GS1 Barcodes: Δείξτε μας τα προϊόντα σας, να σας πούμε
ποιοί είστε!
Σύγχρονα διεθνή εργαλεία για να ξεφύγετε από την ανωνυμία
Το barcode, χαρακτηρίστηκε από το BBC ως ένα από τα “50 πράγματα που
στήριξαν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας”.
Και καμία αμφιβολία δεν υπάρχει γι’ αυτό, αφού τα GS1 barcodes εφαρμόζονται
σε 25 διαφορετικούς τομείς της αγοράς, σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής
αλυσίδας, από τον παραγωγό, τον διανομέα, τον χονδρέμπορο, τον λιανέμπορο
έως και τον καταναλωτή, οπουδήποτε στον κόσμο για περισσότερα από 40
χρόνια!
Εξυπηρετώντας την ανάγκη για την απόδοση μίας μοναδικής ταυτότητας σε
προϊόντα, θέσεις και υπηρεσίες, ώστε αυτά να αναγνωρίζονται παγκοσμίως από
όλους τους συναλλασσόμενους, τα πρότυπα GS1 βελτιώνουν την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας ενώ
προσφέρουν διαφάνεια μέσω της ιχνηλάτησης των προϊόντων, σε φυσικές και
ψηφιακές συναλλαγές.
Εθνικοί Οργανισμοί-Μέλη σε 112 χώρες, 1.5 εκατομμύριο επιχειρήσεις
χρήστες-μέλη του συστήματος GS1 και 6 δισεκατομμύρια συναλλαγές
καθημερινά, επιβεβαιώνουν ότι τα πρότυπα GS1 δημιουργούν την κοινή γλώσσα
του επιχειρείν.
GS1 barcodes: Μοναδικά, έγκυρα, αναγνωρίσιμα και αποδεκτά διεθνώς.
Η μοναδικότητα των GS1 barcodes εξασφαλίζεται μόνο όταν αυτά έχουν
εκδοθεί από εθνικούς φορείς GS1 ανά τον κόσμο, οι οποίοι αποτελούν την
αποκλειστική πηγή για την έκδοση και διαχείρισή τους διεθνώς.
Οι έγκυροι κωδικοί GS1 είναι καταχωρημένοι στο διεθνές μητρώο GEPIR, που
είναι ανοικτό και προσβάσιμο από οποιονδήποτε χρήστη του internet και
χρησιμοποιείται ως μέσο πιστοποίησης από Δημόσιους Φορείς, Τελωνειακές και
ελεγκτικές αρχές, Εμπορικούς συνεργάτες, Καταναλωτές.

Στην Ελλάδα, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας του ουδέτερου, μη
κερδοσκοπικού διεθνούς οργανισμού GS1 είναι ο μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος
GS1 Association Greece, υπεύθυνος για τη διαχείριση του συστήματος GS1 και
την απόδοση GS1 κωδικών barcodes από 520 και 521.
Το πρώην μέλος του GS1 με τη σημερινή ονομασία 520 Barcode Hellas ΑΕ έχει
αποβληθεί από τον διεθνή φορέα ήδη από το 2008. Έκτοτε έχει απωλέσει το
σύνολο των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την ιδιότητα του εθνικού φορέαμέλους του GS1, όπως την έκδοση και διαχείριση GS1 barcodes με πρόθεμα 520
αλλά και την πρόσβαση και διαχείριση του παγκοσμίου μητρώου GEPIR .
Νέα πολιτική συνδρομών
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των επιχειρήσεων-μελών του GS1
Association-Greece, εφαρμόζεται νέα πολιτική συνδρομών για το διάστημα
1/6/2019-31/5/2020, που προβλέπει τη δωρεάν εγγραφή για τους ήδη
χρήστες κωδικών δομής GS1 και μειωμένες κατά 10% τις ετήσιες
συνδρομές.
Επικοινωνήστε μαζί μας:
GS1 Association-Greece
Τ 210 9904260
E info@gs1greece.org
W www.gs1greece.org

