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În cadrul proceselor de afaceri, 

toate companiile schimbã 

informaþii, extern ºi intern. 

Numãrul Global de Locaþie 

(GLN - Global Location 

Number) face posibilã 

identificarea unicã ºi fãrã 

ambiguitate a locaþiilor fizice ºi 

juridice ale companiilor. 

Aceasta este o condiþie 

obligatorie pentru un comerþ 

electronic eficient, sincronizare 

globalã a datelor ºi, în plus, 

permite ºi alte aplicaþii, cum ar 

fi: livrare directã la magazin, 

cross docking etc.
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Ce este Numãrul Global de Locaþie?Ce este Numãrul Global de Locaþie?

GLN-ul este o "cheie" de extragere a informaþiilor din bazele de dateGLN-ul este o "cheie" de extragere a informaþiilor din bazele de date

GLNGLN Bazã de dateBazã de date TraducereTraducere
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GLN-ul este destinat sã 
îmbunãtãþeascã eficienþa 
comunicãrii cu partenerii 
comerciali, precum ºi relaþia cu 
consumatorii. 

GLN-urile pot fi folosite pentru a 
identifica:

• Locaþii fizice - un singur punct 
de acces cu o adresã fizicã, cum 
ar fi o încãpere dintr-o clãdire, 
un depozit, o poartã de depozit, 
un doc de încãrcare, un punct de 
livrare etc.

• Entitãþi juridice - societatea 
comercialã înscrisã în Sistemul 
GS1, fie ca întreg, fie ca 
sucursalã;

• Entitãþi funcþionale - departa-
mente din companii, secþii din 
spitale etc.

Fiecãrei locaþii i se atribuie un 
numãr unic de identificare.

Locaþii fizice

Entitãþi juridice

Entitãþi funcþionale

Prefix de companie GS1Prefix de companie GS1 Referinþã locaþieReferinþã locaþie Cifrã de
control
Cifrã de
control
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GLN-urile sunt chei de referinþã 
pentru extragerea informaþiilor 
din baze de date, cum ar fi:

• Punct / adresã de livrare;
• Tipul locaþiei (centru de 

producþie,depozit, sediu 
central);

• Cont bancar;
• Provider (spre exemplu, într-o 

reþea de sincronizare a datelor).

Care este structura unui 
Numãr Global de Locaþie?

GLN-ul are o structurã numericã 
formatã din 13 cifre ºi este 
alcãtuit din:

• Prefix de companie GS1 – alocat 
de organizaþia GS1 localã;

• Referinþã locaþie – alocatã unei 
anumite locaþii a companiei;

• Cifrã de control – calculatã 
conform algoritmului standard.

Care este structura unui 
Num ?ãr Global de Locaþie
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Când se folosesc Numerele Globale de Locaþie?Când se folosesc Numerele Globale de Locaþie?

Schimb electronic de date

GLN-urile sunt un concept cheie 
în EDI. Ele asigurã o identificare 
unicã, fãrã ambiguitãþi ºi eficientã 
a tuturor locaþiilor relevante 
pentru tranzacþiile EDI. Aceasta 
este o cerinþã obligatorie pentru 
comerþul electronic ºi este, 
evident, preferabil ca toate 
companiile sã foloseascã acelaºi 
standard de codificare a locaþiei. 

Numele, adresele ºi informaþii 
despre anumite locaþii nu trebuie 
comunicate la fiecare tranzacþie, 
informaþia necesarã fiind 
comunicatã o singurã datã, 
introdusã în computer ºi ulterior 
extrasã când este accesat GLN-ul 
unic.

Schimb electronic de date

Sincronizare Globalã a 
Datelor

GLN-ul este una din 
componentele cheie folosite la 
extragerea înregistrãrilor dintr-o 
bazã de date. Comenzi scrise de 
mânã pe hârtie, faxuri, scrisori 
trimise prin poºtã, toate 
împiedicã comerþul sã se 
desfãºoare cu viteza ºi eficienþa 
necesare în mediul global de 
astãzi. V-a trecut vreodatã prin 
mânã un document important 
scris de mânã ºi aþi pierdut mult 
timp încercând sã-l transcrieþi ºi 
sã-l descifraþi?

Sincronizare Globalã a 
Datelor

Expediþie eficientã ºi cross 
docking

GLN-urile pot fi reprezentate sub 
formã de cod de bare pentru:
• identificarea partenerilor 

comerciali implicaþi, în cazul 
unitãþilor de expediþie;

• unitãþile de transport (cross 
docking);

• locaþiile fizice.
Codul de bare GS1-128 poate fi 
scanat pentru a capta automat 
detaliile legate de GLN.

Expediþie eficientã ºi cross 
docking

• Articolele comerciale sunt identificate în GDSN folosind combinaþia unicã
  a GTIN-ului, a GLN-ului datelor sursã ºi a pieþei þintã.
• Partenerii comerciali sunt identificaþi în GDSN folosindu-se GLN-ul.

GLN 1

GLN 2

GLN 3

GLN 4

GLN 5

GLN 6

ProducãtoriProducãtori DetailiºtiDetailiºti

PUBLICÃ)
ÎNREGISTREAZÃ
ABONEAZÃ
SINCRONIZEAZÃ

Date
primitor

Date
primitor

Date
sursã

Date
sursã

Registrul
Global

Punct unic de
intrare ºi ieºire

Identificatorul de Aplicaþie 410
identificã "Expediazã la locaþia".
Este urmat de numãrul de locaþie.

Identificatorul de Aplicaþie 410
identificã "Expediazã la locaþia".
Este urmat de numãrul de locaþie.

EXPEDIAZÃ LA LOCAÞIA:
         5940010999992
EXPEDIAZÃ LA LOCAÞIA:
         5940010999992

(410)5940010999992

GLN-ul este o "cheie" de extragere a informaþiilor din bazele de dateGLN-ul este o "cheie" de extragere a informaþiilor din bazele de date

GLN Compania AGLN Compania A GLN Compania BGLN Compania BMesaje standardMesaje standard

ClientClient FabricãFabricã

GLNGLN

5940010999992 3456789012340

Plasarea comenzii,
primirea facturii,
platã / livrare...
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Care sunt beneficiile Numerelor Globale de Locaþie?Care sunt beneficiile Numerelor Globale de Locaþie?

Mai multe informaþii despre GLN 
sunt disponibile la adresa:
www.gs1.org/glnrules

Mai multe informaþii despre GLN 
sunt disponibile la adresa:
www.gs1.org/glnrules

GS1 pe scurt

GS1 este o organizaþie globalã 
dedicatã dezvoltãrii ºi implementãrii 
de standarde ºi soluþii globale pentru 
a îmbunãtãþi eficienþa ºi vizibilitatea 
lanþurilor de aprovizionare ºi de cereri, 
globale ºi inter sectoriale.

GS1 este o organizaþie integratã 
internaþional, cu peste 30 de ani de 
experienþã în standarde globale.

GS1 oferã un portofoliu diversificat de 
produse, soluþii ºi servicii care 
îmbunãtãþesc în mod fundamental 
eficienþa ºi vizibilitatea lanþurilor de 
aprovizionare ºi de cereri.

GS1 îºi desfãºoarã activitatea în 
numeroase sectoare de activitate ºi 
ramuri ale industriei.
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De ce sã folosiþi GLN în locul 
unui sistem intern?

Orice companie îºi poate dezvolta 
propriul sistem intern ºi propria 
structurã de cod care sã identifice 
toate locaþiile sale operaþionale. 
Deºi o soluþie internã poate fi cea 
mai uºoarã ºi mai rapidã cale de a 
merge înainte, când se schimbã 
informaþii între computerele unor  
companii diferite, aceasta poate 
ridica mai multe probleme, cum 
ar fi:

• Duplicarea: doi sau mai mulþi 
parteneri de afaceri pot folosi 
acelaºi cod pentru a-ºi identifica 
locaþiile;

• Complexitate: codurile interne 
vor avea o varietate de structuri 
ºi formate, fãcând programarea 
aplicaþiilor mai complexã, iar 
modificãrile în aplicaþii mai 
costisitoare;

• Importanþã: codurile locaþiilor 
care conþin informaþii despre 
locaþie în însãºi structura lor vor 
fi dificil de manipulat pe mãsurã 
ce structura codului se dezvoltã 
ºi încorporeazã noi informaþii.

Folosirea GLN-urilor asigurã 
companiilor o metodã de a 
indentifica locaþiile, din interiorul 
ºi din exteriorul lor, care este:

De ce sã folosiþi GLN în locul 
unui sistem intern?

• Unicã: cu o structurã simplã, 
faciliteazã procesarea ºi 
transmiterea datelor;

• Multi sectorialã: caracteristicile 
GLN-ului permit identificarea 
oricãrei locaþii ºi, în consecinþã, a 
oricãrei companii, indiferent de 
domeniul de activitate;

• Internaþionalã: numerele de 
locaþie sunt unice în întreaga 
lume. Mai mult, reþeaua 
internaþionalã a organizaþiilor 
membre GS1, care acoperã peste 
100 de þãri, asigurã asistenþã în 
limba localã.

GLN-urile sunt folosite astãzi pe 
scarã largã de peste 1.000.000 de 
companii membre GS1, din 
diverse domenii de activitate, 
cum ar fi: produsele chimice, 
electronice, bancar, sãnãtate, 
sectoarele de retail ºi de bricolaj.

GLN-ul este recunoscut de forul 
UN/EDIFACT al Naþiunilor Unite ºi 
de Organizaþia Internaþionalã de 
Standarde (ISO 6523).

Notã: UN/EDIFACT înseamnã Naþiunile Unite, 
Interschimb Electronic de Date pentru 
Administraþie, Comerþ ºi Transport (United 
Nations, Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Transport).

Cine foloseºte astãzi 
Numerele Globale de 
Locaþie?
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