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Az üzleti élet közös nyelvét biztosító szabványaink
az azonosítás, az automatikus adatgyűjtés és az adatok
hatékony megosztásának alapját képezik az ellátási
láncokban, garantálva, hogy a legjelentősebb információk
hozzáférhetők, pontosak és könnyen értelmezhetők legyenek
minden érintett számára.

Éves összefoglaló

TARTALOM

Az alábbi 30 oldalon GS1 Partnereink teljes áttekintést kaphatnak azokról a GS1
szabványelemekről, megoldásokról és szolgáltatásokról, melyeket évről évre bővítve,
modernizálva, továbbfejlesztve teszünk elérhetővé aktív licencszerződéssel rendelkező
Partnereinknek.

Az Éves összefoglaló célja, hogy további ötleteket, tippeket és
tájékoztatást adjunk GS1 Partnereinknek ahhoz, hogy a következő évben
is tervezhessenek a GS1 nyújtotta lehetőségekkel, sőt minél szélesebb
körűen használják ki a rendszerünkben és értéknövelt szolgáltatásainkban
rejlő lehetőségeket.
Ismerjék meg:
Legújabb és legkedveltebb szolgáltatásainkat;
A GS1 megoldások rendszerét és hozzájuk kapcsolódó alapszolgáltatásainkat;
Értéknövelő szolgáltatásainkat;
További speciális szolgáltatásainkat;
Hazai együttműködéseinket, Partnereink érdekében;
Terveinket a 2022-es évre.

A GS1 hisz abban, hogy szabványainak ereje átformálja és jobbá teszi azt,
ahogyan dolgozunk és élünk.

Legújabb és legkedveltebb

SZOLGÁLTATÁSAINK

Napjaink járványhelyzettel és egyéb nehézségekkel terhelt
világában az üzleti technológiák olyan mértékű fejlődésével
és folytonos változásával kell szembesülnünk – elég csak az
online értékesítés térnyerésére, az egyre
szigorodó nyomon követési elvárásokra, a globálissá váló
beszerzési és ellátási láncokra vagy a különböző folyamatok
automatizálására irányuló megoldásokra gondolnunk -, ami
igencsak megnehezítheti a vállalkozásoknak, hogy lépést
tartsanak az új típusú innovációkkal és maximálisan
kiaknázzák a bennük rejlő üzleti előnyöket.
A GS1 globális szabványszervezet és kizárólagos hazai képviseletként a GS1 Magyarország
is stratégiai szintű kiemelt feladatának tartja, hogy szabványaival olyan eszközt
biztosítson a Partnereinek, melyekkel könnyedén megfelelhetnek az új típusú piaci
kihívásoknak és melyekkel biztonságosabbá tehetjük mindennapjainkat.
Éppen ezért a nemzetközi üzleti életben széles körben alkalmazott GS1 szabványokat folyamatosan
fejlesztjük, a szabványos alapokra építhető megoldásokat pedig a szüntelenül megújuló iparági és
piaci igényekre szabjuk, ahogyan azt a világszerte immár kétmilliót is meghaladó GS1
szabványhasználó elvárja.
Ezek a fejlesztési folyamatok elsősorban az üzleti háttérfolyamatokat támogatják és a GS1
szervezet mind a 115 tagszervezete folyamatosan időt, szaktudást és pénzt áldoz arra, hogy az
iparágaknak átláthatóbb, biztonságosabb, költséghatékonyabb lehetőségeket kínáljon.
Az üzleti élet közös nyelvét biztosító szabványaink az azonosítás, az automatikus adatgyűjtés és az
adatok hatékony megosztásának alapját képezik az ellátási láncokban, garantálva, hogy a
legjelentősebb információk hozzáférhetők, pontosak és könnyen értelmezhetők legyenek minden
érintett számára. Egy olyan világban, ahol az adatok szerepe és mennyisége egyre csak nő, a GS1
szabványok segítenek, hogy Partnereink arra koncentrálhassanak, ami valóban fontos.

A SZABVÁNYMENEDZSER
SZOFTVER ÉS PLATFORM
A SzabványMenedzser szolgáltatás számos területen
teszi egyszerűbbé a vállalkozások életét
A GS1 Magyarország saját fejlesztésű, felhő alapú szolgáltatása, a Szabványmenedzser
szoftver és platform, a GS1 szabványrendszerhez történő csatlakozás után azonnal
elérhető a hazai GS1 Partnereknek és segítséget nyújt a vonalkódok képzésében, az
azonosításban és az ezzel járó adminisztrációs és nyilvántartási teendőkben.
2021-ben a platformon létrehozott azonosítók száma átlépte az egymilliót és
már több mint 2500 Partnerünk kezdte el aktívan használni ezt a szolgáltatást.

Nem szükséges többé mélyebb szabványismeret a GS1
szabványok gyors alkalmazásba vételéhez;
Nem kell magas szintű IT tudás a szolgáltatás
használatához;
A termékekkel kapcsolatos, az üzleti életben
elengedhetetlen adatokat (termék törzsadatok,
gyártási adatok, stb.) egy helyen, biztonságosan tudja
tárolni és az adatbázist bárhonnan elérheti;
Egyszerre – ha szükséges – több munkatársa is
hozzáférhet a rendszerhez, többé nem egy
számítógéphez, vagy egyetlen munkatárshoz kötött a
nyilvántartás.
A Szabványmenedzser szoftver a kezdő vállalkozásoktól a fejlődő, növekvő cégeken
át a globális hálózati megoldások alkalmazását tervező nagyvállalatokig biztosítja
az adott fejlődési szinthez szükséges támogatást a GS1 szabványalkalmazáshoz.

A beszállítóknak gyakran okoz gondot, hogy a kereskedők
eltérő igények szerint kérik a logisztikai címkék
kialakítását. 2021-ben már több kereskedővel egyeztetett
címkesablon is elérhető a platformon, így újabb nagyon
hasznos elemekkel bővült szolgáltatásunk.
A SzabványMenedzser szolgáltatásról bővebb információért keresse fel
weboldalunkon az alábbi oldalt: www.gs1hu.org/szabvanymenedzser

A SZABVÁNYMENEDZSER
UDI MODULJA
A SzabványMenedzser szolgáltatásunk
UDI modulja segít az egészségügyi
szektor képviselőinek az MDR és IVDR
rendeletekben megfogalmazott
egyedi előírásoknak történő
megfelelésben.
Az EU Rendelet az UDI számok kiadására és azok vonalkódos jelölésére nemzetközi
szabványok alkalmazását követeli meg. 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 SzabványMenedzser alap- és UDI-modulja segítséget nyújt többek között:
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 UDI azonosítók összerendelésében;
a Legacy device adatainak kezelésében;
a Legacy device eszközből UDI azonosított eszközre történő átforgatásban;
az azonosítók és attribútumaik exportálásában;
vonalkód generálásában (lineáris és 2d-s kódok: EAN-13, GS1-128, GS1 DataMarix).

2021. október végén közzétette az EU felelős
szervezete az EUDAMED adatbank által elvárt
adatmodellt, amelynek alapján továbbfejlesztve
az UDI-modult, a jövő évben támogatni tudjuk a
szektor szereplőit az európai adatbázissal
kompatibilis adatformátum előállításában is.
A SzabványMenedzser szolgáltatás UDI moduljáról bővebb információért keresse fel
weboldalunkon az alábbi oldalt: https://gs1hu.org/udi-szoftver

GS1 FLOW
FOLYAMATFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÁS
A GS1 Magyarország legújabb, komplex
folyamatfejlesztési szolgáltatása 2021. utolsó
hónapjaiban készült el.
Ha egy vállalkozás növekszik, bővül, annak mindenki nagyon örül, ám a problémák is
ekkor szoktak kezdődni: a kollégákra több feladat és nagyobb felelősség hárul,
bonyolultabb és időrabló feladatok keletkezhetnek, a folyamatok összetettebbek és
sokszor indokolatlanul növelik a kiadásokat.

Hogyan állíthatjuk vissza a vállalkozás sikeres,
átlátható és hatékony működését, miközben a
növekedésről se szeretnénk lemondani?
Ebben segít a GS1 Flow!

Miből áll a GS1 Flow program?
Megvizsgáljuk vállalkozása folyamatait és kiszűrünk minden olyan pontot, ahol
módosítással vagy újragondolással a lépések egyszerűbbek, hatékonyabbak és
költségkímélőbbek lehetnek. A GS1 Flow eszköztárában nem csak a belső és
külső üzleti folyamatok automatizációját támogató, a hibalehetőségeket
csökkentő GS1 szabványmegoldások kapnak szerepet. Egy szoftver-alapú
folyamatfelmérő megoldást is csatasorba állítunk az Ön vállalkozásának sikere
érdekében.
Az első lépés a felmérés, melynek során részletesen átvizsgáljuk a vállalkozás gyenge
pontjait, majd javaslatot teszünk azok fejlesztésére, áthidalására.
Ezt követően egy szoftveres szimulációban konkrét számadatokkal és százalékos
fejlődési lehetőségekkel támasztjuk alá a módosítások várható pozitív hatásait.
Végül a bevezetés szakaszában sem engedjük el a vállalkozása kezét, ott vagyunk
minden egyes lépésnél és ellenőrizzük az új metódus sikerességét.

A GS1 Flow programról bővebb információért keresse fel weboldalunkon az alábbi
oldalt: https://gs1hu.org/gs1-flow

IFS AUDIT TÁMOGATÁSA
GLN REGISZTRÁCIÓVAL
Az IFS Élelmiszer 7-es verziójának bevezetésével az
Európai Gazdasági Közösségben (EGK) és az Egyesült
Királyságban működő élelmiszer-gyártóknak GLN-nel
kell rendelkezniük.
Az IFS Élelmiszer 7-es verziójának egyes szabályai már 2021. március 1-én
hatályba léptek, 2021. július 1-től pedig kötelező érvényű lett az új szabályozás.
Az IFS azért döntött a GLN bevezetése mellett, hogy egyszerűsíteni tudja a
kommunikációt a beszállítók és a kereskedők között, ezzel együtt pedig
optimalizálni akarták az IFS tanúsítványok biztonságát és hitelességét.

Összeállítottuk érintett Partnereinknek a
legfontosabb információkat, teendőket

GLN szám IFS audithoz
Az IFS audit során az érintett termék gyártóhelyét kell GLN azonosítószámmal
ellátni. Abban az esetben, ha a székhelycím és a gyártási cím nem egyezik meg, akkor a
Vállalkozásnak rendelkeznie kell a GS1 által kiadott, érvényes Globális Cégprefix
számtartománnyal, melyet Társaságunk szintén biztosítani tud. A Cégprefix segítségével
lehetőség lesz a telephelyekre (gyártási helyekre) un. GLN helyazonosító számot képezni.
GLN Helyazonosító számokat legegyszerűbben a SzabványMenedzser szoftverünk
segítségével lehet képezni, melynek elérhetősége:
https://gs1hu.org/szabvanymenedzser.
A legenerált helyazonosítót, a hozzá tartozó címadatokkal együtt elérhetővé tesszük a
GEPIR cégkeresőben https://gepir.gs1hu.org/, így tudják igazolni az IFS Auditor felé a
GLN azonosítók meglétét.
Természetesen lehetőség van a saját GS1 számképző rendszer segítségével is képezni
azonosítót, ennek adatait el kell küldeni Társaságunk részére, hogy a GEPIR elérhetőség
biztosítva legyen.

Bővebb információért keresse fel weboldalunkon az alábbi oldalt:
https://gs1hu.org/ifs-gln-igenyles

CUSTOMER JOURNEY
AZ ÜGYFÉLKEZELÉS ÚJ DIMENZIÓJA
Az "Ügyfél Életút program" keretében
a GS1 Magyarország Ügyfélszolgálata célul tűzte ki,
hogy egy újfajta ügyfélélményt biztosít meglévő és
leendő Partnerei számára.
A nemzetközi GS1 hálózat célkitűzése, hogy a globális szabványok használata által a
csatlakozó cégek és vállalkozások egy Közösségben érezhessék magukat, ezért
rendkívül fontos, hogy egységesen határozzuk meg, hogy a Partnerekkel milyen
kommunikációt folytatunk annak támogatására, hogy egyre szélesebb körben
élvezhessék a belföldi és nemzetközi lehetőségeket egyaránt.

A GS1 Szervezettel történő első találkozás során számos kérdés merülhet fel leendő
Partnerünkben és ezen összetett rendszerben történő eligazodáshoz szeretnénk
segítséget nyújtani. Az eddigi tapasztalataink alapján létrehoztunk különböző
színes tájékoztató anyagokat, amelyek figyelembe veszik az egyes üzleti
szituációkat és a legfontosabb témaköröket részletezik, így már az első
tájékoztatás alkalmával az adott kérdéskörre szabott választ tudjuk biztosítani.
Szintén bevezetésre került egy un. Üdvözlő csomag. Ennek részeként a regisztrációt
követően telefonon megkeresést kezdeményezünk új Partnereink felé, amely során
az első lépésekben próbálunk iránymutatást és segítséget nyújtani, valamint
esetleges felmerülő kérdéseiket tisztázni. A csomag része egy Üdvözlő elektronikus
levél is, amely a legfontosabb tudnivalókat és igénybe vehető szolgáltatásokat
foglalja össze, illetve Ügyfélelégedettségi kérdőívünk, amely által visszajelzést
küldhetnek Partnereink a kezdeti tapasztalatokról.
Az Ügyfél Életút program
keretében különböző rendszerfejlesztéseket is véghez vittünk,
melyek középpontjában szintén a Partnereink igényeit, és az
egyértelműbb kommunikációt tartottuk szem előtt.
További eredményeink
közé tartozik, hogy frissítettük honlapunkon a kezdeti
lépésekkel és szerződéskötéssel kapcsolatos tartalmakat,
rövid magyarázó videót készítettünk a GS1 cégprefixről,
aktualizáltuk a leggyakrabban felmerülő kérdéseket a
különböző témakörök szerint, illetve online tudásbázisunk is
új tartalmakkal és esettanulmányokkal bővült.

A TUDÁS ÉRTÉK
A GS1-ES TUDÁS ÜZLETI ELŐNY!
A GS1 szabványszervezet munkatársai hazai és
nemzetközi szinten is nagy erőfeszítésekkel
dolgoznak azon, hogy a szabványmegoldások és a
szabványalapú szolgáltatások minél szélesebb
körben ismertetésre kerüljenek.
Ezzel azt a célt szolgáljuk, hogy a különböző
szektorokban tevékenykedő vállalkozások üzleti
folyamatai még versenyképesebbé, hatékonyabbá
váljanak szerte a világon.
A tudásátadás az egyik legfontosabb feladatunk, hiszen így érhetjük el, hogy a GS1
szabványok bevezetését megkönnyítsük partnereink számára. Bár a legtöbben azért
válnak GS1 Partnerré, mert vonalkódot szeretnének a termékeikre, a mi küldetésünk,
hogy felhasználóink minél több GS1 megoldást megismerjenek és tisztában legyenek
azzal, hogy a szabványrendszer jóval többet nyújt, mint a globálisan egyedi
azonosítószámok és vonalkódok.

Világunk folyamatai, köztük a tanulás, az ismeretszerzés is
egyre inkább az online térbe helyeződnek át, ehhez
alkalmazkodva nyújtunk mi is egyre szélesebb körű
szolgáltatásokat, lehetőségeket partnereinknek a GS1 rendszer
megismerésére a digitális térben.

WEBOLDALUNK
A LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓFORRÁS
2021-ben megkezdődtek a weboldalunk teljes
frissítésének háttérmunkálatai. Új szerver, új
webmotor és megújuló tartalmak fejlesztésén
dolgoztunk.
A GS1 Magyarország weboldala az első számú információs csatornánk a GS1 Partnereink
felé. Itt osztjuk meg saját újdonságaink mellett a piaci trendeket, de itt találhatók meg
különböző formában a GS1 szabványokkal és megoldásokkal kapcsolatos tudásanyagaink
is, melyeket kiadványok, esettanulmányok és hasznos videók formájában teszünk közzé.

2022-ben egy interaktívabb,
letisztultabb, még több felhasználói
élményt biztosító felület,
könnyebben kereshető tartalmak
és áttervezett design várják majd a
weboldalunkra látogató
Partnereinket.
Ám addig is felhasználóink szektorokra szabott tartalmakat találhatnak az Iparági megoldások
menüpontban vagy részletesen olvashatnak a nekik szóló Szolgáltatásainkról. A GS1
szabványelemek általános ismertetőjét a Rólunk menüpont alatt érhetik el, ahol a GS1 globális
szervezetről is olvashatnak érdekességeket. Esettanulmányok aloldalunkon magyar nyelvre
lefordított, nemzetközi esettanulmányok közt böngészhetnek, különböző szektorok
képviselőinek GS1 szabványbevezetési folyamatát ismerhetik meg.
GS1 Partnereink beléphetnek a jelszóval védett MyGS1 oldalainkra, ahol cégre szabottan
elérhetik a GS1 jogviszonyukkal kapcsolatos dokumentumaikat, valamint böngészhetnek a
Tudástárban elhelyezett GS1 kiadványok és útmutatók egyre bővülő kínálata között. Szintén
ezen a felületen tesszük elérhetővé GS1 világa magazin archívumunkat, ahol évekre
visszamenőleg olvashatnak gyakorlati szemléletű szakmai cikkeket, aktuális információkat, valós
szabványhasználati példákat.

Azon vállalkozások számára, melyeknek fontos, hogy folyamatosan javítsák
versenyképességüket, melyek igényesek az üzleti folyamataikra és időről-időre
szeretnék hatékonyabbá tenni azokat, a weboldalunk a hasznos ötletek, példák,
friss információk tárházát nyújtja: https://gs1hu.org

A GS1 MAGYARORSZÁG
KÉPZÉSEI
A GS1 Magyarország kiemelt szolgáltatásai közé
tartozik az információátadás és a GS1
szabványrendszerrel kapcsolatos képzések
biztosítása.
Célunk, hogy a GS1 szabványok az előírt globális szabályoknak megfelelő módon
kerüljenek átültetésre és alkalmazásra a vállalkozások mindennapi életében és üzleti
folyamataikban. Nem utolsó sorban, mint minden más szakmai területen, így a GS1
szabványrendszerben is történnek fejlesztések, megnyílnak új felhasználási
lehetőségek, ezért időről-időre érdemes a szabványismereteket is bővíteni, majd az új
lehetőségeket az üzleti gyakorlatba beépíteni.

A GS1 szabványrendszer összetett és bonyolult,
ezért hoztuk létre tematikus képzéseinket, hogy
egy-egy szegmensébe részletesebb, mélyebb
betekintést adjunk felhasználóinknak.
Képzéseink a GS1 Partneri igényeket követve egyre
inkább az online térbe helyeződtek át, a
szakértőink által webinar formában tartott
képzésekhez a hallgatóknak el sem kell hagyniuk
irodájukat vagy otthonukat.

Webinar képzések és videós képzések
Az idei évben az élő webinarok mellett fokozatosan elérhetővé váltak
képzéseink videók formájában is, így már tényleg bárhonnan,
bármikor és akár többször is megtekinthetők tananyagaink.

Az online képzéseinkről (webinarok) és videó formájában is elérhető képzéseinkről
weboldalunk alábbi oldalán talál aktuális információt, ahol online regisztrációs
űrlapunk kitöltésével jelentkezhet is az Önnek hasznos képzéseinkre:
https://gs1hu.org/szolgaltatasaink/tudasmegosztas/kepzesek

A GS1 MAGYARORSZÁG
WEBINAR KÉPZÉSEI
Az idei évben 9-re bővült az elérhető szakmai
webinarok köre. 2021-től vált elérhetővé az Online
értékesítési webinarunk és az IDDA szolgáltatási
webinar.
GS1 Rendszer általános ismeretek webinar
GS1 Kapcsolattartóink számára a GS1 szabványok és szolgáltatásaink gyakorlati
alkalmazásba vételét segítő online képzés.
Azonosítószám képzés és vonalkód alapismeretek webinar
Átstrukturált tematikával, online szerezheti meg a vonalkódos azonosítás és a
számképzés alapjaival kapcsolatos tudást.
A GS1-128 és az SSCC szerepe a kereskedelemben webinar
A képzés során megismerheti az egyik leggyakoribb GS1 vonalkód jelkép felépítését és
készítését, valamint a logisztikai címkében rejlő lehetőségeket.
Nyomon követés alapjai webinar
Képzésünkön a jogszabályban előírt nyomon követés módszertanát, alapfogalmait, a
kapcsolódó GS1 szabványelemek alkalmazási lehetőségeit mutatjuk be.
SzabványMenedzser webinar
Legnépszerűbb szolgáltatásunk, a Szabványmenedzser szoftver alapvető működését,
funkcióit bemutató online képzés.
UDI webinar
Az új európai uniós jogszabályoknak történő megfeleléshez, az egészségügyben
bevezetendő azonosítási- és jelölési szabályokhoz nyújtunk gyakorlati segítséget.
SzabványMenedzser UDI modul webinar
Webinarunk célja, hogy GS1 Partnereink teljes körű támogatást kapjanak UDI modul
szolgáltatásunk funkcióinak helyes alkalmazásba vételéhez.
Online értékesítési webinar
Képzésünk azoknak szól, akik afő nemzetközi (Alibaba, eBay, Google stb.) és hazai
(eMAG) piactereken tervezik értékesíteni termékeiket.
IDDA szolgáltatási rendszer webinar
Ismertetjük a GS1 szabványokat, az eDelivery uniós hálózati platformot, és a
blockchain-alapú könyvelést integráló újgenerációs üzleti kommunikáció eszközt.

Aktuális online képzéseinkről weboldalunk alábbi oldalán olvashat és online
regisztrációs űrlapjaink kitöltésével jelentkezhet is az Önnek hasznos
képzéseinkre: https://gs1hu.org/szolgaltatasaink/tudasmegosztas/kepzesek

A GS1 MAGYARORSZÁG
EGYEDÜLÁLLÓ SZAKÉRTŐKÉPZÉSEI
A GS1 Magyarország immár negyedik éve szakértőket
képez a különböző iparágak számára, hazánkban
egyedülálló tudásanyaggal. Versenyképes tudást
nyújtunk, nemzetközi sikeres gyakorlatokra és a GS1
szabványmegoldásokra alapozva.
Képzéseink 2021-ben ismét online formában folytatódtak.
Frissen szerzett tudásával képessé válik különböző vállalkozások vagy
intézmények folyamatainak felmérését követően hatékonyságnövelő, költségés folyamatoptimalizáló és a transzparenciát magasabb színvonalra emelő új
rendszerek szervezetre szabott megtervezésére és a bevezetés támogatására.
Mindezt a GS1 szabványelemekben és megoldásokban rejlő előnyök
kiaknázásával.

GS1 egészségügyi szakértő
A képzés a teljes egészségügyi iparág
bármely területén tevékenykedő
szakembereket szólítja meg, akik az
elméleti alapok mellett már sikeresen
működő, külföldi megoldásokon és
számos gyakorlati példán keresztül
bővíthetik tudásukat a GS1 globális szabványainak hatékonyságot és biztonságosabb,
gyorsabb, átláthatóbb ellátást támogató megoldásairól.

GS1 nyomonkövetési szakértő
A képzés az agrárágazat és élelmiszeripar bármely szegmensében
tevékenykedő vállalkozóknak és az ilyen vállalkozásoknál dolgozó,
minőségbiztosításért, nyomon követésért felelős munkatársaknak szól. Az
alapismereteken túl, nemzetközi és hazai kitekintéssel, számos gyakorlati
példa megismerésével bővíthetik tudásukat a GS1 globális szabványainak
hatékonyságot és üzleti előnyöket biztosító megoldásairól.
Tudjon meg többet szakértőképzéseinkről: https://gs1hu.org/szakertokepzesek

A GS1 MAGYARORSZÁG
KIHELYEZETT ÉS TANTERMI KÉPZÉSEI
Amennyiben úgy látja, hogy vállalkozásában több
kollégának, akár egész osztályoknak is fontos volna
a GS1 szabványismeretek elsajátítása és a gyakorlati
tudás elmélyítése, vegye igénybe kihelyezett és
tantermi képzési ajánlatunkat.
Kihelyezett képzések - akár online is
Ezek a képzések előre egyeztetett terjedelemben (egy vagy több napos intervallumban)
és témában, speciálisan az Ön vállalkozásának profilját és igényeit figyelembe véve
kerülnek kialakításra. A képzést a vállalkozás székhelyén tartjuk, de 2021. évben az
online verziót is elérhetővé tettük.

Tantermi képzések
2021-ben a tantermi képzéseink helyett több online képzést biztosítottunk a
járványhelyzethez alkalmazkodva. Igény esetén és amikor ez ismét lehetővé válik, továbbra is
elérhető lesz egy-egy témakört lefedő fél vagy egész napos oktatásunk a GS1 Magyarország
székhelyén található oktatóteremben (1139 Budapest, Fáy utca 1/b.).
Jelenleg az igény szerint elérhető, egész napos tantermi/online képzéseink a következők:
Azonosítószám képzés és vonalkód alapismeretek
A GS1-128 és az SSCC szerepe a kereskedelemben
A GS1 Databar vonalkód a kereskedelemben
GS1 EDI és e-Számlázás
Adatminőség-adatkommunikáció
Tudjon meg többet képzéseinkről: www.gs1hu.org/szolgaltatasaink/tudasmegosztas/kepzesek

IDDA

INTEGRATED DELIVERY BY DIGITAL ASSISTANCE

ÚJGENERÁCIÓS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ
Az Európai Unió támogatásával készült IDDA
szolgáltatás fejlesztése befejeződött és a pályázat az
EU illetékes szervezeteivel lezárásra került, ám az
érdeklődő vállalkozásoknak a lehetőség továbbra is
nyitott az alkalmazásba vételre.
Az IDDA (Integrated Delivery by Digital Assistance) az elektronikus üzleti üzenetek
biztonságos és gyors létrehozására és továbbítására szolgáló újgenerációs innovatív
eszköz, amely a beszállítók és felvásárlóik (gyártók, kereskedők, disztribútorok) B2B
folyamataiban zajló hiteles és pontos elektronikus adatcserét teszi lehetővé egy tipikus
élelmiszeripari ellátási lánc mentén. Az IDDA egy olyan integrált szolgáltatássá válhat,
amellyel az élelmiszeripari vállalkozások tovább növelhetik ellátási biztonságukat és
értékesítési hatékonyságukat, még jobban kiszolgálva vevőik igényeit.

Hogyan használhatja ki a legjobban
az újgenerációs IDDA megoldásban rejlő
lehetőségeket?

Ismerje meg az IDDA-t!
Az IDDA egy olyan, üzleti kommunikációs eszköz, amelyhez kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztésének célja nem egy sokadik, újabb metódus piaci bevezetése, hanem három olyan,
már meglévő innovatív technológiai megoldás ötvözése - a GS1 szabványok, a blockchain
technológia és az eDelivery uniós hálózati kommunikációs platform -, melyek külön-külön
már bizonyították létjogosultságukat a világban, s melyek együttesen képesek választ adni az
élelmiszer szektor, az agrárium, a közétkeztetés vagy éppen a vendéglátóipar több jelenlegi
problémájára is; mint például az akadozó, pontatlan üzleti kommunikáció, a pénz és az
időhiány az IT beruházásokra, a gyakori emberi hibák, az ellátás bizonytalansága, a
jogszabályokban előírt nyomonkövetési kötelezettségeknek történő megfelelés nehézségei.

Az IDDA szolgáltatásról bővebben weboldalunkon az alábbi oldalon olvashat:
www.gs1hu.org/idda

LEI KÓD
KIADÁS ÉS -ÁTHOZATAL
A LEI Globális Jogalanyazonosító segít vállalata
azonosításában bizonyos banki ügyletei során.
A biztonságos pénzügyi tranzakciók a LEI kóddal kezdődnek. A GS1 a saját szabványai
mellett a LEI azonosító kiosztására is hitelesített, hivatalosan elismert szervezet. A GS1
Magyarország Regisztrációs képviselőként, 2017 december elejétől segíti az érintett
vállalkozásokat, szervezeteket és kötelezetteket a LEI kódjuk gyors és zökkenőmentes
beszerzésében és -áthozatalában.

Miben segít Önnek a GS1 Magyarország?
Magyar nyelven tesszük elérhetővé a LEI azonosítót kezelő
regisztrációs weboldalt, űrlapokat és a szükséges információkat
az egyes lépésekről;
Végig vezetjük Önt a LEI azonosító beszerzésének folyamatán;
Támogatjuk a LEI azonosítójának áthozatali lépéseiben a GS1hez, és mindez Önnek semmilyen extra költséggel nem jár;
Mind egyedi, mind csoportos, egy vagy több éves LEI igénylés
kezelésében hosszútávon számíthat ránk.

Vegye igénybe "több éves LEI" szolgáltatásunkat!
A GS1 Magyarország ezen szolgáltatásának segítségével több évre aktiválhatja LEI
azonosítóját.
Akár 3 vagy akár 5 évre is megrendelheti LEI kódjának használatát, a LEI kód
regisztrációja, áthozatala vagy meghosszabbítása során.
A több évre igényelt LEI kód aktív állapota automatikusan megújul az adott
időszakon belül.
Már a 3 évre érvényes LEI kóddal is pénzt spórolhat meg, ám az 5 éves érvényesség
esetében majdnem egy teljes évi LEI kód használati díj maradhat a zsebében!

Szolgáltatásainkkal folyamatosan támogatjuk az érintett hazai
vállalkozásokat a LEI kódjuk regisztrációjában, meghosszabbításában
vagy áthozatalában
Tudjon meg többet a LEI kóddal kapcsolatos szolgáltatásainkról: www.gs1hu.org/lei

MAGYAR LEAN & GREEN
PROGRAM
2021-ben is folytatódott GS1 Magyarország, a Magyar
Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság
(MLBKT) valamint a Holland Királyság Magyar
Nagykövetsége által hazánkban is meghonosított
Lean & Green Program, melyhez újabb tagok
csatlakoztak.
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 hazai
vállalkozásoknak a Magyar Lean & Green Program.
A Magyar Lean & Green program keretében megmutatjuk, hogy milyen módszerekkel
érhet el nagyobb hatékonyságot vállalkozása, miközben a szén-dioxid kibocsátása
csökkentésével költségmegtakarítást is elérhet, sőt kiemelt figyelemben és
elismerésben is részesülhet. Lépjen be Ön is az előrelátó vállalkozások körébe!

A Magyar Lean & Green Programhoz elsőként
csatlakozott Platform Partner STI Hungary Kft.,
valamint a 2021-ben belépett Stratégiai Partnerek
köréhez továbbra is nyitott a csatlakozás minden hazai
vállalkozás számára, amelynek fontos a
környezettudatos, társadalmilag is elismert
fenntartható működés kialakítása. 2021-ben több
online webkonferencia keretében ismerhették meg az
érdeklődők a 0%-os szén-dioxid kibocsátás felé vezető
első gyakorlati lépéseket.

Tudjon meg többet a Lean&Green programunkról: www.gs1hu.org/lean-and-green

A GS1 megoldások rendszere

ALAPSZOLGÁLTATÁSAINK

A GS1 szervezet mind a 115 tagszervezete egységes
alapszolgáltatásokat nyújt világszerte, melyhez az
adott országban tevékenykedő tagszervezet, így
hazánkban a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt., az
adott nemzet nyelvén ügyfélszolgálatot,
szaktanácsadást, kiadványokat és IT megoldásokat,
valamint képzéseket biztosít a GS1 Partnereknek a
szabványalkalmazás megkönnyítése érdekében.
A A GS1 szabványrendszer elemei 3 fő csoportba sorolhatók, melyek együtt biztosítják a
széles körben alkalmazható megoldásaink tárházát, amelyek - különösen integrált
alkalmazásba vétel esetén - minden kétséget kizáróan hozzájárulnak az ellátási
láncok és a cégek költségeinek csökkentéséhez.

A GS1 szabványrendszer elemei:

1. Azonosítás
2. Automatikus adatgyűjtés
3. Adatmegosztás, adattovábbítás

AZONOSÍTÁS
GS1 AZONOSÍTÓ SZÁMOK
A GS1 szabványos egyedi azonosító számok teszik
lehetővé, hogy a globális piacon minden márka és
minden termék egyedi értéket képviselhessen és ne
legyen összetéveszthető bármely más termékkel.
Ezeket a nemzetközileg elfogadott szabályrendszer szerint felépülő számokat
az informatikai rendszerek felismerik és egyértelműen azonosítani.
A GS1 azonosítók egyre nagyobb szerepet képesek töltenek be mind a
fizikai, mind az online kereskedelem folyamataiban, legyen szó bármelyik
kereskedelmi szektorról:
az üzleti folyamatok és információ-átadás alapját képezik, közös nyelvet
teremtve a nemzetközi kereskedelemben;
biztosítják a termékek márkavédelmét, és nyomon követhetőségét az
ellátási láncban;
belső folyamatokhoz vagy külső partnerek, hatóság számára elszámolási,
kontrolling adatok alapjául tudnak szolgálni;
valamint a különböző hatóságok, vagy ellenőrző szervek felé is ezek
segítségével lehet teljesíteni a jogszabályoknak történő megfelelés
bizonyítását.
GS1 Partnerként — az ehhez szükséges regisztrációt és szerződéskötést követően — a
kapott GS1 Cégprefixből (vagyis egy Önnek egyedileg kialakított számtartományból)
képezhet azonosító számokat, ún. azonosító kulcsokat.
A GS1 rendszerben 13 féle azonosító kulcs létezik, külön a termékek, a helyek (és
vállalkozások) azonosítására, a dokumentum-azonosításra, és további egységtípusok
azonosítására. Ha Ön kereskedelmi terméket azonosít, akkor azonosító kulcsa a GTIN
szám (vagyis a Globális kereskedelmi áruazonosító szám).
Felhívjuk szíves figyelmüket a 2016-ban kiadott új GTIN Számkezelési
szabványra is.
Az eddig létező 46 szabályt az új szabvány 10 fő pontban foglalja össze, könnyen
érthető formában megadva azokat a támpontokat, melyeket követni szükséges a GTIN
számkezelés során. Az új szabványt és a hozzá kapcsolódó segédleteket a GS1
Magyarország magyar nyelven tette elérhetővé Partnerei számára.

Tudjon meg többet weboldalunkról: www.gs1hu.org/rolunk/gs1szabvanyok/azonositas

AUTOMATIKUS ADATGYŰJTÉS
GS1 VONALKÓDOK
A GS1 szabványos egyedi azonosító számok teszik
lehetővé, hogy a globális piacon minden márka és
minden termék egyedi értéket képviselhessen és ne
legyen összetéveszthető bármely más termékkel.
Ezek olyan adathordozók, melyek lehetővé teszik GS1 Azonosító kulcsok és kiegészítő
adatok rögzítését közvetlenül a fizikai tárgyakon, szállítási egységeken.
Az automatikus, gyors és pontos termék-, tárgy, szervezet-, dokumentum,
helyazonosítást stb. lehetővé tevő vonalkódok a GS1 rendszer legismertebb és
legelterjedtebb elemei. A jelképekbe kódolt globális termékazonosító számok (GTIN)
biztosítják, hogy a termékek a világ minden táján egyértelműen azonosíthatóvá, nyomon
követhetővé váljanak.
A termékeken, vagy más szállítási egységeken elhelyezett vonalkódok a gyakorlatban
akkor biztosítják a hatékony és költségkímélő folyamatokat, ha olyan belső rendszert
alakít ki, melyben egy vonalkód olvasó segítségével gyorsan és pontosan tud naprakész
információkat gyűjteni és nyilvántartani, pl.:
Raktárkészletet, lejárati dátumot,
Kiszállított termékeket, azok logisztika egységeit,
Megrendelt termékeket,
Nyersanyag készletet.

EPC/RFID technológia
Az Elektronikus Termékkód™ (EPC) szabvány az egyedi azonosítás szabályait írja le,
melyet hozzárendelhetünk fizikai objektumokhoz, egyedi rakományokhoz, helyekhez,
vagy bármely azonosítandó egységhez, amely szerepet kap az üzleti folyamatokban.
Az EPC többféleképpen is megjeleníthető, akár bináris formában, igény szerint
Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) címkén vagy szöveges formátumban is, ha ez a
megfelelőbb a vállalkozások informatikai rendszerei közti adatcseréhez.

Tudjon meg többet az automatikus adatgyűjtési
technológiákról megújult honlapunk kapcsolódó oldalán:
www.gs1hu.org/rolunk/gs1szabvanyok/adatgyujtes

ADATMEGOSZTÁS,
ADATTOVÁBBÍTÁS
ADATBANKI ÉS
ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK
A GS1 szabványok gyakorlati alkalmazásának
harmadik legfontosabb eleme a minőségi adatok
üzleti partnereinkkel történő megosztása a
megrendeléstől a szállításon át a számlázásig tartó
tranzakciós folyamatokban.
A GS1 szabványmegoldások egyik csoportja az információk, adatok megosztására szolgál ilyenek például az ún. mesteradatok, az üzleti tranzakciós adatok, a fizikai
eseményekhez tartozó adatok, vagyis összességében választ adhatunk a
segítségükkel a Ki?, Hol?, Mikor? Mit?, Miért? kérdésekre, szabványos módon. Az
adatmegosztási szabványok másik nagy előnye, hogy pontos, gyors és biztonságos
információforgalmat tesznek lehetővé, különböző csatornákon üzleti partnereink
és akár fogyasztóink felé is.

GS1 EDI
(Elektronikus adatmegosztás, üzleti kommunikáció)
Az elektronikus kommunikáció gyors és pontos elektronikus adatcserét tesz lehetővé az
üzleti partnerek közt. Az elektronikus adatcsere (EDI) bevezetése komoly kihívást jelent
minden vállalat számára, hiszen alaposan át kell gondolni, milyen folyamatokat kíván
lefedni a vállalat a szabványos elektronikus dokumentumokkal, milyen erőforrásokkal
rendelkezik a cél eléréséhez, és egyáltalán, mi a legmegfelelőbb megoldás számára.
Az üzleti tranzakciók elektronikus adatcserével történő támogatását teszik lehetővé
többek között az alábbi elektronikus üzenettípusok:
Megrendelés
Feladási értesítés
Átvételi értesítés
Számla

Tudjon meg többet a szabványos adatmegosztásról
honlapunk kapcsolódó oldalán: www.gs1hu.org/rolunk/gs1szabvanyok/adatmegosztas

Az adatok pontossága, az adatmegosztás hatékony és
költségkímélő módon történő megoldása a
folyamatok egy jelentős részének automatizálásával
ezekben az esetekben is elengedh etetlen, éppen ezért
a GS1 szabványrendszernek erre is vannak kidolgozott
eszközei, módszerei.
A GDSN
(Globális adatszinkronizációs hálózat)
Az üzleti folyamatokat támogató adatok minősége, vagyis az elektronikus
kommunikációban használt adatokat tároló adatbázisok érvényessége, szabványossága,
pontossága, teljessége és konzisztenciája befolyásolja az üzleti tranzakciók
megvalósíthatóságát és hibamentességét. A GS1 mind az adatminőség-biztosítás
(Adatminőségi Keretprogram), mind pedig az automatikus és elektronikus termékadatkommunikáció (Globális Adatszinkronizációs Hálózat) területén rendelkezik a szükséges
tudással, szabv ánykészlettel és megoldással, amellyel támogatja partnerei sikeres és
hatékony adatkommunikációját.
A GDSN gondoskodik a valós, pontos termékadatok nyilvántartásáról azok partnerekkel
történő szinkronizálásáról, és globális hozzáférhetőségéről az üzleti folyamatok
hatékonyabbá tételéhez. A globális szinten megnövekedett használat és az új bevezetések
növekvő száma alapján megfogalmazódott a felhasználók részéről az az igény, hogy a
hálózat rugalmasabban reagáljon a piaci változásokra és felgyorsíthatók legyenek a
bevezetés lépései.
2017 óta a GS1 Magyarország új, a felhasználói igényekre épülő hazai adatbanki
megoldást tett elérhetővé GS1 Partnerei számára. A certifikált adatbanki megoldás
mindenben megfelel a GDSN jelenlegi, magasabb színvonalú elvárásainak.

Tudjon meg többet a szabványos adatmegosztásról
honlapunk kapcsolódó oldalán: www.gs1hu.org/rolunk/gs1szabvanyok/adatmegosztas

Fentiek mellett Társaságunk 2021-ben is folyamatosan fejlesztette és bővítette a GS1
Szabványrendszerre épülő megoldásait és egyes elemeinek alkalmazásba vételét segítő
eszközeit annak érdekében, hogy az ellátási lánc folyamatai átláthatóbbá és
költséghatékonyabbá váljanak, növelve ezáltal Partnereink üzleti eredményeit és
működési folyamataik hatékonyságát.

További értéknövelő
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Gyors és hatékony segítség meglévő és új Partnereinknek Ügyfélszolgálat
A GS1 Rendszerhez csatlakozni kívánó Partnereink jogviszony létesítés kapcsán elsőként Ügyfélszolgálatunk
munkatársaival kerülnek kapcsolatba. Tőlük kapják az első részletes tájékoztatást teendőikről, jogaikról,
kötelezettségeikről. GS1 Partnereink ezt követően is bármikor fordulhatnak kérdéseikkel a GS1
Magyarország Ügyfélszolgálatához. Az idei évben Ügyfélszolgálatunk munkatársai megközelítőleg 40.000
alkalommal vették fel a kapcsolatot és segítettek Partnereinknek telefonon vagy e-mailben vagy
személyesen.
Kollégáink biztosítják a gyors ügyintézést akár
adminisztrációs, akár szakmai kérdésekről legyen szó, a
rendelkezésükre állnak telefonon, e-mailben vagy
egyeztetett időpontban személyesen is.
Míg új Partnereink belépését az online regisztrációs
lehetőséggel segítjük, meglévő Partnereink
számára az elektronikus számlázás
bevezetésével szeretnénk biztosítani a pontosabb és
gyorsabb adminisztrációt.

Forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal kérdéseivel: www.gs1hu.org/kapcsolat

GS1 Hírlevelek
2021-ben is egész évben üzemeltettük hírleveleinket, a kor technikai és GDPR szabályainak megfelelően.
Lehetővé tettük, hogy a GS1 Partnereink Kapcsolattartói, illetve a GS1 szabványbevezetésére felelős
kollégák bármikor feliratkozhassanak hírleveleinkre. GS1 Partnereinknek 3 különböző hírlevelet
készítettünk, hogy más-más tematikával legyenek elérhetők újdonságaink. Nem utolsó sorban annak
érdekében, hogy Partnereinket az őket érdeklő, érintő hasznos információkról havi rendszerességgel
tájékoztathassuk. FMCG hírlevelünk megújult és Piactér néven a kereskedelem, az élelmiszerszektor és a
hozzájuk szervesen kötődő logisztika területével kapcsolatos szakmai híreket, technológiai újdonságokat
osztjuk meg benne a feliratkozókkal.
Tudjon meg többet hírleveleinkről és iratkozzon fel: www.gs1hu.org/hirleveleink

FORRÁSOK AZ
IMPLEMENTÁCIÓHOZ
MYGS1, TUDÁSTÁR ÉS EGYEBEK
A GS1 Magyarország honlapja kapcsán fontos célul
tűztük ki, hogy a Partnereink számára még
kényelmesebbé és egyszerűbbé tegyük az ügyintézést
és folyamatosan frissülő, könnyen érthető
tudásanyagokkal szolgáljunk.
Weboldalunk nyílt oldalairól a legnépszerűbb szolgáltatásaink közt már
olvashattak. GS1 Partnereink a jelszóval védett zárt MyGS1 oldalon további
kényelmi szolgáltatásokat vehetnek igénybe,

A MyGS1 felület
Jelszóval védett felületünkre történő belépés után minden Partnerünk cégre szabott
webkaput talál, ahol nyomon követheti a licenc szerződésének dokumentációját, illetve a
szerződés keretében már igényelt szolgáltatások körét, partneri
státuszát, valamint új szolgáltatásokat is igényelhet.
A MyGS1 felületre GLN Szervezetazonosító számmal,
a GS1 Magyarország felé bejelentett hivatalos
e-mail címmel és az Önök által megadott
egyedi jelszóval (ennek elvesztése
esetében újonnan generált jelszóval) lehet belépni.

Ismerje meg a MyGS1 zárt weboldalunk nyújtotta
lehetőségeket most: www.gs1hu.org/mygs1/belepes

A MyGS1 felület jelenleg az alábbi szolgáltatásokat
biztosítja:
A GS1 Magyarországtól igényelt Licenckódokat, a Licenckódok által igénybe
vehető szolgáltatásokat és a Licenckódok lejárati dátumát tartalmazó
IGAZOLÁS letöltése;
Szerződés és egyéb dokumentumok lekérdezése;
Számlatörténet megtekintése;
GS1 rendszer licencdíj meghatározásához szükséges árbevételi kategória
változásának bejelentése;
Kapcsolattartói adatok módosítása;
SzabványMenedzser szoftver és platform szolgáltatásunkkal kapcsolatos
tudnivalók elérése;
Vonalkód ellenőrzés, illetve vonalkód minősítés szolgáltatásaink igénybe
vétele;
Képzéseinkkel kapcsolatos információ és jelentkezés;
Tudástár (GS1 szabványokkal és megoldásokkal kapcsolatos leírások, szakmai
anyagok, kiadványok, útmutatók, esettanulmányok);
A GS1 világa magazinok eddig megjelent számai digitális formában;
Feliratkozási lehetőség a GS1 Magyarország Kódvilág hírlevelére,
mely kizárólag a GS1 Partnerek számára készül, hasznos
információkkal.

Tudástár
A MyGS1 felületen érhető el Tudástárunk
a szabványalkalmazást segítő részletesebb szakmai
kiadványok digitális tárháza, melyet 2021-ben is
tovább bővítettünk.
Ellenőrzőszám számítás
Regisztrált Partnereinknek létrehoztunk egy online felületet, mellyel segítünk ellenőrizni,
hogy megfelelően képezte-e GS1 azonosító számait. Az ellenőrzéshez nem kell
mást tennie, mint belépni a MyGS1 felületre és a Szolgáltatásaink menüpontban az
Ellenőrzőszám számítás-ra kattintani.

A GEPIR szolgáltatás,
vagyis a Globális Elektronikus Partnerinformációs Nyilvántartó hálózat (Global Electronic
Party Information Register) a meglévő üzletfelek hitelességének ellenőrzésében
és új üzleti kapcsolatok építésében lehet hasznos eszköz.
Egy vállalat képviselőjeként és fogyasztóként egyaránt fontos lehet számunkra az az
információ, hogy ki gyártott egy adott terméket, illetve hogy valóban az gyártotta-e, akinek
a neve a csomagoláson fel van tüntetve, továbbá, hogy milyen csatornákon vehetjük fel a
kapcsolatot az illető vállalattal. Ezzel összefüggésben Önöknek is lehetősége van
ellenőrizni a saját jogon azonosított, vagy mások által azonosított, de Önök által
forgalmazott termékek GTIN számainak érvényességét.
A GS1 tagországok Partner regisztrációs és nyilvántartó adatbázisainak hálózata és közel
115 ország megközelítőleg 2 millió cégéről tartalmazza és teszi elérhetővé a legfontosabb
törzsadatokat és azokat a nemzetközi előírások szerint szerepelteti a globális hálózaton.
Javasoljuk ennek a felületnek a rendszeres használatát:
http://gepir.gs1hu.org/

További speciális
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GS1 Magyarország Szolgáltatói Program 2021
Programunk elsődleges célja, hogy szakmailag jól felkészült Szolgáltató
Partnereinkkel együttműködve segítsük a GS1 Partnereket a szabványok
helyes gyakorlati alkalmazásában.
A GS1 Magyarország Szolgáltatói Programjához csatlakozott cégek
adatbázisában (Szolgáltatók Jegyzéke) kategóriák szerint böngészhet, attól
függően, hogy mely GS1 szabványmegoldáshoz keres szolgáltatót. A
Programunkban szereplő cégek mindegyike a GS1 szabványterületen
jártas szakemberekkel segíti Önt a választott megoldás bevezetésében,
korszerű eszközökkel és naprakész tudással.

GS1 világa magazin - Szolgáltatói különszám
2021-ben n is összeállítottuk a Szolgáltató Partnereink bemutatkozását és
szakterületeik részletes leírását tartalmazó magazint annak érdekében, hogy
Partnereink könnyebben választhassák ki a GS1 Magyarország által minősített
Szolgáltatók közül a számukra legmegfelelőbbet.
Tudjon meg többet Szolgáltató Partnereinkről itt:
www.gs1hu.org/szolgaltatasaink/alkalmazas-tamogatas/szolgaltatopartnereink

Új tartalmakkal bővült GYIK
Honlapunkon folyamatosan bővítjük a GS1 szolgáltatások használatával
kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdések és az azokra összegyűjtött válaszok körét az
alábbi négy nagy témakör szerint:
GS1 jogviszony létesítése, Regisztráció (Licenc szerződés, számlázás, igényelt
szolgáltatásokról GS1 Igazolás, GS1 cégprefix átruházása, jogviszony megszűntetése);
GS1 Partnerség előnyei (globalitás, üzleti hatékonyság; GS1 szolgáltatások, MyGS1);
Általános információk a GS1-ről;
GS1 szabványok, megoldások (azonosítás, adatgyűjtés, adatmegosztás és GS1
megoldások).
Tudjon meg többet: www.gs1hu.org/ugyfelszolgalat/gyik

Hazai együttműködéseink

PARTNEREINKÉRT

A GS1 alapvető küldetése, hogy közös szakmai platformot biztosítson tagvállalatai, illetve azon egyéb
piaci szereplők, szervezetek számára, amelyek meghatározó szerepet játszanak a GS1 felhasználóink
által érintett elosztási láncokban. A GS1 az üzleti élet közös nyelvét biztosítja nem csak globális
szabványai által, hanem az összes érintett szereplő igényeinek felmérése és harmonizációja által is.
Ennek szellemében indította el a GS1 Magyarország az elmúlt években stratégiai együttműködéseit
itthon és nemzetközi szinten is.

Harmonizált megoldások a jobb élelmiszerbiztonságért Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform
A 2015 októberében a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős
Államtitkársága és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. által aláírt megállapodásnak megfelelően 2016
januárjában elindult a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform, melyet a 2018-ban megalakult
Agrárminisztérium is tovább támogatott.
A Platform célja a hazai élelmiszeripari vállalkozások helyzetbe hozása az európai piacon,
nyomonkövetési rendszereik, üzleti kommunikációjuk és fogyasztói marketing eszköztárunk európai
szintre emelésével. A Platform keretében nemzetközi azonosítási, kommunikációs és nyomonkövetési
szabványok és azokra épülő, korszerű, internet-alapú és mobiltechnológiát alkalmazó megoldások
bemutatása történhet meg széles körben.
2019-ben indított új munkacsoport - a malomipar, a tésztagyártás, a sütőipar (ideértve a pékségeket és
cukrászatokat, valamint a snackgyártását), illetve az édesipar szereplői számára - 2020-ban befejezte
munkáját és létrehozta a szektorok számára a nemzetközi és hazai igényekre épülő Nyomonkövetési
útmutatókat. Az útmutatók 2021-ben frissítésre kerültek és egységes szerkezetben érhetők el.
Tudjon meg többet Platformunkról: www.gs1hu.org/nenyp

5 éves a Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport
GS1 szabványok a hatékonyabb és biztonságosabb egészségügyért – a hazai szakmai
platformok 2021-ben is aktívan működtek
A GS1 Magyarország egészségügyi szektorért felelős szakértői 2016
novemberében hozták létre a MEFCS közösséget azzal a céllal, hogy a hazai
szereplőknek olyan tudás és információmegosztó platformot teremtsen, ahol a
résztvevők a nemzetközi legjobb gyakorlatok, az aktuális jogszabályi
kötelezettségek és számos más hasznos téma megismerése mellett saját
tapasztalataikat is elmondhatják és új ismereteket szerezhetnek.
A célok között szerepelt a GS1 szabványokkal kapcsolatos tudás szélesebb körben
történő megismertetése is, hiszen világszerte egyre inkább elterjedt az egészségügy
egyes szegmenseiben a GS1 szabványmegoldások alkalmazása, köszönhetően annak,
hogy a szabványos azonosításokkal és jelölésekkel a folyamatok átláthatóbbá,
pontosabbá, gyorsabbá és nem utolsó sorban biztonságosabbá tehetők. A transzparens
folyamatok, a hatékonyabb és fenntarthatóbb működés bevezetésével ma már számos
kórház és betegápoló intézmény működése vált zökkenőmentesebbé,
költséghatékonyabbá, nem utolsó sorban az orvosok és ápolók adminisztráció helyett
jóval több időt fordíthatnak a gyógyításra.
De nem csak a kórházi és betegápoló intézmények terén kapnak egyre nagyobb szerepet
a GS1 szabványelemek. A gyógyszerek, orvostechnikai eszközök pontos azonosítása, az
egészségügyi ellátási láncok logisztikai folyamatai, valamint a gyártók, kereskedők belső
logisztikája is sokat nyer az automatikus azonosítás többszintű, komplex bevezetésével.
A Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport munkáját és találkozóit egy szerteágazó
európai uniós projekt is alátámasztotta: ez pedig nem más, mint az UDI rendszer
bevezetése.
A GS1 Magyarország egészségügyi szektorért felelős munkatársai hatalmas energiát
fektettek és fektetnek folyamatosan a MEFCS közösség építésébe és fenntartásába, a
rendszeres meetingek és kommunikáció megszervezésébe és a legaktuálisabb,
legfrissebb ismeretek bemutatásába, melyet mindig a szakmailag leghitelesebb források
felkutatásával, meghívott vendégelőadók segítségével prezentáltak a Csoportnak. A
rengeteg munka meghozta gyümölcsét, hiszen a MEFCS meetingekbe és előadásokba
egyre többen és egyre rendszeresebben csatlakoztak be, napjainkban közel 360 tagot
tudhatunk a Csoportban a legkülönbözőbb hazai egészségügyi területekről.

Zárt MEFCS oldal
A MEFCS 2016-ban történt megalapítása óta többszörösen bizonyította, hogy szükség van egy
olyan, az egészségügyi szektor minden területéről érkező szakemberek számára rendszeresen
szervezett fórumra, melyen a szektort érintő magyar és uniós jogszabályi változásokról
tájékozódhatnak, megismerhetik a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatokat és feltehetik
kérdéseiket. Az elmúlt 5 évben 8 Plenáris Ülés mellett 27 munkacsoporti ülésen és több
kórházbejáráson is részt vehettek a MEFCS Tagok.
A GS1 Magyarország, mint a MEFCS platform szervezője ezért úgy döntött, hogy a
csoport számára a jövőben zárt tagsági oldalon, rendszerezetten elérhetővé teszi nem
csak a korábbi ülések anyagát és az ülések rögzített változatát, de folyamatos
figyelemmel kísérve a nemzetközi változásokat, egyéb hasznos szakmai anyagokat is
rendelkezésre bocsájt az új platformon.

A MEFCS csoporthoz itt tud csatlakozni:
https://gs1hu.org/iparagi-megoldasok/egeszsegugy/egeszsegugyi-felhasznaloicsoport

Miért érdemes csatlakozni a MEFCS zárt tagságához?
·A regisztráció önkéntes, a részvétel ingyenes;
·A már csatlakozottak köre reprezentálja a teljes hazai ágazatot: kórházak, orvosi
műszer- és gyógyászati segédeszközgyártók, gyógyszergyártók, illetve nagykereskedők,
és szakmai szervezetek alkotják a Csoportot;
·Naprakész információkat nyújtunk az ágazatot érintő aktualitásokról, jogszabályi
változásokról;
·A Csoport a kapcsolatrendszerek bővítésére kiválóan alkalmas;
·A meghívott előadók előadásain keresztül lehetőség van az iparági újdonságokkal
kapcsolatos szemléletmód bővítésére, a legjobb gyakorlatok megismerésére.

Segítünk felkészülni az UDI rendszer bevezetésére!
A GS1 globális szervezet egyike azoknak az Európai Unió által nevesített,
azonosítási megoldásokat nyújtó és fenntartó szabványszervezeteknek,
amelyek alkalmazása az UDI keretrendszerben elfogadott.
UDI webinárunk az új európai uniós UDI jogszabályoknak történő
megfeleléshez, az egészségügyben bevezetendő azonosítási- és jelölési
szabályokhoz nyújt gyakorlati segítséget.
Elérhetővé vált a SzabványMenedzser szoftverünk UDI modulja is,
mely az egészségügyben érintett Partnereinknek segít megfelelni az
Európai Unió orvostechnikai eszközökre (2017/745 - MDR), illetve
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre (2017/746 - IVDM)
vonatkozó hatályos rendeletei szerinti új termékazonosításiés vonalkód jelölési (UDI rendszer) elvárásoknak, kötelezettségeknek.
A GS1 Magyarország SzabványMenedzser szolgáltatásának UDI moduljáról itt olvashat
bővebben: https://gs1hu.org/udi-szoftver

GS1 Egyetemi- és Felnőttképzési Program
A GS1 Magyarország, mint a GS1 hivatalos és kizárólagos magyarországi
képviselete, fontosnak tartja a felsőoktatási intézményekkel való
kapcsolatának folyamatos fejlesztését. Ennek keretében több oktatási
intézménnyel évek óta szoros kapcsolatot ápolunk és célunk minél
több intézmény bevonása programunkba.
A programról
Napjainkban a GS1 szabványrendszert világszerte több mint kétmillió cég használja
különböző ágazatokban a kis- és középvállalkozásoktól a multinacionális cégekig. Köztük
megtalálhatóak az egészségügy, a szállítás és logisztika, az élelmiszeripar, a hadügy, a
vegyipar, a vámügy, a számítógépes hardver és szoftverfejlesztés, a hulladékgazdálkodás és
sok egyéb szektor képviselői. Ezen ágazatok elsősorban a nyomon követés, az elektronikus
kommunikáció, az azonosítás és adatmegosztás területein találkozhatnak a GS1
szabványokkal.
A GS1 Magyarország, mint a GS1 hivatalos és kizárólagos magyarországi képviselete,
fontosnak tartja a felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatának folyamatos fejlesztését.
Ennek keretében több oktatási intézménnyel évek óta szoros kapcsolatot ápolunk és a
duális képzésben résztvevő hallgatók foglalkoztatása mellett, meghívott előadóként tartunk
előadásokat, szemináriumokat, illetve képzéseket hallgatók és oktatók számára egyaránt.
Célunk, hogy folyamatosan bővítsük azon szaktanárok és diákok körét, akik
megismerkedhetnek a szervezetünk által kínált szabványokkal és megoldásokkal, valamint az
általunk bemutatott hazai és nemzetközi valós alkalmazásokkal, ezzel is fejlesztve tudásukat
az élelmiszeripar, az egészségügy, a logisztika, az informatika és a kereskedelem, valamint a
különböző ellátási láncok területén jól bevált hatékonyságnövelő megoldásokkal
kapcsolatban. (Vendég)előadásaink mellett, szakdolgozati témáink, valamint gyakornoki
pozícióink is nyitottak lehetnek az intézmények hallgatói számára.
A GS1 Magyarország közreműködésével megvalósuló kurzusokat és vendégelőadásokat az
államilag támogatott képzések hallgatói, valamint az állami finanszírozású intézmények
oktatói számára térítésmentesen biztosítjuk!
Tudjon meg többet programunkról: www.gs1hu.org/felsooktatas

Terveink

A 2022-ES ÉVRE
Fejlesztések a technológiai újdonságok mentén
Partnereink igényei alapján

Az infokommunikációs fejlődés aktív szereplőjeként, valamint középtávú stratégiánk megvalósítása
érdekében részt veszünk a digitális világ innovációs folyamataiban, támogatjuk partnereinket digitális
transzformáció felé tett lépéseikben.
A GS1 szabványainak és megoldásainak alkalmazását azzal tudjuk a leghatékonyabbá tenni, ha a
szabvány felhasználói a megfelelő ismeretekkel rendelkeznek. Ennek érdekében hasonlóan más
országok GS1 szervezeteihez, itt Magyarországon is számos szolgáltatást kínálunk Partnereink számára,
amit a jövőben a kor követelményeinek megfelelően tovább kívánunk fejleszteni.
Weboldalunkat teljesen új alapokra helyezzük: megújulnak menüpontjaink, számos új szektor
számára készülnek informatív aloldalaink, még egyszerűbbé tesszük a GS1 Partnerré válás
folyamatát és nagymértékben növeljük tudásanyagaink, videóink számát a megfelelő
ismeretek gyors és egyszerű elsajátítása érdekében.
A jövő generációjának elérése és képzése is az első számú célok között szerepel, hiszen az iskolákból
kikerülő diákok hamarosan partnervállalataink munkatársai, döntéshozói lesznek.
Customer Journey projektünk keretében újabb kényelmi funkciókat vezetünk be Partnereink
számára és gondoskodunk arról, hogy felhasználóink mindig értesüljenek a számukra hasznos
megoldásokról, lehetőségekről, szolgáltatásainkról.
Mindemellett jelentős fejlődést tervezünk az egyes GS1 szabványelemek közérthető, hatékony, interaktív
módon történő ismertetésére. Ez alapján Partnereink eldönthetik majd, hogy mely területen van
szükségük további ismeretekre, illetve vállalkozásukban milyen lehetséges előnyöket
(költséghatékonyságot) lehetne elérni szabványaink egyéb elemeinek alkalmazásba vételével.
Fentiek mellett olyan új, magas színvonalú szolgáltatások kidolgozásán és fejlesztésén
munkálkodunk, melyek segítségével a GS1 Partnerek hatékonyan alkalmazkodhatnak
napjaink változó világához és sikeres üzleti tevékenységet folytathatnak a dinamikusan
változó piaci környezet és a gyökeresen átalakuló fogyasztói attitűdök ellenére bárhol a
világon.
A GS1 Magyarország a változó világban is stabil hátteret és hatékony megoldásokat kínál Partnereinek az
üzleti sikerekhez. Bízunk benne, hogy a GS1 szabványok és megoldások alkalmazásával 2022-ben tovább
növelhetik vállalkozásuk hatékonyságát és versenyképességét.
Forduljanak hozzánk bizalommal továbbra is!
2021. december 15.
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