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1 Uvod

V dokumentu so obravnavani uporaba standardov GS1 za identifikacijo enot ter zapis, zajem in izmenjava
podatkov v preskrbovalni verigi, ki zagotavljajo sledljivost alkoholnih pijač po priporočilih GS1.
Z dokumentom želimo udeležencem v preskrbovalni verigi pomagati zagotoviti transparentno in učinkovito
sledljivost alkoholnih pijač.

Predstavljene so minimalne zahteve in podane najboljše prakse (z nazornimi primeri) označevanja enot s podatki
za sledljivost, ki omogočajo učinkovito izmenjavo podatkov med udeleženci preskrbovalne verige na ravni
homogenih transportnih (npr. zaboji) in logističnih enot (npr. palete) v distribucijskem delu preskrbovalne verige
in v maloprodaji (npr. steklenice, pločevinke, PET).

V dokumentu ni zajeta računalniška izmenjava podatkov po standardih GS1 (transakcijskih podatkov: GS1 XML,
GS1 EANCOM, matičnih podatkov: GS1 GDSN, podatkov o poslovnih dogodkih: EPCIS).

Dokument je lahko v pomoč pri uporabi elementov sistema GS1 predvsem naslednjim deležnikom:
• poslovnim subjektom, udeleženim v preskrbovalni verigi alkoholnih pijač v eni ali več vlogah, navedenih spodaj:
• pridelovalci (zadruge, vinogradniki …),
• predelovalci in proizvajalci (polnilnice, destilarne …),
• distributerji, uvozniki/izvozniki,
• trgovci na veliko,
• trgovci na drobno,
• logistična podjetja (transport, skladiščenje, 3PL (angl. third-party logistics);

• dobaviteljem rešitev (programske in strojne opreme), ki morajo podpreti sledljivost alkoholnih pijač.

V dokumentu je GS1 opredelil priporočen način zapisa podatkov za sledljivost proizvoda (GTIN, LOT, država
porekla, pridelovalec …) na etikete (tudi v obliki kodnih simbolov) in njihove namestitve na enote. Za zapis
celotnega nabora podatkov je treba poleg osnovnih kodnih simbologij EAN-13 ali GS1-128 uporabiti opcijsko
dopolnilni 2D-kodni simbologiji GS1 DataMatrix ali QR. Ti na omejenem prostoru etikete s svojo večjo kapaciteto
in gostoto zapisa omogočata zapis podatkov. Kode omogočajo avtomatski zajem podatkov ter s tem večjo
hitrost in zanesljivost zajema podatkov.
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Preskrbovalna veriga za alkoholne pijače od proizvodnje do vhoda v maloprodajo


