[to e sledlivost?
Во производствениte индустрии, менаџерите постојано imaat potreba да gi знaat
одговорите на различни прашања: Дали праткаta go содржи она што го pora~ale? Dali
физичкиot проток на стоки e оптимизиран? Ќе ja dobijat li информациjata koja im e
potrebna, ако има otpovikuvawe или повлекување?
Во болниците и zdravstvenite ustanovi, лекариte и ostanatiot медицински
personal, treba da go obezbedat правото na пациентот za добивање на vistinskiot
medikament и третман.
Во супермаркетite и во svoite домоvi, потрошувачите се прашуваат дали
храната е безбедна, dali go dobile toa {to na пакuvaweto pi{uva дека го sodr`i.
Во продавниците и во рестораните, луѓе so razli~ni религиski ubeduvawa се
прашуваат дали прехранбениte производи koi gi kupile се подготвени na начинот кој ги
почитува нивните верувања.
Sledlivosta може да обезбеди одговори на ovie, no i mnogu drugi pra{awa.
Sledlivosta mo`e da
obezbedi odgovori na
mnogu pra{awa

Nekoja форма на sledlivost веќе e законска обврска во одредени сектори во
САД, Канада, Европската Uнија и некои dr`avi во Латинска Америка, Азија и Африка. Но,
надвор од задолжителнata следливост, сé повеќе и повеќе kompanii доброволно
имплементираat programi za sledlivost so cel podobruvawe na ефикасноста, помо{ vo
заштитатa na нивните брендови и osiguruvawe deka нивната храна, лекови, medicinski
aparati, играчки i dr. }e bidat bezbedni. На kuso: Sledlivosta сега е витален дел од
синџирот на снабдување.
Но, sledlivosta може да се постигне успешно samo ако е изградена врз
глобалнite стандарди како основа за јасна, разбирливa размена за сите koi {to se
вклучени.
A, tuka nastapuva GS1.
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GS1 Глобалen Standard za Sledlivost
Poslednive 30 години, GS1 e посветен на дизајнiraweto и имплементацијаta на
глобални стандарди за употреба во синџирот на снабдување. GS1 стандардиte
обезбедuvaat ефикасна размена меѓу компанииte и дејствуваt како основни насоки za
олеснuvawe na интероперабилноста и обезбедuvawe na структура за многу индустрии.
Gradej}i vrz pove}e deceniskoto искуство и лидерство, GS1 go создаде
Глобалniot Standard za Sledlivost (Global Traceability Standard - GTS) и има намера toj
да стане признатa референца за компанииte кои бараат било каков вид на следливост.
GS1 Globalniot Standard za Sledlivost ovozmo`uva primena na sistemite za
sledlivost на глобално ниво, i за малиte и za големиte kompanii, dol` celiot синџир
на снабдување, без разлика колку компании se вклучени, без разлика koi технологии се
primeneti: (бар кодови, RFID, EDI, интернет i sl.).
GS1 Globalniot Standard za Sledlivost е стандард za бизнис процесot. Тoj
беше развиен kako del на GS1 Globalnite Стандарди за Uправување со Procesite
(GSMP), od strana на повеќе од 800 компании од Азија, Европа и Америка, pri {to bea
vklu~eni i претставnici na prodava~ite na malo, добавувачиte, GS1 организацииte
членки и provajderite на услуги, во широк спектар на индустрии.
Grupata za Biznis Barawa za Sledlivost (A Traceability Business Requirements
Group - BRG) е креирана во GS1 GSMP со цел да биде платформа за соработка за сите
заинтересирани страни za sledlivosta и za да се обезбеди соодветнoto i neophodnoto
одржување и razvoj на стандардot.
GS1 Globalniot Standard za Sledlivost не e konkurencija na другиte
меѓународни стандарди како {to se tie од ISO, CIES Глобалнаta Iницијатива за
Bезбедност на Hраната (GFSI), Британскиот Konzorcium za Трговија на Mало (BRC),
Глобалнiot Стандард za Hrana, Маркетинг Институтот za Hrana, GLOBALGAP, ili
различниte сертификати за “organska” храна. Всушност, GS1 им помага на компаниите и
организациите da ги исполnат барањата на овие видови на standardi, преку
обезбедување на алатки (и upatstva за применata na овие алатки) за да се постигне
баранoto ниво на следливост.
GS1 Globalniot Standard
za Sledlivost
ovozmo`uva
avtomatizirana
sledlivost preku zbir na
komplementarni
tehnologii

Со GS1 Globalniot Standard za Sledlivost, vo реалниот свет десетици
slu~ai na upotreba na aplikacii za sledlivost mo`at da se ostvarat.
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Osnova za poefikasen sinxir na snabduvawe
Denes, sпособноста да се lociraat i sledat стокиte и информацииte и брзо да
одговори на потребите на пазарот pretstavuva klu~ за успешно и ефикасно управување
со логистиката vo синџирот на снабдување.
Производителиte, провајдериte na logistika и трговците се соочуваат со
мноштво на нови предизвици: npr. подеми и падови на цената на нафтаta. Prisilenosta
да се работи со намалени kapacitet, додека se одржува високoto ниво на pru`enite
услуги. Sé pogolemata “напнатost” vo проширeniot синџир на снабдување, бара построгo
планирање на производството, поблискo sledewe на производството и поефикасen
логисти~ki распоред, од repro материјалиte do domovite na потрошувачите. Повe}e од
било кога очекувањата na potro{uva~ite vo odnos na квалитетot и безбедностa na
proizvodite se povisoki. Зголеменite регулаторni barawa za брзa и ефикаснa reakcija
na било koe прашање во врска со било која состојка на секој производ. А треба речиси
веднаш da se bide podgotven da se odgovori na предизвicite na високаta технологија секогаш поврзaniot свет.
На kuso: nim им е потребeн постојан пристап до va`nite biznis iнформации за
производот vo tekot na nivnite operacii vo ramkite na sinxirot na snabduvawe. Tie
imaat poтреба za глобализиранi alatki za vleguvawe vo traga и sledewe koi што можat
да обезбедat видливост на стокite vo realno vreme.
Тие imaat poтреба za апликации и услуги овозможени од страна на GS1
Globaliot Standard za Sledlivost.
GS1 GTS обезбедува основа за создавање на повеќе интегрирани системи што
може да ja зголеми ефикасноста на синџирот на снабдување, додека istovremeno se
намалува производството и дистрибуцијата на небезбедни или sтокi so слаб квалитет.
Тоа е клучен faktor koj ovozmoжuva услуги кои обезбедуваат vidlivost vo синџирот на
снабдување, од priemot do distribucijata.

GS1 Standardot za
Sledlivost е клучен
faktor koj ovozmoжuva
услуги кои обезбедуваат
vidlivost vo синџирот на
снабдување, од priemot do
distribucijata

Programite za sledlivost, исто така, може да помогнat во vleguvaweto vo traga
i sledeweto na предметиte, од огромнite превозni контејнери do malite paketi i
pisma. Na ovoj na~in, tie mo`at da pridonesat kon подобрувањеto на безбедноста на
логистиката и царинскиot сообраќај.
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Podobruvawe na bezbednosta na hranata
Od kаде доаѓа храната koja ja konzumirate vie i вашето семејство? Како
pristigna vo prodavnicata? Koj пат go pomina do tuka? Дали тaa содржи нешто na {to
vam ili nekomu od va{eto semejstvo predizvikuva alergiski reakcii?
Способноста да се одговори на овие прашања брзо и прецизно лежи во
aplikaciite и системиte za sledlivost.
Со цел да funkcioniraat pravilno, sistemite za sledlivost na hranata треба
да go знаat сето она што се случува, секој чекор на patot, од фармата do trpezata. Но,
poradi sé pove}e зголемenata прошirenost и sé poвисокata глобалiziranost na
синџириte на снабдување и зголемената употреба на производствоto po dogovor,
sledeweto na прехранбениte производи од крај до крај стана потешко.
Globalniot Standard za Sledlivost gi прави sistemite za sledlivost na
hranata vozmoжнi на глобално nivo - без оглед на тоа колку многу компании се вклучени
или колку граници се поминуваt како {to хранаta и прехранбениte состојки патуваat од
едниот крај на синџирот на снабдување sé до потрошувачот.
Sledlivosta е особено важнa dokolku нешто тргне наопаку и прехранбениte
производи мораat да бидат otpovikani. Globalniot Standard za Sledlivost, исто така,
може да игра клучна улога vo ovoj slu~aj, bidej}i тoj е направен врз основа на светските
стандарди, се протега од едниот крај на синџирот на снабдување do drugiot, може да се
обезбеди непосреден пристап до точни информации за производот – sevo ova овозможува
брзo, сéопфатнo otpovikuawe.
Но, можеби уште поважно e toa {to, GS1 стандардиte za sledlivost, исто така,
go олеснuvaат postignuvaweto на квалитетot и точна kонтрола vrz celiot inventar. Toa
придонесува povlekuvawata da bidat kolku {to e vozmo`no poretki i re~isi
непотребни.

GS1 Standardot za
Sledlivost igra vitalna
uloga dokolku нешто тргне
наопаку и прехранбениte
производи moraat да бидат
otpovikani
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Obezbeduvawe na soobraznosta na hranata so odredeni karakteristiki
Re{enijata za sledlivost овозможенi од страна na Globalniot Standard za
Sledlivost обезбедuvaat одличen начин да се биде сигурен дека хранаta e во
согласност со барањата на верските убедувања на луѓето или deka гo почитува нивнiot
избор на животен стил.
На пример, сé повеќе и повеќе луѓе бараат храна, која почитува одредени етички
стандарди. Разни етикети и пe~atи koi сега постојат гарантираat дека прехранбениte
продукти koi gi nosat se резултат на правична, silna и одржливa trgovska практикa.
Milioni луѓе pripadnici na nekoja religija се rakovodat vodat од постулатиte
на нивните религии i sakaat да bidat сигурni дека хранаta купena vo prodavnicite и vo
рестораниte во кои тие јадат go po~ituva precizno дефиниранiot сет на кодeksi и
принципи. Всушност, samite прехранбени производи, mestata kade {to se konzumira
hranata (ресторани, bifea, комерцијални кујни, продавници za slatkarski proizvodi i
pekarnici, ресторани за брза храна itn.) и кланициte treba da se vo soglasnost so tie
normi kako i site alatki koristeni pri podgotvuvaweto na hranata.
Различни тела niz целиот свет се создадени за да се потврди дека храната и
mestata za nejzina konzumacija se na primer: halal, ko{er, organski ili ekolo{ki.
Globalniot Standard za Sledlivost може да ja olesni nivnata rabota.
So sличнi gri`i se preokupirani i строгиte вегетаријанци: јасно e дека бифтекot
не се вклопува во нивниот izbran начин на живот, no многу други прехранбени производи,
всушност mo`ebi, содржat месо или derivati od `ivotinsko poteklo. Re{enijata za
sledlivost можat да бидat изграденi preku користење на GS1 GTS za да ги uveri овие
потрошувачи дека производите koi }e gi купат целосно ги почитуваат нивните желби.

GS1 Standardot za
Sledlivost mo`e da im
koristi na konzumentite
da bidat sigurni deka
hranata e halal, ko{er,
vegetarijanska ili
organska
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Podobruvawe na bezbednosta na pacientite i na kvalitetot na lekuvaweto
Болнициte и drugite medicinski ustanovi се исклучително сложени kapaciteti
vo koi sekoga{ mora da se uka`e vnimanie na site na koi im e potrebno lekuvawe.
Но, лекарите и ostanatiot медицински personal се само човечки su{testva и за
жал, тоа значи дека грешки се slu~uvaat. Понекогаш погрешна доза iли лек mu се дава на
пациентот, ili }e se upotrebi погре{en медицинскi aparat. A ponekoga{ vistinskata
доза }e se dade, vistinskiot medicinski aparat }e se upotrebi, no за погрешen пациент.
Секој ден, луѓе умираат или се оневозможени poradi konzumacija na pogre{ni
lekovi. На медицинскиот сектор mu pretstoi naporna работa zа спречување на kolku
{to e mo`no pove}e od vakvite gre{ki. Воспоставувањеto на систем за следливост е
клучен faktor за зајакнување на безбедноста на пациентите и za подобрување на
квалитетот на lekuvaweto.
Sistemite za sledlivost базирани vrz светските стандарди, како што e GS1
Globalniot Standard za Sledlivost, овозможuvaat верификација и потврдување на
медицинскиte производи vo синџирот на снабдување vo globalnoto zdravstvo, za
спроведувањето da se odviva побрзо и поефикасно, so {to se подобрува безбедноста и
интегритетот na синџирот на снабдување.
GS1 Zдравство (Healthcare) е доброволна, корисничка група vo глобалнoto
здравство чиe {to активno меѓународнo членство ima учесници од целиот свет и
претставници од сите vo Здравството заинтересирани страни: дистрибутери, регулаторни
тела, фармацевтски kompanii и производители na medicinski aparati, индустриski
здруженија, болници, лекари, академски институции, министерства zа здравstvo и
prodava~i na големо. Воспоставувањеto на стандардиte базирани vrz sistemot za
sledlivost е клучен faktor за
зајакнување на
безбедноста pacientite i
подобрување на квалитетот на lekuvaweto.

Воспоставувањеto на
систем за следливост
baziran vrz standardi е
клучен faktor за
зајакнување на
безбедноста на пациентите
и za подобрување на
квалитетот на lekuvaweto

Во декември 2007 година, GS1 Zдравство go формира{e rabotniot tim:
“Sledlivost во здравство”. Овoj raboten tim od po~etok се фокусира{e на развојот на
Globalniot Standard za Sledlivost vo Здравството (Global Traceability Standard for
Healthcare - GTSH) врз основа на GS1 Globalniot Standardot za Sledlivost.
GTSH е javen стандард и служи како почетна точка за идентификување на
специфичните барања, обезбедuvawe na конзистентен пристап и разбирање на клучните
principi. Sleden ~ekor na GS1 Healthcare e kreirawe na Direktiva za Implementacija
na GDSH.
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Borba protiv falsifikuvaweto
Фалсификуваnite ~anti, obleka, obuvki i часовници се проблем.
Fалсификуваниte медицински производи pretstavuvaat SERIOZEN PROBLEM.
Na стотици места {irum светот, vo импровизирани лаборатории се користи шеќер,
восок или ne{to u{te полошо за производство на фалсификувани апчиња кои изгледаат
исто како и оние вистинските; други фалсификатori произведуваат lenti za testirawe
na nivoto na {e}er vo krvta, кои се ништо друго туку обична хартија и боја.
Фалсификатorite станаa толку софистицирани {to во некои случаи, дури и на
компанииte чии сопствени производи се meta na falsifikatorite не можat да napravat
razlika меѓу вистинскиte и лажниte, без вршење на dopolnitelni хемиски тестови.
И покрај најдобрите остварувања vo здравственiot сектор, vakvite бесpolezni,
па дури и опасни производи pristignuvaat на пroda`nite mesta.
GS1 Sтандардot за Zдравство (GTSH), кој е изграден vrz GS1 Globalniot
Standard za Sledlivost, може да помогне. Воведување на единствена идентификација
za секој пакет на медицински производi, каде што е соодветно, ќе im овозможи na
sistemite za следливост и avtentizacija, со koristewe na лесно достапна технологија,
na falsifikatorite da im go ote`ni nametnuvaweto во синџирot na snabduvawe vo
zdravstvoto.
И, се разбира, напориte za spre~uvawe na фалсификаторите во здравствениот
сектор нé ставаat во одлична позиција да им помогнеme на другите индустрии чии
производи исто така се често се фалсификувани: (козмети~каta, електронskata и
industrijata na автомобилски делови i dr.).

Globalniot Standard za
Sledlivost vo
Здравството (Global
Traceability Standard for
Healthcare - GTSH) mo`e
mnogu da im go ote`ni
dejstvuvaweto na
falsifikatorite vo
sinxirot na snabduvawe9
vo zdravstvoto

Podobruvawe na odr`livosta
Sé почесто, инвеститорите и потрошувачите ja zemaat v predvid za{titata na
`ivotnata sredina kako del od procesot na donesuvawe na odlukite za kupuvawe.
Владиte, isto taka ja засилuvaat поддршкаta на одржливиот развој. Владата на
Велика Британија nа пример, postavi cel do Mart 2010 godina da se postigne 70%
reciklirawe na потрошувачкиot отпад од ambala`a.
Но, i pokraj новите прописи или менувањеto на очекувањата на potro{uva~ite,
se zgolemuva brojot na доказиte дека strategiite za odr`livost исто така,
pridonesuvaat za porast na вредностa na kompaniite и nosat позитивен финансиски
efekt. Одржливостa brgu станува крucijalna бизнис стратегија.
Трговците на мало и производителиte можat да postignat ефективна и ефикасна
одржливост преку соработка, особено на poleto razmena na податоци. GS1 Globalniot
Standard za Sledlivost pomaga ova da se postigne polesno.
Strategiite za
odr`livost
pridonesuvaat za porast
na вредностa na
kompaniite и nosat
позитивен финансиски
efekt

Со primena na programata bazirana vrz GS1 GTS, компаниите можat да go
iзбегнat nepotrebnoto губење на енергија i полесно da донесувaat odluki povrzani so
транспортot и логистикаta. Тие можat да primenat посилнo управување со отпадot и
rециклa`ni иницијативи i можat да се zдобиjat so подобра контрола vrz производството
и испораката. Kompaniite можat да имаат samo корист од видливоста koja стандардите ja
ovozmo`uvaat.
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Osvrt na regulatornite barawa
Поттикнати од нивните ustavni ovlastuvawa и od нивнаta загриженост за
безбедноста, zakonodavcite во Европа и во САД подготвувaаt закони кои propi{uvaat
различни степени на sledlivost, особено во прехранбената индустрија и во
здравствениот сектор.
Овие нови регулаторни барања pridonesuvaat побарувачката за следливост da se
zgolemuva pove}e од кога било досега.
Компаниите imaat poтреба za системи кои можat да obezbedat следливост od крај
до крај, со точни информации и прецизна идентификација на производите и услугите,
локацииte и актериte кои се вклучени.
GS1 Globalniot Standard za Sledlivost mo`e da gi napravi takvite системи
vozmo`ni. Тоj овозможува sistemite za следливост na site трговски партнери да бидат
me|usebno компатибилни so {to se одбегнува прекин во sledlivosta dol` синџирот.
Градеj}i врз неgo, бизнисиte mo`at да обезбедat следливост со kontrola во реално
време за да се исполнат барањата поставени од страна на potro{uva~ite, надворешните
организации и регулаторниte тела, sé so cel подобрување на ефикасноста и
профитабилноста.

Rегулаторниte барања
pridonesuvaat
побарувачката за
следливост da bide vo
porast
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GS1 poddr{ka na ocenuvaweto i implementacijata
Postoi широк спектар на aplikacii za sledlivost и услуги кои можat да se
ovozmo`at so primenata na GS1 Globalniot Standard za Sledlivost. Бидејќи GS1 GTS
nе gi propi{uva технологииte, тоа им овозможува на корисниците да ги распоредat
апликацииte и услугиte, кои можat да се изградat врз целиот спектар на GS1
Стандардиte, вклучувајќи gi i: GS1 Identifikacioni Klu~evi, GS1 баркодовi, GS1
eCom, GS1 EPCglobal и GS1 GDSN.
Конкретно, според GS1 GTS, постојат неколку задолжителни барања за стандарди
базирани vrz sistemot za sledlivost:
 Сите sledlivi елементи мораat да бидат идентификувани со соодветни GS1
идентификатор pri nivnoto создавање.
 Identifikacijata мора да остане со или на edinicata се додека се користi.
 Сите физички локации moraat да бидат идентификувани со соодветen GS1
идентификатор низ целиот синџир на снабдување.
 Pодатоциte за производите и нивнiot физичкi тeк sе заpazeni и razmenlivi како што
е договорено меѓу тргovskite партнери (на пример, преку GDSN, DESADV, EPCIS)
GS1 mo`e da pomogne
industriskite sektori da
gi razvijat nasokite za
sledlivost i najdobrite
praktiki koi odgovaraat
na nivnite specifi~ni
potrebi

Pотоа ostanuva na трговскиte партнери или индустрискиte сектори да go утврдat
соодветnoto ниво на точност и длабочината на нивнiot sistem za sledlivost. Tие можат
да го користат GS1 Глобалniot Standard za Sledlivost zа развoj na специфичниte
nasoki za следливост, кои се совршено погоднi за nivnite уникатни потреби.
Друг начин na koj GS1 им помага на компаниите vo vrska so нивните programi za
sledlivost е преку Gлобална Programa за Uсогласеност на Sledlivosta (Global
Traceability Conformance programme). Оваа програма обезбедува методологија и алатки за
ревизија и оцеka na постојniot sistem za sledlivost базирани vrz процесите опишани vo
GS1 Глобалniot Standard za Sledlivost како и во другиte меѓународни стандарди како
{to se ISO и standardite za безбедност на храната.
Gлобална programa за усогласеност на sledlivosta im обезбедува na
сопственициte na brendovi можност da dobijat nezavisna ocenka na postojnite sistemi
za sledlivost или помош pri дизајнiraweto новi. Таа, исто така, нуди гаранcii дека
sistemot za sledlivost ги почитува минималните индустрiski барања за следливост
како што е дефинирано во GS1 Globalniot Standard za Sledlivost.
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Dali ste zainteresirani?
Дали сакате органскаta храна koja ja произведуваte da се сертифицира? Дали
mislite da zapo~nete programa za vleguvawe vo traga i sledewe во вашата компанија?
Дали имате некоја апликација или сервис кој vi овозможува или обезбедува следливост?
Eдноставно контактирајте ja вашata локалna GS1 organizacija ~lenka!
Globalniot Standard za Sledlivost е овозможен од страна на GS1
организацииte членки i nivnata stu~nost za pazarite, заtoa {to GS1 Globalnite
Standardi pretstavuvaat неутралna поддршка koja бизнисиte и организацииte треба да
ја приспособат kon нивните сектори и нивните специфични потреби.
108-te GS1 организации членки од целиот свет можat да обезбедat:
 Pроценка на вашiot актуелen sistem za sledlivost или планovite да otpo~nete so
primena na nekoj nov.
 Комплетнi детали за сите насоки и стандарди
 Обука на различни теми povrzani so sledlivosta.
 Centar za poddr{ka i pru`awe одговоri на вашите прашања.
 Pоддршка vo iмплементацијаta.
Ние, исто така, Ve каниme да се придружите на нашата Grupa za Biznis Barawa za
Sledlivost; Vашиот придонес и влез за bideme sigurni deka нашата работа е совршено
прилагоденa kon потребите на вашиот сектор и вашата компанија ni e potreben.

Kонтактирајте ja вашata
локалna GS1 organizacija
~lenka
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