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Ce este GS1 DataBar?

Mai multe date: Mai puþin spaþiu:

GS1 DataBar (fost RSS - Reduced Space Symbols) este un nou cod de bare, care se alãturã familiei de coduri 
EAN/UPC scanabile la casele de marcat, ºi care permite marcarea a ºi mai multor produse decât pânã în prezent. 
GS1 DataBar permite identificarea GTIN-ului (Global Trade Item Number - Numãrul Global de Articol Comercial) 
produselor mici ºi dificil de marcat (cum ar fi: alimentele proaspete, bijuteriile sau uneltele de bricolaj) ºi poate 
purta informaþii suplimentare (cum ar fi: greutatea, data expirãrii ºi numãrul de lot).

GS1 DataBar creºte procentul produselor care pot fi identificate automat la casele de marcat ºi creeazã noi 
opþiuni pentru rezolvarea problemelor actuale, cum ar fi: autenticitatea, trasabilitatea, calitatea ºi eficienþa 
produselor, identificarea produselor cu greutate variabilã, precum ºi a cupoanelor.

În anul 2006, Board-ul ºi Adunarea Generalã GS1 au stabilit data de 1 ianuarie 2010 ca termen pentru 
implementarea globalã a GS1 DataBar la nivelul caselor de marcat. Acest nou cod de bare permite marcarea 
produselor mici ºi poartã mai multe informaþii decât simpla identificare a produsului. Pe baza acestor 
caracteristici, GS1 DataBar deschide noi posibilitãþi privind gestionarea produselor alimentare proaspete, 
folosind uneltele de identificare utilizate încã din anii '70 pentru bunurile de larg consum. Având aproape 40 de 
abordãri diferite pentru identificarea alimentelor proaspete, GS1 a organizat grupe de lucru pentru adoptarea 
tehnologiei, studierea modului de implementare a noului cod de bare ºi a informaþiilor suplimentare pe care le 
poate codifica. Recomandãrile pentru aceste aplicaþii sunt în dezvoltare de cãtre grupul de lucru GS1 Alimente 
proaspete ºi vor fi disponibile în curând.

Argumentul de a trece la GS1 DataBar, dpdv al mediului de afaceri, este: mai multe date ºi mai puþin spaþiu.

 Trasabilitate  Se obþine mai mult spaþiu pe eticheta produsului
 Managementul produsului de-a lungul lanþului de  Asigurã pe ambalaj mai multe informaþii pentru 

    aprovizionare, inclusiv la casele de marcat     consumator
 Controlul pierderilor pe lanþul de distribuþie cauzate  Permite marcarea cu coduri de bare a produselor 

    de stricarea produselor proaspete ºi de furturi     dificil de marcat
 Identificarea furnizorului ºi managementul

    categoriilor în domeniul alimentelor proaspete

Pentru mai multe informaþii, vizitaþi 

1. 1.
2. 2.

3. 3.

4.

www.gs1.org/barcodes/databar

mai multe date ºi mai puþin spaþiu

1. 1.
2. 2.

3. 3.

4.

www.gs1.org/barcodes/databar

"Ca detailiºti, suntem întotdeuna preocupaþi de noi metode de 
îmbunãtãþire a experienþei de cumpãrare a clienþilor noºtri. Dezvoltat ca 
rezultat al experienþei de 25 de ani a Sistemului GS1, acest nou cod de 
bare - GS1 DataBar - ne va permite sã ne extindem serviciile pentru 
consumatori cu o gamã de activitãþi care acum sunt restrânse datoritã 
tipurilor existente de coduri de bare, în special în cazul produselor mici ºi a 
informaþiilor suplimentare scanabile la casele de marcat. Prin urmare, 
GS1 DataBar este un cod de bare de înaltã performanþã."

Daniel Kochanowicz
Woolworths

"Ca detailiºti, suntem întotdeuna preocupaþi de noi metode de 
îmbunãtãþire a experienþei de cumpãrare a clienþilor noºtri. Dezvoltat ca 
rezultat al experienþei de 25 de ani a Sistemului GS1, acest nou cod de 
bare - GS1 DataBar - ne va permite sã ne extindem serviciile pentru 
consumatori cu o gamã de activitãþi care acum sunt restrânse datoritã 
tipurilor existente de coduri de bare, în special în cazul produselor mici ºi a 
informaþiilor suplimentare scanabile la casele de marcat. Prin urmare, 
GS1 DataBar este un cod de bare de înaltã performanþã."

Daniel Kochanowicz
Woolworths
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Privind în viitor

1.

2. 

1.
2.
3.

1.
2. 
3. 

 GS1 DataBar, dupã EAN/UPC, devine al doilea cod de bare din istorie care-i permite casierei sã interacþioneze 
cu clientul în timpul efectuãrii cumpãrãturii
GS1 DataBar este compatibil cu EAN/UPC pentru aplicaþiile existente, dar decizia utilizãrii acestuia pe ambalaj 
va fi lãsatã la latitudinea proprietarului mãrcii (partea responsabilã cu design-ul ambalajului)

 Permite casierei sã interacþioneze cu cumpãrãtorul în timpul scanãrii produsului
 Are cerinþe dimensionale bine definite
 Codificã doar GTIN-ul

 Necesitã mai puþin spaþiu decât EAN/UPC
Codificã GTIN + informaþii suplimentare
Folosit pentru produsele greu de marcat (spre exemplu, fructe ºi legume proaspete cu greutate variabilã)

EAN/UPC

GS1 DataBar

1.

2. 

1.
2.
3.

1.
2. 
3. 
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Activitatea pilot ºi de implementare

Produse alimentare proaspete

Exemple de GS1 DataBar Stivuit Omnidirecþional numai cu GTIN

O soluþie globalã (GTIN-ul) existã deja pentru produsele cu greutate fixã ºi va fi pãstratã.

GS1 DataBar este implementat de detailiºti pentru fructele ºi legumele proaspete cu greutate variabilã folosind 
codul GS1 DataBar Stivuit Omnidirecþional (a se vedea mai jos). În prezent, detailiºtii cântãresc fructele ºi 
legumele proaspete cu greutate variabilã ºi le eticheteazã prin apãsarea tastei de pe cântar corespunzãtoare 
produsului, asigurând 100% acurateþe ºi control al stocului.

Produse alimentare proaspete

Activitãþile pilot se desfãºoarã pentru produsele proaspete cu greutate variabilã, folosindu-se GS1 DataBar 
Expandat. Aceste coduri de bare pot codifica informaþii suplimentare, cum ar fi: data expirãrii, þara de origine, 
numãrul de lot ºi greutatea.

Exemplu de GS1 DataBar Expandat Stivuit ºi informaþiile codificate

(01)05940101201065 (3102)000105 (3922)001049 (17)101220 (10)7887300

GTINGTIN Greutatea 
Netã (Kg)
Greutatea 
Netã (Kg)

Preþul
extins
Preþul
extins

Data 
expirãrii

Data 
expirãrii

Numãrul
de lot

Numãrul
de lot
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Beneficiile GS1 Databar

GS1 DataBar le aduce multe beneficii atât detailiºtilor, cât ºi furnizorilor. Mai jos sunt câteva exemple:

 Identificarea unicã globalã a produsului pentru alimente proaspete înlocuieºte informaþia genericã din 
prezent.

 Precizia crescutã a identificãrii poduselor alimentare proaspete cu greutate variabilã prin scanare în loc de 
cântãrirea ºi apãsarea pe cântar a tastei corespunzãtoare produsului.

 Controlul pierderilor pe lanþul de distribuþie cauzate de stricarea produselor proaspete ºi de furturi.
 Trasabilitatea (adicã numãr de lot, þarã de origine).
 Îmbunãtãþirea reaprovizionãrii produsului / anticiparea epuizãrii stocului.
 Managementul categoriei în sectoare neacoperite în prezent.
 Facilitarea sincronizãrii datelor.
 Înlãturarea limitãrii preþului la 4 cifre (poate codifica mai mult de 99,99 lei).
 Managementul datei minime ºi datei maxime de valabilitate.

 Managementul greutãþii produsului.
 Îmbunãtãþirea ratei de scanare a simbolurilor EAN/UPC mici ºi foarte mici.
 Permite introducerea tehnicilor ECR (Efficient Consumer Response - Rãspuns Eficient pentru Consumator).
 Îmbunãtãþirea experienþei de cumpãrare prin folosirea unor coduri de bare mai eficiente.
 Capacitatea de a codifica solduri.
 Informaþia privind þara de origine.
 Capacitatea de a rechema produsele sau de a împiedica vânzarea produselor expirate.
 Creºterea satisfacþiei consumatorului la punctele de vânzare automate.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Notã: De îndatã ce detailiºtii sunt pregãtiþi pentru codul GS1 DataBar, aceºtia pot începe utilizarea acestuia fie 
prin etichetarea realizatã intern, fie prin acorduri bilaterale cu partenerii lor comerciali.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

"Unul din beneficiile cheie pentru producãtori va fi creºterea comunicãrii 
cu consumatorul prin intermediul ambalajului, deoarece se reduce spaþiul 
ocupat pânã acum de codul de bare. Aceasta este o ºansã pentru a 
sensibiliza mai bine consumatorul în momentul luãrii deciziei de 
cumpãrare."

Terry Mochar
Reckitt-Benckiser

"Unul din beneficiile cheie pentru producãtori va fi creºterea comunicãrii 
cu consumatorul prin intermediul ambalajului, deoarece se reduce spaþiul 
ocupat pânã acum de codul de bare. Aceasta este o ºansã pentru a 
sensibiliza mai bine consumatorul în momentul luãrii deciziei de 
cumpãrare."

Terry Mochar
Reckitt-Benckiser
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Familia de coduri de bare GS1 DataBarFamilia de coduri de bare GS1 DataBar

Simboluri scanabile la casele de marcatSimboluri scanabile la casele de marcat

GS1 DataBar
Stivuit Omnidirecþional

GS1 DataBar
Stivuit Omnidirecþional

GS1 DataBar
Omnidirecþional

GS1 DataBar
Omnidirecþional

GS1 DataBar
Expandat

GS1 DataBar
Expandat

GS1 DataBar
Expandat Stivuit

GS1 DataBar
Expandat Stivuit

Fructe ºi legume proaspete,
produse cu dimensiuni mici

(numai GTIN)

Produse cu dimensiuni mici
(numai GTIN)

Produse cu dimensiuni variabile
(GTIN + date suplimentare)

Produse cu dimensiuni variabile
(GTIN + date suplimentare)
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"GS1 DataBar oferã industriei capacitatea de a 
transforma lanþul de aprovizionare a alimentelor 
proaspete prin standardizarea identificãrii 
acestora la casa de marcat."

Pat Walsh
Food Marketing Institute

"GS1 DataBar oferã industriei capacitatea de a 
transforma lanþul de aprovizionare a alimentelor 
proaspete prin standardizarea identificãrii 
acestora la casa de marcat."

Pat Walsh
Food Marketing Institute

Sectoare din industrie care folosesc în prezent GS1 DataBar

În prezent, situaþia în domeniul alimentelor proaspete se prezintã astfel:

1. 

2.

• •
• •
• •

Peste 40 de sisteme diferite pentru identificarea 
produselor proaspete

 Nu existã standarde cu aplicaþie globalã care sã 
identifice produsele cu dimensiuni variabile 
vândute la casele de marcat, cum ar fi:

 Fructele ºi legumele  Delicatesele
 Carnea  Lactatele
 Peºtele  Produsele de panificaþie

1. 

2.

• •
• •
• •

40 de sisteme diferite 3.
•

•

•

4.

 GS1 DataBar ajutã la:
 Controlul pierderilor pe lanþul de distribuþie 
cauzate de stricarea produselor proaspete ºi de 
furturi, precum ºi la managementul categoriilor

 Permite furnizorilor sã identifice o singurã datã 
ºi sã expedieze tuturor detailiºtilor

 Permite industriei sã utilizeze standarde 
compatibile ºi peste graniþã

 În prezent, GS1 pregãteºte soluþiile.

3.
•

•

•

4.

Pentru mai multe informaþii privind soluþiile pentru alimente proaspete, contactaþi GS1 Romania.
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Sectoare din industrie care folosesc în prezent GS1 DataBar

Produse de larg consum mici ºi dificil de marcatProduse de larg consum mici ºi dificil de marcat

"Unele dintre produsele noastre cosmetice au 
ambalaje de dimensiuni foarte mici, iar 
reglementãrile stricte ne obligã sã punem 
anumite informaþii pe cutie, indiferent cât de micã 
este aceasta, ceea ce înseamnã mai puþin spaþiu 
de comunicare cu consumatorii noºtri. Aºteptãm 
cu nerãbdare simbolurile GS1 DataBar care sã ne 
ajute sã rezolvãm aceastã problemã."

Bud Babcock
Procter & Gamble

"Unele dintre produsele noastre cosmetice au 
ambalaje de dimensiuni foarte mici, iar 
reglement

"

Bud Babcock
Procter & Gamble

ãrile stricte ne obligã sã punem 
anumite informaþii pe cutie, indiferent cât de micã 
este aceasta, ceea ce înseamnã mai puþin spaþiu 
de comunicare cu consumatorii noºtri. Aºteptãm 
cu nerãbdare simbolurile GS1 DataBar care sã ne 
ajute sã rezolvãm aceastã problemã.

"În Statele Unite, cupoanele sunt o mare industrie. 
Din nefericire, a fost limitatã de constrângerile 
provenind din vechile reglementãri de emitere ºi 
structuri de coduri de bare. GS1 DataBar va 
revitaliza ºi va asigura potenþialul necesar 
dezvoltãrii majore a industriei cupoanelor."

Doug Naal
Kraft

"În Statele Unite, cupoanele sunt o mare industrie. 
Din nefericire, a fost limitatã de constrângerile 
provenind din vechile reglementãri de emitere ºi 
structuri de coduri de bare. GS1 DataBar va 
revitaliza ºi va asigura potenþialul necesar 
dezvoltãrii majore a industriei cupoanelor."

Doug Naal
Kraft

1.
2.
3.
4.

 Cosmetice
 Bijuterii
 Unelte
 Produse farmaceutice

Producãtorii vor avea posibilitatea sã comunice 
informaþii suplimentare despre produsul lor.

GS1 DataBar poate îmbunãtãþi performanþa scanãrii, 
asigurând o mai bunã experienþã a cumpãrãrii prin 
trecerea mai eficientã a produselor pe la casa de 
marcat.

1.
2.
3.
4.

Cupoane

În prezent,  în America de Nord, pentru cupoane sunt 
disponibile noi "Reglementãri privind folosirea 
simbolurilor GS1 DataBar Expandate". Pentru mai 
multe informaþii, vizitaþi www.gs1us.org/databar

Cupoane

www.gs1us.org/databar
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Impactul GS1 DataBar asupra 
bazei dvs. de date

Simbolurile GS1 DataBar destinate scanãrii la casele 
de marcat codificã 14 cifre, însã, datoritã limitãrii din 
prezent la 13 cifre a aplicaþiilor software folosite de 
acestea, se adaugã în faþã cifra 0. Detailiºtii ale cãror 
sisteme informatice pot procesa 14 cifre au de ales fie 
sã înregistreze toate cele 14 cifre, fie sã renunþe la 
cifra 0 de la început ºi sã înregistreze numai GTIN-13.

Simbolurile GS1 DataBar Expandat sau Expandat 
Stivuit sunt folosite în aplicaþii în care sunt necesare 
informaþii suplimentare GTIN-ului (de exemplu, 
greutatea, preþul extins, data expirãrii) pentru a 
identifica produse cu dimensiuni variabile.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 PT PT PT PC PC PC PC PC/RA PC/RA RA RA RA CC

0 5 9 4 0 0 1 0 1 2 3 4 5 8

Cum este codificat Numãrul Global de Articol Comercial în GS1 DataBar?

GS1 DataBar are 14 cifre create prin adãugarea cifrei 0 la începutul unui GTIN-13.

PT = Prefixul GS1 de Þarã (594 pentru România:
           )
PC = Prefixul de Companie
RA = Referinþa de Articol
CC = Cifra de Control

www.gs1.org/barcodes/support/prefix_listwww.gs1.org/barcodes/support/prefix_list

Scanerele dvs. sunt pregãtite?

Când achiziþionaþi noi echipamente, asiguraþi-vã cã 
sunt compatibile ºi cu standardul GS1 DataBar,  nu 
numai cu celelalte standarde de coduri de bare GS1.

Pentru a verifica compatibilitatea echipamentului dvs. 
de scanare deja achiziþionat, contactaþi-vã furnizorul 
sau vizitaþi 

pentru a consulta lista scanerelor 
compatibile GS1 DataBar, sortatã dupã companie 
producãtoare ºi model.

www.gs1.org/barcodes/databar/ 
implement 

Notã: Aceastã listã poate sã nu conþinã toate 
echipamentele de scanare existente pe piaþã, însã 
este continuu actualizatã pe mãsurã ce companiile 
producãtoare ne furnizeazã informaþii.

www.gs1.org/barcodes/databar/ 
implement 

"GS1 DataBar reprezintã urmãtorul pas în evoluþia 
codurilor de bare".

Kevin Koehler
Loblaws

"GS1 DataBar reprezintã urmãtorul pas în evoluþia 
codurilor de bare".

Kevin Koehler
Loblaws
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Paºii de urmat pentru 
implementarea GS1 DataBar

1.

2.

3.

4.

5.

www.gs1.org/barcodes/databar/ 
implement

 Alegeþi un responsabil cu Programul GS1 DataBar în 
compania dvs.

 Contactaþi responsabilul cu programul GS1 DataBar 
din cadrul GS1 Romania: Dna Diana Ioan, 
e-mail: diana.ioan@gs1.ro

 Comunicaþi beneficiile GS1 DataBar aduse activitãþii 
comerciale directorilor dvs. de logisticã, achiziþii ºi 
comerciali

 Contactaþi furnizorul dvs. de echipamente de 
scanare pentru casele de marcat ºi stabiliþi 
compatibilitatea acestora cu GS1 DataBar

 Dupã ce aþi facut toate modificãrile necesare, 
împreunã cu Departamentul IT stabiliþi o datã 
pentru testarea scanerelor ºi sistemelor dvs. 
informatice.

Pentru mai multe informaþii privind implementarea 
GS1 DataBar, vizitaþi 

1.

2.

3.

4.

5.

www.gs1.org/barcodes/databar/ 
implement

Lista Identificatorilor de Aplicaþie GS1 DataBar

IA Descriere Format

00 SSCC 18 cifre

01 GTIN 14 cifre

10 Numãr lot Pânã la 20 cifre

11 Data producþiei 6 cifre: AALLZZ

13 Data ambalãrii 6 cifre: AALLZZ

15 Data minimã de expirare 6 cifre: AALLZZ

17 Data maximã de expirare 6 cifre: AALLZZ

21 Numãr serial Pânã la 20 cifre

92 Codificãri pentru uz intern Pânã la 30 caractere alfanumerice

3102 Greutatea netã (Kg) 6 cifre: IA 310(n), unde n indicã numãrul de zecimale

3202 Greutatea netã (Livre) 6 cifre: IA 320(n), unde n indicã numãrul de zecimale

3922 Preþ Pânã la 15 cifre: IA 392(n), unde n indicã numãrul de zecimale

3932 Preþ în valutã ISO Pânã la 15 cifre: IA 393(n), unde n indicã numãrul de zecimale

8110 Cupoane Prefixul companiei + codul ofertei + informaþii suplimentare

IA Descriere Format

Important!

Nu trebuie sã aºteptaþi pânã în 2010 pentru 
a beneficia de avantajele GS1 DataBar!

Ca detailiºti, îndatã ce v-aþi pus la punct 
sistemele de scanare ºi informatice pentru a 
citi GS1 DataBar, puteþi începe sã le folosiþi 
în interiorul magazinelor sau cu partenerii 
comerciali cu care încheiaþi acorduri în 
acest sens.

Important!

Nu trebuie sã aºteptaþi pânã în 2010 pentru 
a beneficia de avantajele GS1 DataBar!

Ca detailiºti, îndatã ce v-aþi pus la punct 
sistemele de scanare ºi informatice pentru a 
citi GS1 DataBar, puteþi începe sã le folosiþi 
în interiorul magazinelor sau cu partenerii 
comerciali cu care încheiaþi acorduri în 
acest sens.
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Fiºã de test GS1 DataBar 2010Fiºã de test GS1 DataBar 2010

Copyright © 2009 GS1 Romania

pentru testarea compatibilitãþii scanerelor ºi a sistemelor informaticepentru testarea compatibilitãþii scanerelor ºi a sistemelor informatice

Simbolul 1 - EAN-13Simbolul 1 - EAN-13

Date codificate: 59401012010105940101201010

Simbolul 2 - GS1 DataBar OmnidirecþionalSimbolul 2 - GS1 DataBar Omnidirecþional

Date codificate: 01059401012010270594010120102

Simbolul 3 - GS1 DataBar Stivuit OmnidirecþionalSimbolul 3 - GS1 DataBar Stivuit Omnidirecþional

Date codificate: 01059401012010340594010120103

Simbolul 4 - GS1 DataBar Omnidirecþional (case de marcat ºi depozite)Simbolul 4 - GS1 DataBar Omnidirecþional (case de marcat ºi depozite)

Date codificate: 01059401012010410594010120104

Simbolul 5 - GS1 DataBar ExpandatSimbolul 5 - GS1 DataBar Expandat

Date codificate: 0105940101201058211234567801059401012010582112345678

Simbolul 6 - GS1 DataBar Expandat StivuitSimbolul 6 - GS1 DataBar Expandat Stivuit

Date codificate: 
0105940101201065310200010539220010491710122010788730001059401012010653102000105392200104917101220107887300

Informaþii conþinute: 
GTIN + Greutatea Netã (Kg) + Preþul extins + Data expirãrii + Numãrul de lot

Informaþii conþinute: GTIN + Numãrul serial

Informaþii conþinute: GTIN

Informaþii conþinute: GTIN

Informaþii conþinute: GTIN

Informaþii conþinute: GTIN

Simbolurile 7-9 nu sunt destinate scanãrii sau testãrii la casele de marcatSimbolurile 7-9 nu sunt destinate scanãrii sau testãrii la casele de marcat

Simbolul 7 - GS1 DataBar TrunchiatSimbolul 7 - GS1 DataBar Trunchiat Simbolul 8 - GS1 DataBar LimitatSimbolul 8 - GS1 DataBar Limitat Simbolul 9 - GS1 DataBar StivuitSimbolul 9 - GS1 DataBar Stivuit

Date codificate: 01059401012010720594010120107 Date codificate: 01059401012010890594010120108 Date codificate: 01059401012010960594010120109

Informaþii conþinute: GTIN Informaþii conþinute: GTIN Informaþii conþinute: GTIN

Notã: Se tipãreºte fãrã Page Scaling.
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