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Покана за учество на Семинар:
“Со GS1 GDSN Вашите производи стануваат
препознатливи и достапни на трговските партнери
на глобалниот светски пазар”
12.06.2012, во 10:00 часот
Стопанска комора на Македонија, 5 кат, сала 4
ул.”Димитрие Чуповски” 13 – Скопје
Почитувани,
GS1 Македонија како и многупати досега Ве поканува на бесплатен едукативноинформативен семинар, на кој за ПРВ ПАТ во Република Македонија ќе имате
можност
да се запознаете со најновите трендови, деловни процеси и модели, како и со
нови технологии во глобалната трговска размена и водењето на бизнисот во
светот.
Тоа е можност за проширување на Вашите знаења во функција на зголемување
на конкурентноста на Вашата компанија и интернационализација на Вашиот
бизнис.
Предавачи на семинарот ќе бидат експерти од GS1 Хрватска - г-дин Дамир
Шеговиќ и од GS1 Словенија - Д-р. Матеја Подлогар.
GDSN претставува голема пресвртница во светските напори да се унапреди точноста на
податоците и да се олесни ефикасна кооперативна комерција.
Со цел да се олесни и поефикасно води меѓународниот бизнис, во рамките на
Меѓународната GS1 организација формирана е Глобална мрежа за синхронизација на
податоци (Global Data Synchronisation Network – GDSN). GDSN е интернет-базирана
мрежа на меѓусебно поврзани, централизирани и интероперативни бази на
податоци која овозможува на трговските партнери брзо и ефикасно да разменуваат
податоци во синџирот на снабдување, кои што се точни, ажурирани и се во согласност со
универзално поддржаниот систем на GS1 стандарди .
GDSN се потпира на централизирано глобален регистар (GS1 Global Registry) , со кој се
поврзуваат бројни пулови со податоци ширум светот, те. GDSN цертифицирани
електронски каталози (certified data pools), овозможувајѓи им на податоците на трговските
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партнери да се стандардизираат и синхронизираат врз база на приближно
реално време.
GS1 Global Registry служи како глобална врата за компаниите да можат да лоцираат
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GS1 Глобалниот Регистар (GS1 Global Registry),
овозможува на компаниите од
целиот свет размена на стандардизирани и синхронизирани податоци во рамките
на синџирот на
снабдување
со нивните
трговски партнери, користејќи
стандардизирана Глобална Класификација на Производите (Global Product
Classification –GPC) и GS1 системот за квалитет на податоците (Data Quality Framework).
GDSN гарантира дека разменетите податоци помеѓу трговските партнери се точни и во
согласност со глобално прифатените стандарди.
Бенефити од приклучување кон GDSN и за производителите и за купувачите се:
намалување на залихите, намалување на трошоците при корекции на грешките,
намалување на логистичките трошоци, а зголемување на брзината во синџирот
на снабдување и достапност во реално време на ажурирани и вистинити
податоци.
Семинарот е наменет за сите учесници во синџирот на снабдување, за
менаџментот, за секторите на информатика и означување со баркодовите,
секторите за квалитет, секторите за логистика и транспорт, како и на
независните софтверски куќи и ИТ експертите.
Учеството на семинарот за акредитираните членки на GS1 Македонија
(кои навремено ги регулирале обврските по основ на членарина и можат
на веб сајтот да ја пронајдат својата фирма во “Список на Акредитирани
членки”), како и за сите министерства и органите на Владата е
бесплатно.
За сите останати заинтересирани компании кои се уште не се членки на
GS1 Македонија котизацијата е 3.000,00 денари (3.540,00ден. со ДДВ).
Уплата на жиро сметка број 200002024739774, депонент Стопанска банка
АД-Скопје, најдоцна до 11.06.2012 година.
Со почит,
Извршен директор на GS1 Македонија
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