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Глобален Број на Трговска Единица (GTIN)

(GTIN-8) (користи GS1-8 Префикс наместо GCP)

GS1 Компаниски Префикс >>> <<< Референца на Единицата

почеток на GS1 Компанискиот Префикс  

Глобалниот Број на Трговска Единица 
(Global Trade Item Number - GTIN) една 
компанија може да го користи за 
уникатна идентификација на нејзините 
трговски единици. GS1 ги дефинира 
трговските единици како производи 
или услуги кои имаат цена, можат да 
се нарачуваат или фактурираат во 
било која точка на синџирот на 
снабдување. 

- GTIN се користи за идентификација на 
типовите на производи на било кое ниво на 
пакување (на пр. потрошувачка единица, 
внатрешно пакување, кутија, палета). Групите 
на трговски единици со слични карактеристики 
на производство и користење  како што се 
производните партии, понатаму се 
идентификуваат со помош на бројот на 
партија / лот, рокот на траење и сличните 
податочни елементи. Индивидуалните трговски 
едници можат уникатно да се идентификуваат 
преку користење на GTIN плус сериски број.

- Откако компанијата ќе додели GTIN на 
трговска единица, тој станува заеднички јазик 
за сите еднитети и трговски партнери ширум 
светот за уникатна идентификација на 
единицата и едноставна комуникација со 
информациите за единицата. 

Контролен Број 
нумерички Цифра Индикатор >>>  варијабилна должина

<<< варијабилен  почетна позиција

GTIN Е ЦЕЛОСНО КОМПАТИБИЛЕН СО 
ISO/IEC 15459 – ДЕЛ 4: 
ИНДИВУДУАЛНИ ПРОИЗВОДИ И 
ПАКУВАЊА НА ПРОИЗВОДИ

- GTIN може да се кодира во бар код или EPC/
RFID таг. Скенирајќи го бар кодот или EPC/RFID 
тагот, компаниите можат ефикасно и точно да ги 
процесираат информациите за производот и за 
него односните информации; на пр. на каса во 
продавница, при прием на стоки во магацин и 
при издавање на лек во болница.

- GTIN-овите можат да се користат за 
недвосмислено да се идентификуваат трговските 
единици он-лајн, на пр. каталози.  електронски 
пораки како што се нарачките и фактурите и 
можад да бидат вградени во веб страници за 
оптимизирано користење преку пребарувачките 
алатки и информирање на потрошувачите. 

Постојат четири формати на GTIN. За примена 
на униформниот 14-цифрен формат, таму каде 
што е потребно, водечки нули треба да бидат 
додадени: 
000000nnnnnnnn (GTIN-8) 
00nnnnnnnnnnnn (GTIN-12) 
0nnnnnnnnnnnnn (GTIN-13)




