési és
6. Megjelenési
és hirdetési
hirdetési lehelehetőség
tőség aaGS1
GS1 kiadványokban
kiadványokban és
és
aaGS1
GS1Világa
világa Magazinban
magazinokban
A
szakmai
AGS1
GS1Magyarország
Magyarország szakmai
kiadványai
során
kiadványai elkészítése
elkészítése során
értesíti
partnereitkiértesíti Szolgáltató
Szolgáltató partnereit
kiadványának
elkészítéséről,
adványának elkészítéséről,
valavalamint
annak
tartalmáról,
mint annak
tartalmáról,
egyben
egyben
megjelenési
lehetőséget
megjelenési
lehetőséget
biztosít
biztosít
számára
a kiadvány
boszámára,
illetve lehetővé
teszi
rítóján,
belső
oldalán,
egyedi valamely
tájékoztató
anyag
illetve
lehetővé
teszi egyedi
behúzását
is (egyedi
díjszabás
tájékoztató
anyag
behúzását
alapján). A GS1
Magyarország
isaktuális
(egyedi
díjszabás alapján).
médiaajánlata
szerinti
A
GS1 Magyarország
aktuális
hirdetési
lehetőséget kínál
a
médiaajánlata
szerinti
hirdetési
félévente megjelenő
nyomtatott
lehetőséget
kínál a félévente
GS1 világa magazinban.
megjelenő nyomtatott GS1
Magazinban.
mellett
7.Világa
Jogosultság
a GS1 E
partnereklehetőség
van egyedi
tájékoznek járó egyes
szolgáltatások
tató
anyagok
behúzására is.
igénybe
vételére
A GS1 Magyarország vállalja,
7. Jogosultság
a GS1 Program
partnehogy a Szolgáltatói
reknek
járóelérhetővé
szolgáltatások
keretében
teszi
igénybe
vételére
a következő
szolgáltatásait
A
GS1 Magyarország
vállalja,
(melyekről
bővebb információ
hogy
a Szolgáltatói
Program
weboldalunk
„Szolgáltatásakeretében
Partnerei számára
ink” menüpontjában
található):
biztosítja
mindazon
szolgál• Vonalkód
ellenőrzés
tatásait,
amelyek
honlapján a
• GS1 Logger
App
http://gs1hu.org/szolgaltatasa• Egészségügyi applikáció
ink
alatt elérhetőek.
• Amenüpont
GS1 Magyarország
Képzései
(A
terjed
• Aszolgáltatás
GS1 világa nem
magazin
éskia
GS1
azonosító Különszám
számok, számSzolgáltatói
tartományok
biztosítására,
aktuális példányai
mivel
ezekhez külön GS1 jog• GEPIR
viszony
létesítése
szükséges
• A MyGS1
zárt felületen
Társaságunk
Általános Üzleti
elérhető és Tudástár
Feltételeinek
rendelkezéseivel
(A szolgáltatás
nem terjed
összhangban.)
ki GS1 azonosító számok,
számtartományok biztosítá8. Megjelenési
lehetőség
GS1
sára, mivel ezekhez
különaGS1
Magyarország
által szervezett,
jogviszony létesítése
szükséges
szakmai
rendezvényeken
Társaságunk
Általános Üzleti
A
GS1 Magyarország
a GS1
Feltételeinek
rendelkezéseivel
szabványalkalmazás
gyakorlati
összhangban.)
megvalósításának elősegítészakmaiakonferenciákat,
8.sére
Megjelenés
2021-es
kiállításokat,
workshopokat,
GS1 világa magazin
Szolgálgyakorlati
projektbemutató
tatói Különszámában
eseményeket
szervez.2021-ben
A GS1 Magyarország
A
Partnereinknek
isSzolgáltató
kiadja speciális,
csak a Szollehetőségük
van ezen
rendezgáltató Partnereket
bemutató
vényeken,
térítésmentesen
vagy
kiadványát,
amely elektronikuasan
rendezvényre
külön megála GS1 KÓDVILÁG
hírlevél
lapított
díjszabáshoz
képest
részeként
megküldésre
kerül
kedvezményesen
részt
venni.
a rendszerhasználó
partnereknek, valamint elektronikus
9. GS1
támogatás
a Szolgáltató
változatban
elérhető
lesz a
Partner
saját rendezvényeihez
GS1 Magyarország
weboldalán
kapcsolódóan
is. Regisztrált Partnereinknek
A
GS1
Magyarország
vállalja,
1/1
oldalban,
Szövetséges
hogy
a Szolgáltató
Partner
által
Partnereinknek
2/1
oldalban

van lehetőségük megjelenni,
cégismertetővel és/vagy szakmai
publikációval és/vagy PR cikkel.
9. Megjelenési lehetőség a
GS1 Magyarország által szervezett szakmai rendezvényeken
A GS1 Magyarország a GS1
szabványalkalmazás gyakorlati
megvalósításának elősegítésére
szakmai konferenciákat, kiállításokat, workshopokat, gyakorlati
projektbemutató eseményeket
szervez.
A Szolgáltató Partnereinknek
megrendezésre kerülő szakmai
lehetőségük van ezen rendezvérendezvényeket – Szolgáltató
nyeken, térítésmentesen vagy a
külön megkeresése alapján – saját
rendezvényre külön megállapíkommunikációs csatornáin keresztott díjszabáshoz képest kedtül meghirdeti, publikálja, valamint
vezményesen részt venni.
igény esetén, azokon szakértői
előadásokat tart.
10. Szakmai támogatás a Szolgáltató Partner saját rendez10. Kiemelt megjelenés a 2018-as
vényeihez kapcsolódóan
GS1 Világa Magazin –SzolgálA GS1 Magyarország vállalja,
tatói Különszámban
hogy a Szolgáltató Partner
A GS1 Magyarország 2018-ban
által megrendezésre kerülő
is kiadja speciális, csak a Szolszakmai rendezvényeket –
gáltató Partnereket bemutató
Szolgáltató külön megkeresése
kiadványát, amelyből 2500
alapján – saját kommunikációs
nyomtatott példány készül, és
csatornáin keresztül meghirkerül megküldésre a legfontodeti, publikálja, valamint igény
sabb rendszerhasználó partneesetén, azokon szakértői előareknek, valamint elektronikus
dásokat tart.
változatban elérhető lesz a
GS1 weboldalán is. Szövet11. Részvételi lehetőség a GS1
séges Partnereinknek lehetőMagyarország által szervezett
ségük van ezen kiadványban
és meghirdetett oktatásokon
megjelenni cégismertetővel
Térítésmentes részvételi leheés/vagy szakmai publikációval
tőség biztosítása hallgatóként
és/vagy PR cikkel.
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a GS1 rendszerhasználók
számára meghirdetett, a
GS1 szabvány elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítását,
valamint a helyes szabványalkalmazást elősegítő oktatásokon. Ez a lehetőség mind a
Szolgáltató munkatársai számára, mind az általa delegált
partnerek számára adott.
12. Együttműködés pályázatok
és projektek kapcsán
A GS1 Magyarország magas
színvonalú héttértudással
11. Részvételi lehetőség a GS1
támogatja a Szolgáltató Partáltal szervezett és meghirdenerek által benyújtott olyan
tett oktatásokon
pályázatok, vagy projektek
Térítésmentes részvételi lemegvalósulását, melyek
hetőség biztosítása hallgatóGS1 szabványok bevonásával
ként a GS1 rendszerhasználók
kivitelezhetők.
számára meghirdetett, a GS1
szabvány elméleti és gyakorlati
13. Stratégiai egyeztetés minialapjainak elsajátítását, valamum évente egy alkalommal
mint a helyes szabványalkalAz együttműködő Felek válmazást elősegítő oktatásokon.
lalják, hogy évente legalább
Ez a lehetőség mind a Szolegy alkalommal egyeztetik
gáltató munkatársai számára,
éves terveiket a lehetséges
mind az általa delegált partstratégiai együttműködések,
nerek számára adott.
közös projektek meghatározása érdekében.
Képzéseinkről és időpontjainkról itt tájékozódhat:
http://gs1hu.org/szolgaltatasaink/ tudasmegosztas/kepzesek
Képzéseinkről és időpontjainkról itt tájékozódhat:
http://gs1hu.org/szolgaltatasaink/ tudasmegosztas/kepzesek

A GS1

MAGYARORSZÁG a GS1 nemzetközi hálózat tagja. A GS1 egy olyan nemzetközi rendszer,

amely lehetővé teszi termékek, szolgáltatások, szállítási egységek, szer vezetek és helyek azonosítását
és az ezekhez kötődő kommunikációt.
A rendszer működtetését – nemzeti szer vezetek hálózatán keresztül – a GS1 végzi, amely a felhaszná
lók igényét figyelembe véve biztosítja és fejleszti az azonosítási szabványokat. A GS1 egy szer vezet
ben tömöríti a világ legelterjedtebb szabványrendszerét, politikai, gazdasági és ipari korlátok nélkül.
Feladata, hogy globális, nyitott, ágazatsemleges szabványok kifejlesztésével, illetve a szabványokhoz
kapcsolódó képzésekkel elősegítse a szabványok gyakorlati megvalósítását, megkönnyítve a legjobb
üzleti megoldások gyors alkalmazását és elterjedését.
115 országban van jelen szabványaival és megoldásaival, amelyek az
A GS1 több mint 20 ágazatban, 112
ellátási lánc minden szegmensét érintik és egymillió partner vállalatát napi 5 milliárd tranzakció végre
hajtásában segítik.

✓ Szolgáltatóként fejleszt, vagy értékesít GS1 szabványokra épülő megoldásokat,
alkalmazásokat, szoftvereket?
✓ Foglalkozik automatikus azonosításhoz – vonalkódok, 2D kódok, RFID technológia –
és adatgyűjtéshez szükséges kódolvasókkal, nyomtatókkal és egyéb hardverekkel?
✓ Szeretné bővíteni partneri körét és szolgáltatási portfólióját?

Csatlakozzon a GS1 Szolgáltatói Programhoz!
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