Éves összefoglaló 2017
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 GS1 hisz abban, hogy a szabványok ereje jobbá teheti azt,
ahogyan dolgozunk és élünk.
A GS1 Magyarország (mint minden GS1 Tagszervezet) legfőbb feladata és
szolgáltatása a GS1 Azonosító számok (számtartományok) vagyis ún. GS1
Cégprefixek/GS1 Prefixek biztosítása, valamint a különböző GS1 megoldások
implementációjának segítése szakmai támogatással a hazai GS1 Partnerek
körében.

A GS1 megoldások rendszere
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 3 fő csoport a következő:
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1. Azonosítás
2. Automatikus adatgyűjtés
3. Adatmegosztás, adattovábbítás

1. Azonosítás
GS1 Azonosító számok
A GS1 Azonosítási szabványok egyedi azonosító számokat határoznak meg –
ezeket hívjuk GS1 Azonosító kulcsoknak – melyeket az informatikai
rendszerek felismernek és egyértelműen képesek azonosítani egy valós
entitással.
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 12 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).

Globális modellazonosító szám (GMN)
Bemutatjuk az új, 12. GS1 Azonosító kulcsot
Az orvostechnikai-, illetve az in vitro orvostechnikai- eszközökről szóló
legfrissebb uniós rendeletek (2017/745 illetve 2017/746) előírják, hogy a
gyártóknak ezeket a termékeket egy ún. Basic UDI azonosító számmal kell
ellátniuk. Ez a szám lesz az orvostechnikai eszközök modellazonosító száma.
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A gyakorlatban ez úgy valósul majd meg, hogy a gyártó legyárt egy darabot
egy adott terméktípusból - ezt nevezzük modellnek -, amit ellát egy Basic UDI
azonosítóval. Ezt követően továbbítja a modellt egy terméktanúsításra kijelölt
cégnek, amely, ha a termék megfelel az előírásoknak, kiállítja az ehhez
kapcsolódó megfelelőségi dokumentumot. Ezek után a gyártó beregisztrálja
az Európai Unió orvostechnikai eszköz adatbázisába (EUDAMED) a modellt
ezzel a számmal, majd a kívánt mennyiségben gyártani kezdi a szóban forgó
eszközt, akár több változatban is.
Tudjon meg többet erről szóló cikkünkből, a GS1 világa magazin legfrissebb
számából, melyet a MyGS1 oldalon talál (Szolgáltatásaink/Tudásmegosztás
alkönyvtár):
http://gs1hu.org/mygs1/belepes
Tudjon meg többet a GS1 Azonosító számokról megújult honlapunk
kapcsolódó oldalán:
http://gs1hu.org/rolunk/gs1szabvanyok/azonositas

Felhívjuk szíves figyelmüket a tavaly 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.
Összességében az ellátási láncban akkor minimalizálhatók a költségek, ha
minden résztvevő partner betartja a GTIN Számkezelési szabványt.
A teljes szabvány magyar nyelven, illusztrációkkal
itt: http://www.gs1.org/1/gtinrules/hu
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online

elérhető

A magyar szabványleírást keresse megújult honlapunk MyGS1 oldalán a
Tudástárban (Azonosítás alkönyvtár)!

2. Automatikus adatgyűjtés
GS1 vonalkódok
A GS1 Adatgyűjtési szabványok a vonalkódok és RFID (rádiófrekvenciás
azonosítás) címkék felépítésének szabályait határozzák meg. 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.

A vonalkód képzésével és elhelyezésével kapcsolatos alapvető tudást a GS1
Magyarország alapoktatása - Azonosítószám képzés és vonalkód
alapismeretek - biztosítja Önnek. Jelentkezzen most 2018. évi
képzéseinkre online!
http://gs1hu.org/szolgaltatasaink/tudasmegosztas/kepzesek
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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:
http://gs1hu.org/rolunk/gs1szabvanyok/adatgyujtes

3. Adatmegosztás, adattovábbítás
A GS1 szabványok gyakorlati alkalmazásának harmadik legfontosabb eleme
a saját rendszerben nyilvántartott, 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
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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
Az adatok pontossága, az adatmegosztás hatékony és költségkímélő módon
történő megoldása a folyamatok egy jelentős részének automatizálásával
ezekben az esetekben is elengedhetetlen, éppen ezért a GS1
szabványrendszernek erre is vannak kidolgozott eszközei, módszerei.
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
termékadat-kommunikáció
(Globális
Adatszinkronizációs Hálózat) területén rendelkezik a szükséges tudással,
szabványkészlettel 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
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piaci

változásokra

és

felgyorsíthatók

legyenek

a

bevezetés

lépései.

2017-ben a GS1 Magyarország új, a felhasználói igényekre épülő
hazai adatbanki megoldást tett elérhetővé GS1 Partnerei számára. Az
új, certifikált adatbanki megoldás mindenben megfelel a GDSN jelenlegi,
magasabb színvonalú elvárásainak.

A magyarországi GDSN-certifikált adatbank a GS1HUb nevet kapta, de mint
szolgáltatás a fenti logóval és Brandsync névvel jelenik meg a felhasználók
felé. Ennek oka, hogy a piaci bevezetést, illetve a felhasználók felé való megjelenést
a Brandbank Magyarországgal kötött megállapodás alapján végezzük. Üzletileg így
a felhasználók a Brandbank-kel állnak kapcsolatban, míg egyrészt a technikai
hátteret a GS1HUb biztosítja, másrészt az együttműködés keretében elvégzett
fejlesztésnek
köszönhetően
a
Brandbank
hagyományos
adatrögzítési
szolgáltatásában már meglévő (B2C) adatokat a felhasználóknak nem szükséges
még egyszer bevinniük a rendszerbe, hiszen az ott már rendelkezésre áll, és csupán
a kereskedelmi belistázásokhoz szükséges adatokat (B2B adatok) kell a ’Brandsync
powered by GS1HUb’ felületén vagy interfészes kapcsolatain keresztül kezelniük.
Mindezeknek köszönhetően a beszállítók számára jelentősen csökkenhet a
belistázáshoz és az online kereskedői felületek adatellátásához kapcsolódó
adatkommunikációs teher, s így annak költsége is.
A magyar piac úttörői: Drogerie Markt és Praktiker
A piaci bevezetésről elmondható, hogy két kereskedelmi lánc: a Drogerie Markt és a
Praktiker már adatfogadóként csatlakozott a szolgáltatáshoz és megkezdte szállítói
folyamatos bevonását is. A közeli jövőben pedig az élelmiszer és egyéb fogyasztási
cikkek kiskereskedelmében jelenlévő, hazai és nemzetközi kereskedelmi láncok is
várhatóan igénybe fogják venni a szolgáltatást.
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Tudjon meg többet a szabványos adatmegosztásról honlapunk kapcsolódó
oldalán:
http://gs1hu.org/rolunk/gs1szabvanyok/adatmegosztas
Fentiek mellett Társaságunk 2017-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 szolgáltatásaink
1. 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.
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.
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GS1 START csomag
A GS1 Partnerek számára a belépést követő első teendőket megkönnyítő, ún.
GS1 START csomagot biztosítunk, mely segítséget nyújt szabványaink teljes
körű, gyakorlati alkalmazásba vételéhez - az elméleti alapok összegzésétől a
számképzés szabályainak bemutatásán át az azonosítási folyamatokat
jelentősen leegyszerűsítő és könnyítő, általunk kifejlesztett Számkiadó és
nyilvántartó kliens szoftver rendelkezésre bocsájtásával.
A GS1 START csomag CD tokjában már nem csak a Számkiadó szoftver CDje található meg mostantól, hanem egy 24 oldalas kisfüzet is, mely lépésrőllépésre mutatja be a GS1 Szabványok világát.
A START csomag tartalma:



24 oldalas tájékoztató kisfüzet
Számkiadó és szabványismertető szoftver CD-n

A Számkiadó szoftver (GS1 Magyarország számkiadó és nyilvántartó kliens
szoftver) legújabb, 3.4 verziója áll a Partnereink rendelkezésére. A szoftvert
új funkciókkal egészítettük ki a visszajelzések alapján annak érdekében, hogy
a felhasználók kényelmesebben és gyorsabban tudják használni.
(Új Partnereink a regisztrációt követően automatikusan megkapják
számkiadó szoftverünket és a GS1 START csomagot, mely a
szabványalkalmazás első lépéseihez nyújt segítséget. Partnereink, ha eddig
még nem vették alkalmazásba, bármikor a GS1 rendszerlicenc szolgáltatás
keretén belül igényelhetik tőlünk a Számkiadó és nyilvántartó kliens
szoftvert.)

2. Széleskörű
szakmai
implementációhoz

kommunikáció,

források

az

A Partnereinkkel kapcsolatos kommunikációt, valamint Partnereink szakmai
rálátásának szélesítését segítik Corporate honlapunk, szakmai
kiadványaink, az évente 2 alkalommal megjelentetett GS1 világa
magazinunk, mely évek óta elérhető digitálisan a weboldalunkon, nem
utolsó sorban eHírleveleink, melyekben a Társaságunkkal kapcsolatos,
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Partnereinket
is
érintő
hírek
mellett
a
szabványalkalmazás világából teszünk közzé
példákat.

szabványfejlesztésés
újdonságokat, hasznos

A tavalyi évben megújított magyar honlapot az idén is folyamatosan
új tartalmakkal bővítettük. A honlap nem csak arculatában újult meg,
fontos célul tűztük ki, hogy a Partnereink számára még
kényelmesebbé és egyszerűbbé tegyük az ügyintézést és frissített,
könnyen érthető tartalmakkal szolgáljunk.
Menürendszerünket egyszerűsítettük, és a legördülő menü segítségével
az elérhető tartalmakat tematikusan csoportosítva átláthatóbbá tettük. Első
menüpontként az Ügyfélszolgálatunkra irányítjuk az olvasóinkat, ahol
külön érdekes és hasznos tartalmakkal szolgálunk jövőbeni, most még csak
érdeklődő Partnereinknek, a közvetlenül csatlakozás előtt állókat pedig
részletes útmutatókkal segítjük az első lépések megtételében. Itt nyílik
lehetőség az online regisztrációra is a GS1 rendszerébe. A már regisztrált GS1
Partnereink is számos újdonságot találhatnak a nekik szánt aloldalainkon.
Az ügyintézést követően a hangsúlyt az iparágakra és a GS1
szabványrendszer Iparági megoldásainak bemutatására helyeztük, így
minden felhasználónk a számára legrelevánsabb információt érheti el a lehető
leggyorsabban. Természetesen a GS1 szabványelemek általános ismertetőjét
az eziránt érdeklődők továbbra is elérhetik a „Rólunk” menüpont alatt, ahol
a GS1 globális szervezetről is bővebben olvashatnak érdekességeket.
Szolgáltatásainkat tematikusan csoportosítva tüntettük fel, reményeink
szerint ezzel is könnyítve az Önök számára aktuálisan szükséges szakmai
terület és az általunk biztosított lehetőségek gyors és kényelmes elérését.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az újra strukturált menürendszer miatt a
korábban használatos linkek és elérési útvonalak megváltoztak,
reméljük, hogy az új felépítés logikusabb, egyszerűbb és még gyorsabb
elérést biztosít a keresett tartalmakhoz.
A GS1 Magyarország szervezeti honlapja mellett több, egy-egy
szakterületre fókuszáló online eszköz is szolgálja Partnereink teljes
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körű tájékoztatását, melyeket a GS1 Magyarország magyar nyelven
biztosít Partnerei számára:
Discovery App
A GS1 globális központja fejlesztette ki az ún. Discovery App-ot, mely
egy interaktív webfelület. Célja a teljes ellátási lánc folyamatainak
bemutatása egy üveg lekvár útját követve. Az érdeklődők minden egyes
lépésnél megismerkedhetnek a folyamatba beépülő és azt hatékonnyá tevő
GS1 szabványelemekkel, valamint egyéb hasznos információkat tudhatnak
meg az eszköz segítségével.
Az eredetileg angol nyelvű alkalmazás két verzióját (fogyasztási cikkekhez és
frissárukhoz is készült külön alkalmazás) lefordítottuk magyar nyelvre, így a
Discovery App most már magyar nyelven is elérhető Partnereinknek az alábbi
linken, ahol belépés előtt kell a nyelvet kiválasztani.
Discovery App fogyasztási cikkekhez:
http://discover.gs1.org/cpg/languages/
Discovery App frissárukhoz:
http://discover.gs1.org/freshfoods/languages/
GTIN szabályok (GTIN rules)
A nemrég kiadott GTIN Számkezelési szabvány kapcsán elkészült a GS1
központi weboldalán a szabályok gyakorlati betartását segítő felület
magyar fordítása.
A szabvány teljes szövegét Corporate weboldalunk MyGS1 felületén már
közzétettük a Partnereink számára, ez a felület pedig még inkább segíti a
gyakorlati helyes alkalmazást.
A következő linken elérhető a felület:
http://www.gs1.org/1/gtinrules/hu/en/
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GS1 Kiadványok
Honlapunkon található rövid áttekintő digitális kiadványaink bárki számára
elérhetők, segítve az első ismerkedést a GS1 megoldásokkal. A részletesebb
szabványismertetőket, esettanulmányokat a Tudástárban érhetik el GS1
Partnereink, melyről alábbiakban még részletesen írunk.
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.
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;
számkiadó és nyilvántartó kliens szoftverrel kapcsolatos tudnivalók elérése és
annak igénylése;
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.

A jövőben a MyGS1 oldalon további, személyre szabható szolgáltatások bevezetését
tervezzük.

H-1139 Budapest, Fáy u. 1/B
T +36 1 237 7240, +36 1 412 3940
F +36 1 237 7249, +36 1 412 3949
E info@gs1hu.org
www.gs1hu.org

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.
Tudástár
A MyGS1 felületen érhető el Tudástárunk a szabványalkalmazást segítő
részletesebb szakmai kiadványok digitális tárháza, melyet 2017-ben is
folyamatosan bővítettünk. Jelenleg az alábbi témabontásban találhatók
kiadványok a Tudástárban:
GS1 szabványok és megoldások:






Azonosítás
Vonalkódok
GS1 EDI
GS1 MobileCom
GS1 EPC/RFID

Szektorok szerint:





Élelmiszeripar – FMCG
Egészségügy
Logisztika
B2C – fókuszban a fogyasztó

Esettanulmányok:







Eszköz menedzsment RFID-val
Borszállítmányok nyomon követése RFID-val
Raktármenedzsment és önkiszolgáló kassza EPC/RFID-val
(ruhaipar)
Raktárkészlet menedzsment EPC/RFID-val (ruhaipar)
Logisztikai menedzsment GS1 vonalkódokkal - IKEA
Törzsadat menedzsment - Unilever
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GS1 szabványok a szállításban, a logisztikában és a
vámszektorban
The Value of Trusted Product Data
The ContiTech and the GS1 standards
Efficient rail yard processes with GS1 EPC/RFID
GDSN Data Pools for Simplified UDI Compliance

3. Szaktanácsadás, képzés, a minőségi bevezetést segítő
szolgáltatások
Cégre szabott szaktanácsadásaink, tantermi, vagy kihelyezett
szakképzéseink támogatják a GS1 megoldások helyes bevezetését a
valóban hatékony eredmények elérése érdekében.
Örömmel tájékoztatjuk GS1 Partnereinket, hogy az idei évtől új információs
szolgáltatást vezettünk be Partnereink ismereteinek bővítése és elmélyítése
érdekében.
A webinárium, más néven webkonferencia egy világszerte elterjedt
hasznos online eszköz, amely lehetővé teszi, hogy internet kapcsolattal,
online tartsunk tájékoztató prezentációt, melyet Ön kényelmesen, a
saját gépén, saját irodájában ülve tekinthet meg.
A GS1 Rendszer általános ismeretek című webinar célja, hogy GS1
Kapcsolattartóink betekintést nyerjenek és könnyebben eligazodjanak a GS1
világában, azaz hogy

segítsük Önöket a GS1 rendszer megismerésében,

bemutassuk a hazai GS1 szervezetet, a GS1 Magyarországot és a GS1
Partnerség előnyeit,

illetve
röviden
áttekintsük
az
Önök
számára
is
hasznos
szolgáltatásainkat.
A webinar-on történő részvételhez csupán az alábbiak szükségesek:


internet kapcsolat és asztali gép, vagy notebook (táblagép)
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egy tőlünk kapott e-mailben található link megnyitása (telepíteni semmit
nem szükséges)

ajánlott még a headset (fülhallgató) használata
Alapoktatásunknak szintén kidolgoztuk az online verzióját, így jövő évtől saját
irodájából kényelmesen meghallgathatja az Azonosítószám képzés és
vonalkód alapismeretek előadásunkat, hogy bővítse saját és kollégái GS1-es
tudását.
Miközben a GoToMeeting webinar rendszerben az adott képzéshez tartozó
prezentáció diáit láthatják, kollégánk élőben fogja a diákhoz elmondani a
szükséges információkat. Ezt követően a felület chat ablakában lehetőségük
lesz kérdéseket is feltenni kollégánknak, aki azokra készséggel válaszol majd.
A prezentációk az előadást követően is elérhetők a MyGS1 felületen, a
Tudástárban.
Mindkét webinar-ra weboldalunkon a Szolgáltatások/Képzések alpontban a
megfelelő online jelentkezési űrlap kitöltésével tudnak jelentkezni.
Tudjon meg többet weboldalunk kapcsolódó oldalairól:
http://gs1hu.org/szolgaltatasaink/tudasmegosztas/kepzesek
http://gs1hu.org/szolgaltatasaink/alkalmazastamogatas/szaktanacsadas
Vonalkód ellenőrzés és -minősítés szolgáltatásaink a tökéletes, jól
olvasható adathordozók, vagyis kódok érdekében érhetőek el Partnereink
számára. Tavaly óta a hagyományos lineáris vonalkódok, akár az
újgenerációs kétdimenziós kódok GS1 szabványos verzióinak vizsgálatával
tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy Partnereink ügyfelei ne csak a kapott
termékekkel, hanem a rajtuk szereplő kódok minőségével is elégedettek
lehessenek.
Tudjon meg többet új weboldalunk kapcsolódó oldalairól:

http://gs1hu.org/szolgaltatasaink/azonositas-esvonalkod/vonalkod-ellenorzes
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http://gs1hu.org/szolgaltatasaink/azonositas-esvonalkod/vonalkod-minosites
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 112 ország megközelítőleg 2 millió cégéről tartalmazza és
teszi elérhetővé a legfontosabb törzsadatokat és azokat a nemzetközi
előírások szerint szerepelteti a globális hálózaton.
A GS1 Magyarország GEPIR weboldala megújult, könnyebben kezelhető
felületen lett elérhető a kibővített szolgáltatás: a korábbi három azonosító
kulcs típus (GTIN, GLN, SSCC) mellett az összes többi GS1 kulcsra lehet már
keresni. Javasoljuk ennek a felületnek a rendszeres használatát:
http://gepir.gs1hu.org/
A GS1 Logger alkalmazásrendszert, mely a nemzetközi GS1 Közösségben
már bizonyított, korábbi terveink szerint 2015-ben hozzáférhetővé tettük a
hazai felhasználóknak is, 2016-ban pedig teljesen új, hatékonyabb alapokra
helyeztük szolgáltatásunkat. A GS1 Logger mobil alkalmazást a GS1
Magyarország fejlesztette ki, hogy egységes eszközt biztosítson a GS1
Azonosító
Kulcsok
érvényességének
és
egyben
a
vonalkódok
szabványosságának ellenőrzéséhez.
Az alkalmazás használata során adatokat gyűjthetünk és ellenőrizhetünk a
termékeken található vonalkód leolvasásával és dekódolásával, ellenőrizve az

H-1139 Budapest, Fáy u. 1/B
T +36 1 237 7240, +36 1 412 3940
F +36 1 237 7249, +36 1 412 3949
E info@gs1hu.org
www.gs1hu.org

azonosító szám érvényességén túl a vonalkódban tárolt adat felépítésének
helyességét. Az alkalmazás mellé egy webes háttérfelületet is biztosítunk,
ahol lekérdezhetőek és megtekinthetőek az adott vállalaton belüli, illetve
adott személyhez kötött vonalkód lekérdezések adatai (ki, mikor, hol olvasta
a vonalkódot), illetve a kiolvasott adatsor vagy vonalkód jelkép GS1 szabvány
szerinti helyessége. Társaságunk több kereskedelmi céggel kötött
együttműködési megállapodás keretében és a Logger szolgáltatás
segítségével folyamatosan ellenőrzi a GS1 Azonosító Kulcsok érvényességét,
azok jogszerű és szakszerű használatát.
Egészségügyi applikáció - Healthcare Barcode Survey App
Elengedhetetlen applikáció minden egészségügyi szereplő számára.
A Healthcare Barcode Survey App (HBSA) a GS1 Magyarország által
fejlesztett, de globális igényeket kiszolgáló alkalmazás, amelynek elsődleges
célja, hogy az egészségügyi szektor szereplőit támogassa a GS1 szabványok
helyes alkalmazásában. A teljes rendszer az iOS és Android platformokon
elérhető mobil alkalmazásból és egy – elsősorban a statisztikai
lekérdezéseket támogató – weboldalból áll.
A szolgáltatás alapvető célja, hogy
hozzáférést biztosítson a GS1 szabványos lineáris és kétdimenziós
jelképek adattartalmához

információt adjon a jelképek adattartalmának szabványosságáról,
jelezve az esetleges hibákat (a GS1 szabványoknak nem megfelelő
adatkódolást)

statisztikai információt szolgáltasson a leolvasott vonalkódok típusával,
tartalmával, a leolvasás helyével kapcsolatban


Vonalkódok minősítése
A leolvasott lineáris vonalkódok vagy kétdimenziós kódok minősítése azt
jelenti, hogy a felhasználók megtudhatják az általuk készített vagy partnereik
termékein levő jelképekről, hogy azok megfelelnek-e a GS1 szabványok
követelményeinek. Az esetleges hibákról is tájékoztatást ad az applikáció, így
azok kijavítását is támogatja. Ezt a funkciót jellemzően a gyógyszergyártó,
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egészségügyi segédeszköz gyártó, illetve nagykereskedő vállalatok
használják, de az egészségügyi ellátási lánc bármely szereplője számára
hasznos lehet.
Felmérések készítése
A jelképek leolvasásával létrehozott rekordok a vonalkód adatain (jelkép
típusa, adattartalma stb.) további adatokat is tartalmaznak (pl. a leolvasás
helye, ideje, kiegészítő információk a termékről – csomagolási szint,
terméktípus stb.). A rekordok csoportosítása és az egyes csoportokra
vonatkozó különböző statisztikai adatok lekérdezése a felmérések készítését
támogatja. Felmérhető például, hogy egy gyártó vagy kereskedő raktárában
levő termékek esetén mik a jellemzően használt vonalkód típusok, ezek
milyen terméktípusokon és csomagolási szinteken jelennek meg, mik a
jellemző problémák a nem GS1 szabványos jelképek esetén. Ezt a funkciót
elsősorban a GS1 Tagszervezetek használják, de számos gyártó is alkalmazza
annak érdekében, hogy pontos képet kapjanak adott piaci szereplőnél levő
termékek típusáról, az alkalmazott jelképek minőségéről és ez alapján
javíthassák az adatminőséget.
A Healthcare Barcode Survey Appot több mint 180 – jellemzően
egészségügyi szektorbeli – vállalat és 66 GS1 Tagszervezet
használja, a felhasználók száma megközelíti az ezret.
A szolgáltatás weboldala a https://hbsa.gs1hu.org címen érhető el, itt lehet
regisztrálni is az alkalmazás használatához.
1. Regisztrálja cégét
2. Ezt követően a felhasználók a saját cégük nevének megadásával tudnak
regisztrálni. Minden esetben ellenőrizzük, hogy az adott felhasználó
valóban a megadott cég munkatársa-e (pl. az e-mail címében az adott cég
domain-je szerepel), ezért a regisztráció jóváhagyása nem automatikus
(általában 24 órán belül elbírálásra kerül egy adott regisztráció).
3. Töltse le a szolgáltatás mobil alkalmazását az AppStore (iOS platformra)
vagy Google Play (Android platformra).
4. Regisztrált felhasználónevével és jelszavával jelentkezzen be az
alkalmazásba és máris kezdheti a vonalkódok leolvasását.
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A GS1 Lib, vagyis GS1 Library egy, a GS1 Magyarország által fejlesztett
szoftver könyvtár, mely tartalmazza programnyelven az összes GS1
szabványt és szabályt, ezzel támogatva bármely alkalmazást abban, hogy
képessé váljon a vonalkódok minden típusának vizsgálatára és minősítésére
a GS1 előírások szerint, ideértve a leolvasási környezetre vonatkozó
szabályokat is.
Összefoglalva a GS1 szabványok:


globálisan egyedi azonosítást biztosítanak,



vonalkód jelképekkel segítik a pontos és gyors adatbevitelt,



hatékonyabbá teszik a raktár- és készletnyilvántartást,



automatikus és elektronikus adatgyűjtést és - cserét tesznek lehetővé,



támogatják az elektronikus kommunikáció folyamatait,



adatbanki szolgáltatások alapját képezik,



pontos, valós idejű nyomon követést biztosítanak (EPCglobal, RFID).

Egyéb speciális szolgáltatásaink
GS1 Magyarország Szolgáltatói Program 2017
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.
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GS1 világa magazin - Szolgáltatói különszám
2017-ben
immár
ötödik
alkalommal
a
Szolgáltató
Partnereink
bemutatkozását és szakterületeik részletes leírását tartalmazó magazint
állítottunk össze annak érdekében, hogy Partnereink könnyebben
választhassák ki a GS1 Magyarország által minősített Szolgáltatók közül a
számukra legmegfelelőbbet.
Új tartalmakkal bővült GYIK (Gyakran Intézett Kérdések)
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).

Az idei évben felkerültek például fontos információk a GS1-128 vonalkódról,
az adatbanki szolgáltatásunkról (GDSN) és a nyomon követéssel kapcsolatos
tudnivalókról.

Hazai együttműködéseink Partnereink érdekében
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
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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 Élelmiszerláncfelügyeletért Felelős Államtitkársága és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.
által aláírt megállapodásnak megfelelően 2016 januárjában elindult a
Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform.
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. A terveknek
megfelelően a Platform munkáját az 5 alábbi munkacsoportban kezdte meg:






Hús és hal munkacsoport
Zöldség és gyümölcs munkacsoport
Tejtermék munkacsoport
Bor és pálinka munkacsoport
Horizontális munkacsoport

A munkacsoportok vezetésére a NÉBIH és a Földművelésügyi Minisztérium
munkatársai kerültek felkérésre. A munkacsoportokban a tagok
véglegesítették azokat az ellátási láncokat, amelyek mentén a
nyomonkövetési módszertant kidolgozzák. Megtörtént a jogszabályi és
adatszolgáltatási kötelezettségek elsődleges felmérése. Emellett célul tűzték
ki a munkacsoportok, hogy minden – az ellátási lánc sémában azonosított –
szereplő számára készüljön önálló összefoglalás a rájuk vonatkozó
kötelezettségekről. A GS1 munkatársai ezekben a munkacsoportokban
bemutatták azokat a GS1 szabványelemeket, amelyek alkalmazásba vétele
támogathat hatékony, automatizált nyomonkövetési megoldásokat, illetve
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ismertettek több európai vagy globális szinten összeállított, szektorspecifikus
útmutatót, amelyek segíthetik a hazai felhasználókat a lehetséges
eszközrendszerek megismerésében és a magyar piacra szánt tájékoztató,
bevezetést segítő dokumentumok összeállításában.
Már megkezdődtek az egyeztetések a Platform tevékenységének 2018. évi
folytatásáról. A véglegesített nyomonkövetési útmutatókra alapozva olyan
képzési anyagok összeállítása következhet, amelyek különböző szintű és
terjedelmű tudásátadáshoz nyújtanak segítséget. Tárgyalásokat folytatunk
terméktanácsokkal, egyetemekkel és kutatóintézetekkel, kamarákkal és
egyéb szakmai szervezetekkel. Minden olyan rendezvényen részt veszünk és
ismertető előadásokat tartunk, ahol az élelmiszerek biztonsága, minőségének
biztosítása, vagy konkrétan a nyomon követés megjelenik a témák között.
Komoly kihívást jelent az érintettek számára a potenciális csatornák
beazonosítása és az odaillő szakmai tartalom eljuttatása, nemcsak az
érintettek számossága okán, hanem a szerteágazó együttműködések, és az
eltérő szintű meglévő tudás miatt is.
Eredményesebb hatósági ellenőrzések a fogyasztók védelméért – a
NÉBIH és a GS1 Magyarország közös projektje
Már korábban aláírásra került egy olyan megállapodás a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.
között, amely lehetővé teszi, hogy az élelmiszervállalkozások termékeiről
rendelkezésre álló adatok bővítésével a Hivatal hatékonyabbá tegye
ellenőrzési tevékenységét. A GS1 Magyarország és ezen együttműködés
célja, hogy az élelmiszerláncban megvalósuló teljes körű nyomon
követhetőség és átláthatóság elérése érdekében szabványalapú megoldások
kerüljenek bevezetésre a teljes élelmiszeripari vertikumban. Egy ilyen
megoldás széles körű bevezetésével a hazai élelmiszervállalkozások az
előírásoknak megfelelően rögzíthetik és tehetik elérhetővé termékadataikat a
fogyasztók és a hatóság számára. A szoros együttműködés 2017-ben is
folytatódott a jogszabályi háttér feltárásával, a szakmai ismeretek bővítésével
és alszektorokra szabott Nyomonkövetési megoldások gyakorlati bevezetési
lépéseiről szóló útmutatók kidolgozásával.
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GS1 szabványok a hatékonyabb és biztonságosabb egészségügyért
– új hazai szakmai platformok megalakulása
Az elmúlt 10 évben a GS1 szabványok egyre elterjedtebbé váltak nemzetközi
szinten az egészségügyben mind a betegellátás, mind pedig a
gyógyszerelosztási lánc területén. Sőt, a GS1 szabványok és megoldások
egészségügyi szektorban történő bevezetése folyamatosan gyorsul és számos
országban már jogszabályilag is elismerték az elért eredményeket és
kötelezővé tették használatukat. A jogszabályalkotók európai uniós szinten is
felismerték már a GS1 szabványokban rejlő lehetőségeket és mind a
gyógyszer azonosítás és biztonság, mind pedig a gyógyászati segédeszközök
azonosítása területén elkészültek, vagy hamarosan elkészülnek azok a
jogszabályok, amiket minden EU-s tagországban kötelezően kell majd
alkalmazni és melyek többek között előírják a GS1 szabványok használatát
is.
Ezen folyamatokat figyelembe véve, a szabványok hazai bevezetését
támogatandó kezdeményezte a GS1 Magyarország 2016-ban szakmai
egészségügyi munkacsoportok létrehozását.

Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport
A Csoport 2016. novemberében alakult meg, elsődlegesen azzal a céllal, hogy a GS1
szabványok egészségügyben történő alkalmazása terén meglévő nemzetközi
tapasztalatok, illetve a változó jogszabályi előírások ismeretében és figyelembe
vételével feltárja a hazai egészségügyi ellátási láncokban érintett piaci
szereplők valamint a betegellátást végző szervezetek szabványalkalmazási
céljait. Emellett feladataként tűzte ki, hogy a fenti célok megismerését követően, a
helyi igények kiszolgálására koordinálja a GS1 szabvány alapú megoldások
helyes ágazati bevezetését és szabályszerű alkalmazását. Ezen célok
megvalósítását természetesen az automatikus termékazonosításon alapuló,
betegbiztonságot javító, illetve a transzparens folyamatok által
hatékonyabb és fenntarthatóbb működést lehetővé tevő megoldások
bevezetésével javasolja elérni.
A valós aktivitás a 2017-es év során leginkább az operatív szakmai munkára
létrehozott 3 munkacsoportban zajlott. A három munkacsoport - a Kórházi nyomon
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követés; az Egységes ágazati termékcikktörzs létrehozása; valamint az
Orvostechnikai eszközök és az IVM termékek egységes azonosítása és
jelölése - delegáltjai az év során önállóan, illetve összevont ülések során 8
alkalommal találkoztak, és egyeztettek a munkacsoportok témáihoz
kapcsolódóan. Az egyes találkozókon átlagosan 20 fő vett részt.

Magyar Hatósági GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport
E munkacsoport céljai megegyeznek természetesen a tényleges felhasználói
munkacsoportéval, azzal a különbséggel, hogy itt a jogszabályalkotók,
hatóságok, fenntartó szervezetek vesznek részt a munkában és hatósági
oldalról fogalmazzák meg, tárják fel az elvárásokat, igényeket.

Terveink a 2018-as évre
Az infokommunikációs fejlődés aktív szereplőjeként, valamint új középtávú
stratégiánk megvalósítása érdekében részt veszünk a mobilkommunikáció
és az elektronikus kereskedelem, valamint a digitális világ innovációs
folyamataiban, szoros együttműködésben a világ más GS1
tagszervezeteivel és egyéb vezető iparági szakmai partnereinkkel.
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.
Ennek érdekében idén elindított tudásmenedzsment programunkat jövőre
továbbfejlesztjük, amely keretében a már jól bevált személyes tudásátadás
mellett az online jelenlétre jobban fókuszálunk. A jövő generációjának
elérése és képzése is az elsőszámú célok között szerepel, hiszen az iskolákból
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kikerülő diákok hamarosan partnervállalataink munkatársai, döntéshozói
lesznek.
A tudásmenedzsment létrehozásával a szabványismeretek terén a szükséges,
azaz pontos, gyorsan feldolgozható és megfelelő információt kívánjuk
nyújtani Partnereinknek a megfelelő időben. Ennek érdekében a megrendelő
által megfogalmazott kérdésekre adunk választ és az ő igényei szerint, testre
szabottan állunk rendelkezésre. 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
2018-ban tovább növelhetik vállalkozásuk hatékonyságát és
versenyképességét.

Forduljanak hozzánk bizalommal továbbra is!
GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.
2017. december 20.
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