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Студија на случај:
Менаџмент со роковите на траење на каса
GS1 DataBar – заштита на полските маркети од продажба на
свежа храна со изминат рок на траење

Водечкиот полски синџир на маркети го усвои
GS1 DataBar за автоматизација на менаџирањето со
роковите на траење
JMP (Jeronimo Martins Poland), сопственикот на
Biedronka синџирот на маркети, е лидер на полскиот
пазар кој имлементира иновативни решенија во различни
области на своите бизнис активности. JMP, преку своите
Biedronka продавници е најголемиот малопродажен
синџир во Полска со 1900 продавници во преку 750
населени места во Полска.

Biedronka подолго време работи на развој на програми за
ефикасен Менаџмент со Свежата Храна кои имаат за цел
зголемена безбедност на потрошувачите и нивно
задоволство преку обезбедена следливост и отповик на
евентуално небезбедните производи и производите со
изминат рок на траење.

Biedronka со цел да постигне усогласеност со правните барања и
да ги исполни сèпострогите барања и очекувања на
потрошувачите во однос на квалитетот на свежата храна, решија
да имплементираат користење на GTIN кај производите со
променливите мерки во GS1 DataBar.

Благодарејќи на тоа, сега тие можат да менаџираат со
датумите на рокот на трајност на производите на
автоматски начин на продажните места односно на каса и
да обезбедат задоволување на највисоките критериуми за
квалитет кои го бараат нивните купувачи.

Исполнување на очекувањата на потрошувачите за
свежа храна со највисок квалитет
Biedronka го воведе користењето на GS1 DataBar
Expanded (проширен) на пакувањата на свежо месо, живина,
свежи

салати, леб, млечни производи и риба со фиксна и променлива
тежина. Во DataBar баркодовите се содржат GTIN, рокот на
траење, тежината и бројот на ЛОТ.

Главна цел на проектот е да се гарантира дека ниту еден
производ нема да дојде до рацете на потрошувачите по
истекот на рокот на траење, односно да се спречи
продажбата на таквите производи на касите.

Втората цел е да се зајакне процесот на повлекување на
производите во чиј квалитет постојат сомнежи. Здравјето и
безбедноста на купувачите е клучна цел на стратегијата на
Biedronka, особено во категориите кај пазарните сегменти
на храна, свежа храна и овошје, сушена храна, сите видови
на пијалоци, но и во други категории производи.

JMP очекува дека над 100 производи ќе бидат означени со
GS1 DataBar на т.н. приватни етикети кои се околу 10%
од целосниот асортиман на производи под нивниот
бренд.
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Значителна инвестиција на Biedronka
Biedronka инвестираше во опремување на продавниците со
над 1000 скенери, рачни податочни терминали,
проверувачи на цени и унапредување на софтверските
решенија.

Имплементацијата на GS1 DataBar во синџирот на маркети на
Biedronka, once fully and successfully deployed, will be one
of the most significant deployments in the world. Rolling out
GS1 DataBar on new products and engaging new suppliers will
be the next step to meet their goal of having over 100 products
marked with GS1 DataBar.

Клучни бенефити
JMP очекува да се остварат следниве бенефити од
користењето на GS1 Стандардите, а особено од GS1 DataBar:
Унапреден менаџмент на производите со крацок живот
на полиците
Поедноставени процеси благодарејќи на глобална
идентификација на сите производи (GTIN наместо Броевите
со Рестриктивна т.е. Интерна Циркулација)
• Better real-time inventory control, improved yield
management, reduced product wastage, enhanced recall
process, better quality of customers service

Соработката со GS1 Полска was significant for the
success of the project at each stage, especially
during the preparation stage of the pilot, run in
cooperation with selected private label suppliers, as
well as during the stage of transforming the project
into standard
Process at Biedronka.

Marcin Dopierala
Supply Chain and
DC Development Director, Biedronka

GS1 Решенија за Свежата Храна
GS1 Fresh Foods Standards and Solutions enable unique
product identification for variable measure fresh products,
enabling a smarter, safer, fresher point-of-sale. Fresh
Foods Application Standards, GTIN Allocation Rules and an
Implementation Guide for Fresh Food Products Sold at
Point-of-Sale are available today. Together with GS1
DataBar symbols, GS1 members can enable traceability
to the point-of-sale and create consumer safety solutions
such as: Expiration Date Management and Automatic
Markdowns at the point of sale.

Contact information:

Interested in learning more about this case? Contact
Piotr Frackowiak GS1 Poland:
piotr.frackowiak@gs1pl.org

Interested in learning more about GS1 Solutions for Fresh
Foods ? Contact your local GS1 Member Organisation:
www.gs1.org/contact

or visit our website: www.gs1.org/barcodes/databar

• GS1 DataBar plays the role of security guard at the
point of sale by stopping a sale.

It is worth emphasizing that the continuous cooperation with
GS1 Poland helped contribute to success, to ensure
compliance with GS1 standards concerning data content and
technical aspects.
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