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Вовед

Следливостa претставува можност да се идентификува предходната и тековната
локација на некоја единица, што е познато како историјат на единицата.

Најпозната примена на следливостa е лоцирање на неисправна или небезбедна
храна, како и фармацевтски или други производи, како тие бргу би се тргнале од
продажбата. Во некои случаи, благодарејќи на можноста за брзо и лесно повлекување на
единицата (или групата на единици), можат да се спасат животи. Брзото повлекување
исто така значително ги намалува потенцијалните негативни економски последици и
допринесува да се сочува довербата на потрошувачите во квалитетот на нивните
омилени брендови, како и нивната доверба во системите кои се проектирани да ја штитат
нивната безбедност.

Следливоста не помага само при повлекувањето на единицата. На пример,
системите за следливост можат да потврдат присуство или одсуство на атрибути важни
за потрошувачите, како што се постапките за примена органското ѓубриво, “кошер” храна,
козметика која не предизвикува алергија, или производи без шеќер. Следливоста станува
алатка во борбата против фалсификување на производите и за заштита на брендот.
Неодамна следливостa, исто така, стана регулаторно барање во некои држави во
борбата против биолошкиот тероризам.

Воведување на системот за следливост во синџирот на испорака бара сите страни
кои се вклучени во синџирот систематски да го поврзат физичкиот тек на материјалите и
производите со текот на информациите за нив. Тоа најдобро се постигнува преку
развивање на заедничкиот јазик на работењето - GS1 Стандардот за следливост.

Бидејќи деловниот процес ја препознава вредноста за следливостa, тој не сака
повеќекратни, потенцијално конфликтни системи за следливост, ниту непотребно
зголемување на трошоците. Деловниот процес исто така признава дека одредена
компанија е само еден партнер во синџирот на испорака и дека синџирот е силен онолку,
колку што е силна неговата најслаба алка. Всушност, работењето бара систем за
следливост кој може лесно да биде прифатен од сите во синџирот на испорака.

GS1 стандардот за следливост го исполнува овој критериум. Тој ги дефинира
деловните правила и минималните барања кои треба да се следат при проектирањето и
воведувањето на системот за следливост. GS1 стандардите (како GS1 бар кодовите, GS1
EPC, GS1 eCom, размената на деловните пораки и други) овозможуваат лесно
воведување на GS1 стандардите за следливост.

Овој документ пружа основни информации за:

 Учесниците во процесот на следливост, страните и улогите.
 Дефинициите на следливите единици.
 GS1 единственте глобални идентификатори за примена секој вид на

следливи единици.
 Потпроцесите и чекорите во процесот на следливост.
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Накусо за GS1

GS1 е неутрална, непрофитна организација која се занимава со проектирање и
воведување на глобалните стандарди, технологии и решенија за подобрување на
ефикасноста на синџирот на испорака и побарувачка пружајќи корисни информации за
размената на стоки и услуги.

GS1 заедно го основаа EAN Inтеrнаtioнаl и UCC (Совет за Униформно Кодирање) и
денес е најшироко користен систем на стандарди за синџирот на испорака, ширум светот.

GS1 има преку 30 години искуство и присутен е во 145 земји. Повеќе од милион
компании, кои ги репрезентираат сите точки во синџирот на испорака и побарувачка и кои
вршат преку пет милијарди трансакции секој ден, ги придвижуваат активностите во
организациите.

GS1 дејствува во повеќе од 20 области, вклучувајќи ги областите: роба за широка
потрошувачка, здравство, превоз и логистика, одбрана и други. GS1 работи со малите и
средните фирми, исто како и со најголемите корпорации во светот. Системот на
стандарди кои се интегрирани од GS1 е основa за точна идентификација и размена
информации за производите, имотот, услугите и локациите.

Производи на GS1 се:

 GS1 ба р ко до ви : глобални стандарди за брза и автоматска
идентификација на единиците и имотот или нивните локации.

 GS1 eCom: глобални стандарди за електронска размена деловните пораки и
брза и точна размена податоците меѓу деловните партнери.

 GS1 GDSN: стандардизирано глобално опкружување за синхронизација на
податоците меѓу деловните партнери.

 GS1 EPCglobal: глобални стандарди за идентификација на единиците и
имотот, засновани на RFID.

GS1, исто така пружа решенија кои се комбинација на повеќе GS1 производи, како
што се:

 GS1 следливо ст , за следење и влегување во трага на единиците, како
што се храната или лековите, низ синџирот на испорака.

 GS1 бе збедност на пацие нт ите , поради превенција од грешки на
здравствените работници и фалсификување во синџирот на испорака (во
областа на здравството).

Понатаму, GS1 нуди широк опсег на услуги со кои го помага воведувањето и
употребата на неговите стандарди, како што се обука, сертификација, техничка помош и
консултации во текот на воведувањето и употребата.

104 о р га низа ции - чле нки на GS1 се национални асоцијации кои им пружаат
алатки и помош на компаниите во тие земји. Организациите - членки на GS1, на
пример, доделуваат единствени броеви кои се основа на стандардите на GS1 системот.
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Поим за следливост

Следливоста претставува можност да се следат историјатот, примената или
локацијата на она што  се разгледува. GS1  стандардот за следливост е стандард за
деловниот процес кој:

 Го дефинира процесот на следливост.
 Ги дефинира минималните барања за следливост, за сите области и сите

видови производи.
 Ги идентификува постојните GS1 стандарди.

Принципите на следливоста можат да се применат на било кој сектор кој ги користи
услугите на GS1.

Следливоста низ синџирот на испорака

Управување со следливоста низ синџирот на испорака го вклучува здружувањето
на текот на информациите со физичкиот тек на следливата единица (Видете ја сликата
1.). Секој актер може да врши разни улоги во синџирот на испорака, но сите актери
мораат да ги следат основните, договорените чекори во процесот на следливост.

Partner vo
sledlivosta

Partner vo
sledlivosta

Partner vo
sledlivosta

Eksterna
sledlivost

Interna
sledlivost

Eksterna
sledlivost

Interna
sledlivost

Eksterna
sledlivost

Interna
sledlivost

Eksterna
sledlivost

Sledlivosta niz sinxirot na isporaka

Fizi~ki tek
Tek na

informaciite

Слика 1: Следливоста низ синџирот на испорака

За да се постигне следливост низ синџирот на испорака, сите партнери во
следливостa мораат да спроведуваат интерна и екстерна следливост.
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Интерна следливост

Интерната следливост го опфаќа процесот од моментот кога партнерот во
следливостa ќе прими еден или повеќе видови следливи единици како влезови, кои се
изложуваат на интерните процеси, сé до моментот кога еден или повеќе примероци на
следливата единица станат излез. (Видете ја сликата 2.).

Priem Obrabotka Otpremuvawe

Sledliva
edinica

Sledliva
edinica

Interen
proces

Sledliva
edinica

Sledliva
edinica

Sledliva
edinica

Слика 2: Интерна следливост

Интерниот процес се состои од еден или повеќе потпроцеси кои ги извршува иста
страна, самостојно или без позначително вклучување на другите деловни партнери.

Интерниот процес мора да се состои најмалку од еден од следниве четири
потпроцеси:

 Преместување
 Трансформација
 Складирање
 Уништување

Секој партнер во следливоста е одговорен за одржување на податоците кои го
поврзуваат влезот во процесот на трансформација со излезот и кои ги поврзуваат
почетната и последната локација, по преместувањето.

Овој стандард препорачува употреба на GS1 глобалните стандарди за опфаќање
на податоците кои ги поврзуваат влезовите во текот на животниот циклус на производот
во интерното опкружување.



7

Екстерна следливост

Екстерната следливост го опфаќа процесот со кој следливата единица физички се
пренесува од еден партнер во следливоста до друг (Видете ја слика 3.).

Sledliva
Edinica

Izvor

Sledliva
Edinica

Primatel

Partner vo
sledlivosta

Partner vo
sledlivosta

Sledliva
edinica

Partner vo
sledlivosta

Слика 3: Екстерна следливост

Секој партнер во следливоста треба да е во состојба да влезе во трага наназад, до
непосредниот извор, како и да го идентификува непосредниот примател на следливата
единица. Тоа е принцип “еден чекор наназад, еден чекор нанaпред”.

Следливост не значи дека секој партнер во следливоста мора да одржува и ги дава
сите информации за следливостa: меѓутоа, изворот и примателот на следливата единица
мораат да ја разменуваат и запишуваат идентификацијата на најмалку едно заедничко
ниво на следливата единица во рамките на своите системи. Со ова е осигуран ефикасен
тек на информациите за податоците кои се однесуваат на влегувањето во трага или
следењето нанпред.

Сите следливи единици мораат да носат идентификација и да бидат етикетирани,
означени или снабдени со таг на изворот (или при нивната изработка). Затоа, овој
стандард препорачува примена на глобалниот број на трговската единица (GTIN) или
серискиот код на контејнерот за отпрема (SSCC).

Сопственикот на брендот мора да обезбеди единственост на идентификацијата на
следливите единици. Кога постојат копотписници или корисници на лиценца, должност на
сопственикот на брендот е да изнајде начин да обезбеди единственост, иако тоа може да
зависи и од договорните обврски.

Носителот на идентификацијата (знак, таг, етикета, пропратен документ) мора да
остане на следливата единица или да биде приклучен со неа сé додека следливата
единица не се потроши или уништи.
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Учесници во процесот на следливост

GS1 стандардот за следливост прави разлика меѓу страните и улогите во процесот
на следливост. Страна, воопштено е правен или физички ентитет (на пример, продавач
на мало). Улогата представува специфична функција на страната во одреден процес, во
одредено време (на пример, купувач).

Страни во процесот на следливост

Деловни партнери како страни кои учествуваат во процесот на следливост можат
да бидат:

Пр е во зник/Т р е та стра на – да ва те л на ло гист ички услуги

 Страна одговорна за испорaка или превоз на следливата единица.

Пр е ра бо тува ч /Пр о изво дит е л /Пр има р е н про из во дит е л

 Вообичаено добива влез и го трансформира во излез. Примерите
вклучуваат земјоделец, кланица или пакувач кој ги обединува
производите на повеќе одгледувачи како и производителот на храна
кој преработува состојки на храната во финалнен производ. Синџирот
на испорaка може да се состои од повеќе од еден
преработувач/производител/примарен производител.

Пр о да ва ч на ма ло /Опе р а то р на  напла тно или усл уж но ме сто

 Последен има врска со потрошувачот. На пример, продавач на мало,
давател на здравствена услуга, управен орган или услужна дејност
како што е хотел или ресторан.

Склад /Д ист р ибути вни це нта р

 Одговорен   за ракување (може да ја трансформира следливата
единица) и складирање на следливата единица.

Д р жа ве н  о р га н

 Страна на која со закон í е доверено да го штити јавниот интерес.

Истиот правен ентитет може да претставува повеќе од една страна. На пример,
третата страна односно давателот на логистички услуги може, исто така, да биде
складиште или дистрибутивен центар. Всушност, страните во синџирот на испорака често
имаат повеќе улоги во процесот на следливост.
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Улоги на страните во процесот на следливост

Разните страни имаат улоги кои зависат од процесот физички тек и текот на
информациите.

Кои улоги можат да ги имаат страните во процесот на следливост?

Улоги во процесот тек на информациите

Деловните партнери можат да се разликуваат според следниве улоги во процесот
тек на информациите:

Сопстве ник на бре ндо т

 Страна која е одговорна за нумерирање во рамките на GS1 системот и за
бар код симболите за дадената трговска единица. Администратор на GS1
компаниските префикси.

 И/или страна која е последен извор на податоци за одредена трговска
единица.

 И/или сопственик на спецификациите на производот.
 И/или страна одговорна за пуштање на следливата единица во промет.

Кр е а т ор на по да то ците за сле дливо ст

 Партнер во следливоста кои создава информации за следливостa.

Из во р на по да то ците за следливо ст

 Партнер во следливоста кој пружа информации за следливостa.

Пр им а те л на пода доцит е за следливо ст

 Партнер во следливоста овластен да може да има увид, да користи и
презема информации за следливостa.

Иниција то р на ба р а ње за вле гува ње во тра га

 Лице која иницира барање за влегување во трага.

Улоги во процесот физички тек

Деловните партнери можат да се разликуваат по следниве улоги во процесот
физички тек:
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Кр е а тор на следливата е диница

 Партнер во следливоста кој ја изработува следливата единица или прави
различна следлива единица со трансформација на една или повеќе
следливи единици.

Из во р на следлива та  е диница

 Партнер во следливоста кои ја одвезува или доставува следливата единица.

Пр им а те л на следлива та е диница

 Партнер во следливоста кој ја прима следливата единица.

Пр е во зник

 Партнер во следливоста који ја презема, превезува и испорачува една или
повеќе следливи единици од една точка до друга, без трансформација на
следливата единица(и). Вообичаено само привремено ја поседува, има
надзор или управува со  следливата единица, но може да биде  и нејзин
сопственик.

Поим за следлива единица

Следлива единица е физички обект за кои може да постои потреба да се пронајдат
информации за неговиот историјат, примената и локацијата.

Нивото на кое е дефинирана следливата единица во рамките на пакувањето на
производите или логистичката хиерархија зависи од стопанската гранка и степенот на
бараната контрола.

Следливата единица, од највисокото до најниското ниво, може да биде:

Пр а тка

 Може да содржи една или повеќе логистички единици
 Примери се: камион со товар, брод, 10 палети различни единици.

Л о гист ичка е диница

 Може да содржи друга(и) логистичка(и) единица(и)
 Може да содржи една или повеќе трговски единици
 Може да биде трговска единица
 Примери се палета, контејнер.
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Трговската е диница ко ја не пом инува низ POS (Point of sale - ма ло про
да жно
напла тно ме сто )

 Трговска единица
 Партија/лот на трговските единици
 Серијализирана трговска единица
 Примери се: кутија, вреќа.

Т р го вска е диница ко ја пом инува низ POS

 Примери се потрошувачките единици.

Идентификација на следливите единици

Сите следливи единици мораат да носат глобална, единствена идентификација
непосредно на следливата единица или, доколку тоа не е можно, најмалку на амбалажата
односно на средството кое ја пренесува или на следствениот документ.

Кој единствен идентификатор треба да се употреби?

GTIN е основа за идентификација  на производите и служи како референца за
потполна информација за производот. Со цел следливост, ова може да биде недоволно,
па се бараат додатни информации поради единствена идентификација на производот или
групирање на производите. (Видете ја слика 4.)

Прецизност на идентификацијата:

Preciznost na identifikacijata

Edinstvena
(serijalizirana)

Specifi~na
(partija)

Generi~ka

Identifikaci
onen broj na

pratkata (SIN)

Ne e
primenlivo

Ne e
primenlivo

SSCC

Ne e
primenlivo

Ne e
primenlivo

GTIN + seriski
broj SGTIN

GTIN + broj na
partijata/

lotot

GTIN + broj na
partijata/

lotot

GTIN + seriski
broj SGTIN

GTIN + broj na
partijata/

lotot

GTIN

Nivo vo logisti~kata hierarhija

Logisti~ki
edinici

Pratka Trgovska edinica koja
ne pominuva niz POS

Trgovska edinica
koja pominuva niz

POS, potro{uva~ka

Слика 4: Матрица на следливата единица edinica
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Подеталнo за користењето на GS1 глобално еднинствените идентификатори

Д о ко лку  следлива та е диница е пра тк а:

 На единствено (серијализирано) ниво на идентификација мора да се
употреби идентификациски број на пратката (SIN), нпр. број на
товарниот лист (коносман), број на отпремницата, број на фактурата,
број на контејнерот, доказ за испораката.

Д о ко лку следлива т а е диница е ло гист ичка е диница :

 Мора да се употреби сериски код на контејнерот за транспорт (SSCC).

Д о ко лку  следлива та  е диница е тр го вска единица ко ја не по ми нува
низ POS:

 На генеричко ниво на идентификацијата мора да се употреби GTIN за
групирани трговски единици.

 На специфично ниво на идентификацијата (партија), мора да се
употреби GTIN + број на партијата/лотот.

 На единствено (серијализирано) ниво на идентификацијата мора да се
употреби GTIN + сериски број (SGTIN).

Д о ко лку  следлива та е диница е тр го вска единица ко ја поминува низ
POS :

 На генеричко ниво на идентификацијата мора да се употреби GTIN за
потрошатвачката единица.

 На специфично ниво на идентификација (партија) мора да се употреби
GTIN + број партијата/ лотот.

 На единствено (серијализирано) ниво на идентификацијата мора да се
употреби GTIN + сериски број (SGTIN).

Претпоставки за матрицата/хиерархијата на следливата единица:

Сите следливи единици би требало да бидат физички означени со бројот на
партијата или лотот заради ускладување со  законските одредби, нпр. прехранбените
производи. Таму каде што тоа има смисол, би требало да се додаде дата “најдобро до”
(нпр. за храна) или дата на “употребливо до” и број на партијата/лотот (нпр. за лекови).
Со зголемувањето на бараната прецизност, сé погодно е следливите единици да се
идентификуваат се сериски број, нпр. автомобил, машина за перење алишта, компјутер.
Серискиот број може да има смисол за трговските единици кои не поминуваат низ
малопродажно наплатно место (кутии на потрошатвачките единици) кои треба да се
следат на ова ниво, нпр. гајба со овошје или зеленчук, кутија со месо.

Кога логистичката единица е трговска единица, таа исто така се идентификува со
GTIN и со додаток на соодветните идентификациони стандарди за логистичката единица
и трговската единица која не поминува низ малопродажно наплатно место.
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Информации Информации за
за страните и трговската
локацијата единица

(GLN, (GTIN, назив,
адреса, класификација,
контакт итн.) мерки, тежина

итн.)

Информации за Информации Информации за
пратката за партијата/лотот

логистичката
(Број на единица (Број на
отпремницата, партијата/лотот
дата на (SSCC, опис или сериски број,
отпремување/ на количество, дата
прием, да се содржината “најдобро до”
отпреми од/за, итн.) итн.)
идентификација
на превозникот
итн.)

Податоци за производот
спрема проектот, на пример:

 спецификација на
производот,

 процес на производство,
 компоненти,
 потекло на суровините.

Податоци за конкретните артикли, на пример:

 записи за квалитетот,
 резултати на анализите,
 број на партијата/лотот на суровините,
 идентификација на заменливите користени

компоненти.

Податоци на следливоста

Податоците на следливоста можат да бидат основни или трансакциони, во
зависност од видот на производот и можат да бидат јавни или интерни информации, во
зависност од договорните односи (Видете ја слика 5.)

Зависно од видот на производот

Основни податоци Трансакциони податоци

Интерни
податоци

Зависно од
договорниот
однос

Интерни
податоци

Слика 5: Матрица на податоците за следливост

Основни податоци

Основните податоци ги имааат следниве карактеристики:

 Непроменлива или трајна природа.
 Релативно се непроменливи со тек на времето, не подлежат на чести

промени.
 Лесно се пристапни или се користат  во многу деловни процеси.
 Можат да бидат неутрални или зависни од врските.
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Основните податоци опфаќаат:

 Информации за трговската единица (GTIN, назив, класификација, мерки,
тежина итн.).

 Информации за странките и локацијата (GLN, адреса, контакт итн.).
 Детали за производот по проектот (спецификација на производот, процес на

производство, компоненти, потекло суровина итн.).

Трансакциони податоци

Трансакционите податоци се формираат за време на физичкиот тек на стоката.
Можат да се соберат само кога се случи некој настан. Трансакционите податоци нудат:

 Информации за пратката (број на  испратница, дата на испраќање/прием,
испратено од/за, идентификација на превозникот итн.).

 Логистичка единица (SSCC, опис на содржина итн.).
 Информации за прартијата/лотот или сериската трговска единица (број на

партијата/лотот или сериски број, количина, дата “најдобро до” итн.).
 Детали за конкретниот производ (записи за квалитет, резултати на анализа,

број на партијата/лотот, суровина, идентификација на заменливи компоненти
кои што биле употребени).

Јавни податоци

Јавните информации можат да бидат во записите за следливост на имателот на
следливата единица (последователно од изворите и примателите на следливата
единица). Јавните податоци можат да бидат:

 Информации за странама и локацијата.
 Информации за трговската единица.
 Информации за пратката.
 Информации за логистичката единица.
 Информации за партијата/лотот или за серијализираната трговска единица.

Интерни податоци

Интерните информации воглавно се во записите за следливост на еден од
предходните или наредните деловни партнер. Интерните податоци можат да бидат:

 Детали за производот по проектот.
 Детали за конкретниот производ.
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Минимум на барани податоци за следливостa

За глобалниот процес на следливост, минимално количество податоци за
следливост мора да се разменува истовремено со фи зичкиот тек на стоката. Во
стопанството би требало да се разгледа ли се бара проширување на овој генерички
стандард, поради исполнување на нивните специфични барања за податоци.

Соодветни елементи на податоците

Ко ј е мо ј  пар тнер во сле дливо ста ?

Страните можат да имаат улога како:

 Извор на следливата единица, често и како извор на податоци за следливост
(GLN).

 Примател на следливата единица, често и како примател на податоците за
следливост (GLN).

Ш то е следлива е диница ?

 Бараните елементи на податоците зависат од одбраното ниво на следливата
единица.

Ко га е следлива та е диница тр го вска  е диница :

 Идентификација трговската единица (GTIN).
 Опис на трговската единица (GDD).
 Количество на трговската единица.

Ко га следлива та е диница е парти ја на  тр го вска та е диница :

 Идентификација трговската единица (GTIN + број на партијата/лотот).
 Опис на трговската единица (GDD).
 Количество на трговската единица.

Ко га следлива та е диница е сер ија лиз ира на тр го вска е диница :

 Идентификација на трговската единица (GTIN + сериски број).
 Опис на трговската единица (GDD)
 Количество на трговската единица.

Ко га следлива та е диница е ло гист ичка  е диница :

 Идентификација на логистичката единиц (SSCC + апликациони
идентификатори).

 Количество на логистичката единица.
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Ко га следлива та е диница е пратк а :

 Идентификација на пратката (идентификациски број на пратката, SIN).

От ка де  е испра те на и ка де е о днесе на?

 Најдобра пракса или специфично проширување на барањата за следливост:
идентификација (GLN) “испратена од” или “донесена за”.

Ко га е приме на /испрате на ?

 Дата на прием или дата на испраќање, доколку веќе одговара, зависно од
улогите на страните (EDI DESADV - испратница).

За следливостa да биде ефикасна во синџирот на испорака и наведените елементи
на податоците би биле навистина корисни, секој партнер во следливоста мора да
спроведува интерна следливост.
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Спроведување на следливоста

Процес на следливост

Процесот на следливост спрема GS1 стандардот се состои од пет потпроцеси и
осумнаесет чекори.

Во ова секција подетално ќе бидат објаснети потпроцесите и чекорите.

Напомена: Во објаснување, зборовите “МОРА” и “СЕ БАРА” значат дека
дефиницијата е изрично барање на спецификацијата. Зборовите “МОЖЕ” и
“ОПЦИОНАЛЕН” значат дека дека мерката е навистина необрзувачка.

Процесот на спроведување за следливост може сликовито да се прикаже како на
сликата 6:

Preduslov

Planirawe
i organizacija

Partner vo
sledlivosta

IIIzzzvvvrrr{{{uuuvvvaaawwweee
nnnaaa

sssllleeedddllliiivvvooossstttaaa

Uskladuvawe
na osnovnite

podatoci

Zapi{uvawe na
podatocite za
sledlivosta

Upotreba na
informaciite

Barawe za
vleguvawe
vo traga

Naredna faza

Слика 6: Процес на следливост
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Пет потпроцеси на следливоста (18 чекори)

Потпроцес 1: Планирање и организација

Planirawe i
organizacija

Во потпроцесот 1. на процесот на следливост се одредува
означувањето, собирањето, размената и чувањето на податоците
за следливост. Понатаму, овој потпроцес одредува како да се
управува со врските меѓу влезот, интерните процеси и излезот.
Тој е претходна фаза.

Потпроцесот започнува кога деловните партнери ќе одлучат да обезбедат
следливост.

Чекор 1: Се одредува како да се означат, соберат, разменат и чувааат
податоцитете за следливост.

Примарен актер е партнерот во следливост.

Чекор 2: Се одредува како да се управува се врските меѓу влазот, интерните
процеси и Излезот.

Примарен актер е партнерот во следливоста.

Потпроцесот 1 (“Планирање и организација”) завршува кога ќе се одлучи кои
методи ќе се применат при доделувањето на број, собирањето, размената, чувањето и
поврзувањето. Излез на овој потпроцес е Партнерите во следливоста да имаат изготвен
план и организација на следливоста.

Uskladuvawe
na osnovnite

podatoci

Потпроцес 2: Ускладување основните податоци (Masтеr Daта
Aligment - MDA)

Во потпроцесот 2 Се одредува како да се додели идентификација
на страните и фи зичките локации, на трговските единици и,
доколку е потребно, на имотот. Исто така се одредува како да се
разменат основните податоци со деловните партнери. Се
препорачува ускладување на основните податоци кои се јавни
пред започнувањето на физичкиот тек. Видете ја слика 7.

Чекор 3: Доделување на идентификација на страните.

Примарен актер е партнер во следливоста. Деловните партнери МОРААТ да
бидат глобално и единствено идентификувани. Соодветен GS1 стандард е GLN.

Чекор 4: Доделување на идентификација на физичките локации.

Примарен актер е изворот на следливата единица и следливата единица.
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Секундарни актери се создателот на следливата единица, превозникот, сопственикот на
брендот, креаторот на податоците за следливост, изворот на податоците за следливост,
примателот на податоците за следливост, иницијатор на барањето за влегување во
трага. Секоја интерна и екстерна локација на која треба да се влезе во трага МОРА да
биде глобално и единствено идентификувана. Тоа може да биде на повисоко ниво
(локацијата е складиште) но може да биде и на пониско ниво (точно место) во рамките на
складиштето. Соодветен GS1 стандард е GLN.

Чекор 5: Доделување на идентификација на имот.

Примарен актер е партнер во следливоста. Секој имот која треба да се следи или
да и се влезе во трага, МОРА да биде глобално и единствено идентификувана.
Соодветен GS1 стандард е GIAI (глобален идентифи катор на предмети на
инвентарирање), а ако се работи за повратна амбалажа, GRAI (глобален
идентификантор на повратна амбалажа).

Чекор 6: Доделување на идентификација на трговска единица.

Примарен актер е сопственикот на брендот. Секоја трговска единица која треба да
се следи или да í се влезе во трага МОРА да биде глобално и единствено
идентификувана. Тоа се применува на сите нивоа во хиерархијата на производите, на
пример, потрошатвачка единица или трговска единица која не поминува низ
малопродажно наплатно место. Соодветен GS1 стандард е GTIN.

Чекор 7: Размена основни податоци.

Примарен актер е партнер во следливоста.

Потпроцес 2 (“Ускладување на основните податоци”) завршува кога е постигнато
ускладување на основните податоци.

Излез на овој потпроцес е сите партнери во следливост да ги имаат ускладено
своите основни податоци.

Uskladuvawe
na osnovnite

podatoci

Dodeluvawe na
identifikacija
za uskladuvawe

na osnovnite
podatoci

Dodeluvawe na
identifikacija

na imotot

Razmena na
uskladenite osnovni

podatoci

Edinstvena identifikacija
na partnerite vo sledlivosta

vrz osnova na dodeluvaweto na identifikacijata
za MDA)

Edinstvena identifikacija
na trgovskata edinica

vrz osnova na dodeluvaweto na
identifikacijata vo soglasnost so MDA)

Edinstvena identifikacija
na fizi~kata lokacija

(vrz osnova na dodeluvaweto za MDA)

Izvor na
sledlivata

edinica

Primatel na
sledlivata

edinica

Sopstvenik
na brendot

Sopstvenik
na imotot

Partner vo
sledlivosta

Слика 7: Ускладување на основните податоци
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Потпроцес 3: Запишување на податоците за следливостa

Zapi{uvawe na
podatocite za
sledlivosta

Во овој потпроцес се одредува означувањето, примената,
како да се направат достапни, како да се опфати
идентификацијата на следливите единици и како да се соберат,
разменат и складираат податоците за следливост за време на
физичкиот тек. Видете ја слика 8.

Потпроцесот започнува со потребата на производителот
да ги зголеми залихите или на барање на познат купувач.

Чекор 8: Доделување на идентификација на следливата единица кога таа е
формирана.

Примарен актер е создателот на следливата единица. Секундарни актери се
сопственикот на брендот и креаторот на податоците за следливост. Сопственикот на
брендот МОРА да обезбеди единствена идентификација на следливата единица.
Идентификацијата на следливата единица МОРА да биде доделена најдоцна до нејзиното
фи зичко формирање. Партнерите во следливоста МОРААТ да се договорат за
заедничкото ниво на следливата единица и за групата на конзистентни податоци за
следливост кои ќе се разменуваат на тоа заедничко ниво.

Кога следливата единица е трговска единица:

 Трговската единица МОРА да биде идентификувана најмалку со GTIN. Со цел
следливост, ова не мора да биде доволно бидејќи се бараат додатни
информации поради единствена идентификација на производите или
групирање на производите, како што е бројот на партијата/лотот или, тамо
каде тоа има смисол, серискиот број.

Соодветни  GS1 стандарди  се: GTIN, GTIN + број  на партијата/лотот и GTIN +
сериски број /SGTIN.

Кога следливата единица е логистичка единица:
 Таа МОРА да биде единствено идентификувана. Соодветен GS1 стандард е

SSCC.

Чекор 9: Примена на идентификација на носителот на идентификацијата на
следливата единица или во пропратниот документ, во моментот на настанување на
трансформацијата.

Примарен актер е создателот на следливата единица.

Соодветен GS1 стандард кога се користат бар кодови:

 Ако е следливата единица трговска единица која поминува низ
POS (потрошатвачка единица): EAN/UPC, DaтаBar (RSS).

 Ако е следлива единица трговска единица која не поминува низ
POS (групирање на трговските единици), партија/лот на
трговската единица која не поминува низ POS или
серијализирана трговска единица која не поминува низ POS:
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GS1-128, ИТФ-14, ДатаБар (РСС), EAN/UPC (исклучувајќи го
GTIN-8).

 Ако е следлива единица логистичка единица: GS1-128, DaтаBar
(RSS).

 Ако е следлива единица пратка: GS1-128.

Соодветен GS1 стандард кога се користи RFID:

 900 МХз, класа 0, таг за радиофреквентна (RF) идентификација.
 860 – 930 MHz, класа 1, таг за радиофреквентна (RF)

идентификацијa. Спецификација на интерфејсот за
радиофреквентна и логичка комуникација.

 Класа – 1, генерација 2 UHF.
 EPC глобален протокол за воздушен интерфејс.
 Стандард за податоци на EPC тагот.

Сите видови на следливи единици МОРААТ да носат глобална, единствена
идентификација непосредно на следливата единица или, ако не е возможно, најмалкво
амбалажата/средството кое ја содржи или на пропратниот документ.

Носителот на идентификацијата МОРА да остане, или да биде закачен на
следливата единица се додека следливата единица не се  потроши, продаде поради
потрошатвачката или не биде уништена.

Носителот на идентификацијата МОРА да остане на следливата единица, или да
биде закачен на следливата единица кога таа се пакува во пакување од повисоко ниво.

Носителот на идентификацијата МОРА да носи информаци во врска со, најмалку,
еден извор на податоци за следливост (нпр. сопственик на брендот, увозник).

Идентификацијата на следливите единици МОРА да се појави на сите пропратни
документи или пораки кои содржат информации кои се однесуваат на следливата
единица.

Чекор 10: Примена на идентификацијата на носителот на идентификацијата на
трговската единица или во пропратиот документ, во моментот на настанување на
трансформацијата.

Примарен актери се изворот на следливите единици и примателот на следливите
единици. Секундарни актери се создателот на следливите единици, превозникот, изворот
на податоците за следливост и примателот на податоците за следливост.

Сите извори и сите приматели на следливалиата единица МОРААТ од носителот
на идентификацијата да ја соберат идентификацијата на следливата единица или
повратната амбалажа/основните средства.

Чекор 11: Опфаќање на идентификацијата на следливата единица или
амбалажата/средството кое ја содржи, од носителот на идентификацијата, кога
следливата единица се испраќа и прима.

Примарен актер е примателот на податоците за следливост. Секундарни актери се
создателот на следливата единица, изворот на следливата единица, примателот на
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следливата единица, превозникот, креаторот на податоците за следливост и изворот на
податоците за следливост.

Чекор 12: Размена соодветни на податоците следливости: да се испратат
информации со било која метода методом. Примарен актер е извор на податоците
следливости. Секундарни актери се создателот на следливата единица, изворот на
следливата единица, превозникот и креаторот на податоците за следливост.

Сите извори на следливата единица и примателите на следливата единица
МОРААТ да запишат и МОЖАТ да разменат елементи на податоците во согласност со
минималните барања за податоците за следливост од страна ..._ (често запишани во
документите за идентификација на пратката).

Изворот на следливата единица МОЖЕ да размени, или пружи на располагање на
еднен или повеќе партнери во следливост некои детали и информации за квалитетот на
следливата единица.

Процесот или настанот, за кој може да се укаже потреба за пребарување на
информации, МОЖЕ да биде единствено идентификуван.

Чекор 13: Чување на податоците за следливост

Примарен актер е партнерот во следливоста.

Сите создатели на следливата единица, како и изворите и примателите МОРААТ
да ги запишуваат врските меѓу изработената, примената, обработената и/или
испорачаната следлива единица.

Податоците на следливоста МОРААТ да се чуваат најмалку во период кој е
пропишан со регулативата (нпр. законот за храна), деловната пракса (нпр. интерна
политика, договор) или со GS1 стандард.

Dodeluvawe na
identifikacija na
sledliva edinica

Zapi{uvawe
na podatocite za

sledlivostaa

^uvawe na
podatocite za
sledlivostaa

Sozdava~ na
sledlivata

edinica Primena na
identifikacijata
na nositelot na

identifikacijata

Opfa}awe na
identifikacija na
sledliva edinica

na ambala`ata

Sobirawe na drugi
podatoci koi

sodr`at
informacii za
sledlivostaa

Razmena na
soodvetnite
podatoci za

sledlivostaa

Izvor na
podatocite za

sledlivata
edinica

Partner vo
sledlivosta

Izvor na
sledlivata

edinica

Primatel na
sledlivata

edinica

Primatel na
sledlivata

edinica

Слика 8: Запишување на податоците за следливост
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Потпроцесот 3 (“Запишување на податоците за следливост”) се завршува со
отпремување до приемнто одделение или до влезот во продажен простор (приемен
простор за завршната фаза на наплатнто место или услуга) или со уништување на
единицата или со завршување на процесот на следливост. Излез на потпроцесот 3 е
Партнерите во следливоста можат да ги идентифи куваат следливите единици и да ги
соберат и запишат соодветните податоци за следливост како следливата единица се
движи низ синџирот на испорака.

Потпроцес 4: Барање за влегување во трага

Barawe za
vleguvawe vo

traga

Во овој потпроцес се одредува како да се започне и да се
одговори на барање за следливост. Било кој партнер во
следливоста може да започне барање за влегување во трага.
Рекламација на органите на управата или потрошувачите може
да биде причина партнер во да следливост започне барање за
влегување во трага поради отповик или повлекување на
неисправен производ. Видете ја слика 9.

Барањето за влегување во трага може да придвижи подзбир на барања за
влегување во трага на неколку нивоа напред или назад во синџирот на испорака, како би
било исполнето почетното барање. Исполнувањето на ова барање често е вклучено во
прописите, што предизвикува следливост да мора да се спроведува во синџирот на
испоралата. Еден чекор напред, едан чекор назад”. Барање за влегување во трага може
да прескокне некој чекор во контактирањето меѓу Партнерите во следливоста, напред или
назад во синџирот, за да информацијата би се добила побгу.

Овој потпроцес започнува кога има потреба за влегување во трага. Информација
не е на располагање интерно и мора да се бара од екстерен деловен партнер.

Чекор 14: Започнување на барање за влегување во трага.

Примарни актер е поднесителот на барањето. Секундарни актери се создателот на
следливата единица, изворот на следливата единица, прателот на следливата единица,
превозникот, сопственикот на брендот, изворот на податоците за следливост, креаторот
на податоците за следливост и примателот на податоците за следливост.

Секој партнер во следливоста МОЖЕ да прати барање за влегување во трага до
изворот на следливата единица, на примателот на следливата единица, изворот на
податоците за следливост или на примателот на податоците за следливост.

Партнерите во следливоста, кои сакаат да започнат барање за влегување во трага,
МОРААТ да му испратат на изворот на податоците за следливост најмалку една единица
информации од списокот који следува, поради помош на изворот на податоците за
следливост да ги пронајде бараните информации:

 идентификација на следливата единица (или некои атрибути следливата
единица)

 идентификација на партнерот во следливост (или некои атрибути на
партнерот во следливост)

 идентификација на локацијата (или некои атрибути на локацијата)
 дата/време, временски период
 идентификација на процесот или настанот (или некои атрибути на процесот)
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Чекор 15: Прием на барањето за влегување во трага

Примарен актер е партнерот во следливоста.

Чекор 16: Праќање на одговорот на барањето за влегување во трага

Примарен актер е партнерот во следливоста.

Чекор 17: Прием на одговорот на барањето за влегување во трага

Примарен актер е иницијаторот на барањето за влегување во трага.

Потпроцесот 4 (“Барање за влегување во трага”) завршува кога иницијаторот на
барањето ги прими бараните информации или пораката дека информацијата неможе да
биде пронајдена.

Излез од овој потпроцес е разположливоста на податоците за следливост, а
Партнерите во следливоста можат на барање на овластената страна да í обезбедат
опсежни, точни и правовремени информации за следливата единица.

Barawe za
vleguvawe vo

traga

(Od generi~kata ramka na sledlivosta)

Inicirawe na
vleguvawe vo

traga

(Od inicijatorot na vleguvaweto vo
traga)

Primawe
barawe za

vleguvawe vo
traga

Pra}awe
odgovor

Primawe
odgovor

(od odgovorot na baraweto
za vleguvawe vo traga)

Partner vo
sledlivosta

Inicijator na
vleguvaweto vo

traga

Слика 9: Барање за влегување во трага
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Потпроцес 5: Употреба на информациите

Upotreba na
informaciite

Овој потпроцес овозможува употреба на претходните процеси за
да се превземат соодветни мерки во согласност со законските и
деловните барања. Потпроцесот започнува кога трговските
партнери одлучат да ги користат информациите.

Чекор 18: Преземање на мерки.

Примарен актер е партнерот во следливоста.

Овој потпроцес се завршува кога мерките ги задоволуваат законските и деловните
барања.

Излез од овој потпроцес е партнерите во следливоста да ја спровеле следливост и
ги исполниле законските и деловните барања.

Воведувањето на системот за следливост во синџирот на испорака бара сите
вклучени партнери систематски да го поврзат физичкиот тек на материјалите и
производите со текот на информациите за нив.
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Чекори 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Потпроцеси
ПЛАНИРАЊЕ И
ОРГАНИЗАЦИЈА

УСКЛАДУВАЊЕ НА
ОСНОВНИТЕ

ИНФОРМАЦИИ

ЗАПИШУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ
НА СЛЕДЛИВОСТАА

БАРАЊЕ ЗА
ВЛЕГУВАЊЕ ВО

ТРАГА

М
ЕР

КИ

Улоги во процесот на физичкиот тек
Создател на
следливата
единица

[В] [В] [В] [В] [В] [В] [П] [П] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В]

Извор на
следливата
единица

[В] [В] [В] [П] [В] [В] [П] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В]

Примател на
следливата
единица

[В] [В] [В] [П] [В] [В] [П] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В]

Превозник [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В]
Улоги во процесот на текот на информациите
Сопственик
на брендот [В] [В] [В] [В] [В] [П] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В]

Креатор на
податоците
за
следливост

[В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В]

Извор на
податоците
за
следливост

[В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [П] [В] [В] [В] [В] [В] [В]

Примател на
податоците
за
следливост

[В] [В] [В] [В] [В] [В] [В] [П] [В] [В] [В] [В] [В] [В]

Иницијатор
на барање
за
влегување
во трага

[П] [П] [В]

[П] = Примарна улога во означениот пример на употреба
[В] = Вклучен во означениот пример на употреба

Слика 10: Потпроцеси, чекори и примарни улоги во процесот на следливост
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Правила за спроведување на следливост

1 Системите и постапките за следливост ги исполнуваат деловните, регулаторните и
законските барања за јавна безбедност обезбедувајќи пристап до соодветната страна и
до информациите следливост на производите.

2 Следливата единица мора да биде едно од следливе:

 пратка
 логистичка единица
 трговска единица партија/лот на трговската единица
 серијализирана трговска единица

3 Податоците на следливоста ги вклучуваат следниве информации:

 Што е? (нпр. следлива единица)
 Кој е вклучен? (нпр. партнер(и) во следливост)
 Каде се случува? (нпр. локација)
 Кога се случува? (нпр. датум/време, временски период)
 Што се случило? (нпр. процес или настан)
 Следниве информации НЕ СЕ предмет на системот за екстерна следливост:

 Потполни рецепти или формули.
 Финансиски податоци или податоци за цените.
 Лични податоци за вработените.
 Податоци за истражувањето и развојот.

4 Основни принципи за следливост се:
 Единствена идентификација на производите, логистичките единици, локациии и

имотот.
 Опфаќање и запишување на податоците за следливоста.
 Разменување на податоците за следливоста меѓу деловните партнери.
 Поврзување на влезните материјали со измените на новите излезни следливи

единици.

5 Следливоста е интегрален дел на деловниот процес. Таа не е одвоена од
логистичките процеси и/или програми за безбедност и квалитет на производите.

6 Следливата единица може да биде поврзана со друга следлива единица.

7 Следливата единица може да се појави на повеќе локации истовремено.
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8 Истовремено може да постојат неколку нивоа на следливи единици во една
испорака, во поглед на хиерархија на следливата единица.

9 Податоците на следливоста можат да бидат основни податоци, непроменливи со
токот на времето. или трансакциски, кои се менуваат со секој случај или испорука.

10 Сите партнери во следливост мораат да вршат интерна и екстерна следливост
како би постигнале следливост во целокупниот синџир на испорака.

11 Секој партнер во следливоста може да одлучи КАКО ќе го воведе системот за
интерна следливост. Меѓутоа, најважно е да е во состојба да ги собира, запишува и
разменува неопходните информации со Партнерите во следливоста, нанапред и наназад,
на прецизен и брз начин.

12 Партнерите во следливоста треба да ги користат GS1 стандардите како би
обезбедиле брз и прецизен тек на информациите меѓу деловните партнери.

13 Партнерите во следливоста не би смееле да ја наметнат сопствената пракса на
другите партнери во следливост.

14 Не е неопходно сите партнери во следливост да ги чуваат и разменуваат сите
информации за следливоста, но мораат да бидат во состојба да приступат кон
соодветните информации и да ги разменуваат без повреда на интелектуалната
сопственост на другиот партнер во следливоста.

15 Минимумот на разменети информации меѓу Партнерите во следливоста би
требало да биде повисок од:

 минималните барања дефинирани со овој GS1 стандард за следливост.
 потребите во секојдневните деловни трансакции со деловните партнери.

16 Секој партнер во следливоста мора да дефинира најмалку еден ниво на
следливата единица за секоја пратка.

17 Сопственикот на брендот и/или создателот на следливата единица мора да биде
запознаен со деталите на следливата единица и да биде во состојба да одговори на
барањето за влегување во трага.
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18 Изворот на следливата единица мора да знае што се случувало со следливата
единица за време на неговиот интерен процес и кога, каде и кому следливата единица е
отпремена. Секој партнер во следливоста мора да ги меморира податоците за врските
меѓу она што го примил, произвел, паковал, складиштил и отпремил. Доколку следливата
единица е измешана со слични единицо од повеќе локации или партии (нпр. во силос за
житарки), партнерот во следливост мора да ги чува записите за сите влезови и излези за
да би пружил појасна проценка каде е упатена следливата единица.

19 Примателот на следливата единица мора да биде запознаен со изворот на
следливата единица кој му ја испорачал таа следлива единица.

20 Доколку е следливата единица содржана во друга следлива единица и врските се
одржуваат, Партнерите во следливоста можат да ги сочуваат само записите за
движењето и локацијата на следливата единица од повисоко ниво. “Содржано во” значи
дека постои едно повисоко ниво на пакувањето и дека следливата единица од пониско
ниво може да се елиминира. Ова не е исто како: финален производ се “состои” од.

21 Партнерите во следливоста мораат да го поврзат физичкото движење на
следливата единица со движење на информациите, како меѓу изворот на следливата
единица и себе, така и меѓу примателот на следливата единица и себе. Овој
трансакциски тек на информациите мора точно да го одсликува физичкото движење.
Оваа поврзаност е потребна како би се влегло во трага на следливата единица од
точката на настанување до POS или до точката на услужување. Обратно, оваа
поврзаност мора исто така да обезбеди производот да може да биде следен наназад, низ
синџирот на испорака.

22 Примателот на следливата единица може да ги собере информациите и од изворот
кој му предходел  на изворот на  следливата единица и изворот кој му претходел на
превозникот (копнен, морски, железнички или возду{ен превоз).

23 Извор на следливата единица може да му испрати информации на примателот на
следливата единица и на следниот превозник (копнен, морски, железнички или воздушен
превоз).

24 Иницијатор на барањето за влегување во трага мора да стапи во контакт со своите
партнери во следливост, вклучувајќи го и сопственикот на брендот.

25 Извор на податоците за следливоста мора да одговори што е можно побргу на
страната која бара информации за следливоста. Дозволениот временски период може да
биде дефи ниран со локална регулатива или со комерцијални спогодби.
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26 Барање за влегување во трага може да придвижи наредни барања за влегување во
трага нанапред и наназад во синџирот на испорака, како би било исполнето почетното
барање.

27 Системот за следливост е добар во онаа мерка во која е добра неговата најслаба
врска. Доколку во било која точка дојде до грешка, следливоста се руши.

28 Разни стопански гранки, региони, земји или улоги можат да имаат додатни деловни
барања, кои не се опфатени со генеричкиот GS1 стандард за следливост. Тие треба да
бидат доставени заедно со дефинирањето на специфичните проширувања на
стандардите.



31

Речник

Изворен термин
(на англиски)

Превод Значење

Actor Актер Актерот е корисник кој има улога во
системот

Application Identifier
(AI)

Апликационен
идентификатор

Дополнителна информација е секоја
променлива информација која се бара
покрај идентификацијата на трговската или
логистичката единица, како  што  е бројот
на партијата, датата на производство или
нарачката на купувачот. Во EAN UCC
системот, оваа информација се изразува
со помош на EAN  UCC апликационите
идентификатори (AI). Дополнителната
информација се кодира со UCC/EAN-128
бар код симбол. Во индустријата за вино
AI обично  се  користат  за  вклучување на
SSCC, идентификација на трговската
единица, бројот на трговските единици,
бројот на партијата/лотот, датата
“најдобро до” (таму каде што тоа има
смисол).

Apply Примена Физичко означување или приклучување
Assign Доделување Означување или доделување

Batch / Lot Number Број на партијата /
лотот

Партијата ги опфаќа производите/
единиците кои биле изложени на истите
процеси на трансформација. Партијата  и
лотот се сметаат за синоними.

Brand Owner Сопственик на
брендот

Страна која е одговорна за доделување на
бројот и бар код симболот од GS1
системот за дадената трговска единица.
Управува со доделувањето на GS1
компанискиот префикс. Сопственикот на
брендот и/или е страна која е последен
извор на податоците за трговската
единица и/или е сопственик на
спецификацијата на производот. Во
стандардот на процесот на следливост
препорачан е еден примарен сопственик
на брендот.

Buyer Купувач Страна на која е продадена следливата
единица.

Consumer Unit Потрошувачка
единица

Трговска единица наменета за продажба
на крајниот корисник.

Collect Собирање Собирање на потребните информации, на
било кој начин.

Event Настан Појава во одредено време или во одреден
временски период.

Exтеrнаl Traceability Надворешна
следливост

Екстерната следливост настанува кога
видовите на следливата единица физички
се пренесуваат од еден деловен партнер
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(извор на следливата единица) до друг
(примател на следливата единица).

GLN (Global Location
Number)

GLN (Глобален
Локациски Број)

Број кој користи EAN/UCC-13 или UCC-12
структура на податоците за
идентификација на физичките,
функционалните или правните ентитети.

GTIN (Global Trade
Iтеm Number)

GTIN (Глобален
Број на Трговската
Единица)

Глобален број на трговската единица,
може да користи EAN/ UCC-8, EAN/UCC-
12, EAN/UCC-13 или EAN/UCC-14
структура на податоците

GRAI (Global
Returнаble Asset
Number)

GRAI (Глобален
Број на Повратно
Средство)

Број кој користи EAN/UCC-13 структура на
податоците за идентификување на видот
на повратната амбалажа, комбиниран со
опционален сериски број.

GS1 Sysтеm GS1 Систем Спецификации, стандарди и упатства со
кои управува GS1.

Homogeneous Pallet Хомогена палета

Хомогената палета се состои од
идентични производи (со иста
идентификација на трговската единица)
кои потекнуваат од иста партија/лот.

Identification Идентификација

Идентитет доделен на единица или страна
кој е потребен поради пристап до други
релевантни информации за единицата или
страната.

Identification Carrier Носител на
идентификацијата

Ознака/таг/етикета/пропратен документ кој
понекогаш во некои сектори на
стопанството се нарекува “пасош” или
“лична карта”.

Inтеrнаl Process Внатрешен процес
Низа активности, промени или функции во
рамките на компранијата или
организацијата која дава резултати.

Inтеrнаl Traceability Интерна следливост Интерната следливост настанува

Link Врска
Запишување на информациите неопходни
за воспоставување на врска со друга
релевантна информација

Consumer Unit Потрошувачка
единица

Трговска единица наменета за продажба
на крајниот корисник

Logistic Unit Логистичка единица

Единица со било каков состав
воспоставена за превоз и/или
складиштење, за која постои потреба со
неа да се управува низ синџирот на
испорака

Masтеr Daта Основни податоци

Основните податоци ја опиќуваат секоја
единица или страна вклучена во
процесите на синџирот на испорака.
Основните податоци, во согласност со
дефиницијата, ги имаат следниве
карактеристики:
 непроменлива и трајна природа,
 релативно се статични, не се подложни

на чести промени,
 пристапни се, се користат во разни

процеси на работењето и
апликационите системи.

Можат да бидат неутрални или зависни од
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врските

Mixed Pallet Мешовита палета

Мешовитата палета се состои од еден или
повеќе различни производи
(идентификувани со различни
идентификации на трговската единица).

Party Страна

Страната (или) локацијата е било кој
правен, функционален или физички
ентитет кој е вклучен во некоја точка на
синџирот наиспорака, за кој постои
потреба да се пребаруваат претходно
дефинирани информации. Страната
единствено се идентификува со GS1
глобалниот локациски број.

Process Процес

Низа активности или чекори насочени кон
постигнување на одредената цел.
Примери на општи процеси се:
производство, трансформација, контрола
на квалитетот, складиштење, превоз,
преместување, рециклирање, враќање,
пакување, прием, следливост.

Record Запис
Акт на формирање на траен дел на
информацијата кој содржи приказ на некој
настан.

Seller Продавач Страна која му ја продава следливата
единица на купувачот.

SSCC (Serial Shiping
Conтаiner Code)

Сериски број на
контејнерот за
отпремување

SSCC (Сериски број на контејнерот за
отпремување) е број кој се користи за
единствена идентификација на
логистичката единица. Логистичката
единица е единица со било каков состав,
воспоставена за превоз и/или
складиштење, со која треба да се управува
низ синџирот на испорака. SSCC
обезбедува недвосмислена
идентификација за логистичките единици
(нпр. во индустријата за вино ова може да
вклучи резервоар или контејнер). Сите
страни во синџирот на испорака можат да
ја користат какореферентен број за
релевантни информации кои се чуваат во
датотеките на компјутерите.

SGTIN (Serialized
Global Trade
Identification
Number)

Сериски
идентификационен
број на глобалната
трговија

SGTIN (Сериски идентификационен број
на глобалната трговија) е метода за
единствено идентификување на единиците
на ниво на единици или потрошувачко
пакување, како и на ниво на сандак и
кутија. Се состои од компанискиот префикс
кој го доделува GS1 и референцата на
единицата (GTIN), комбинирани со
серискиот број. Таму каде UCC/EAN бар
кодовите се традиционално користени,
специкацијата SGTIN, комбинирана со
RFID тагот, може да пружи подобар увид
во однос на референцата на единицата се
до точниот сериски број на единицата.
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Share Размена
Активноста размена на информациите за
ентитетот или следливата единица со
другите деловни партнери.

Shipment Пратка (испорака)
Единица или група единици испорачани на
локација на страната, кои поминале низ
истиот процесс на отпремување и прием.

Traceability Следливост

[ISO 9001:2000] Следливоста е можност за
влегување во трага на историјатот,
примената и локацијата на она што се
разгледува.

Traceability Daта Податоци на
следливоста

Секоја информација во врска со
историјатот, примената и локацијата на
следливата единица. Тоа можат да бидат
основните податоци или трансакционите
податоци.

Traceability Daта
Recipient

Примател на
податоците за
следливост

Страна овластена да има увид, да користи
и презема информации за следливост кои
ги пружа изворот на податоците за
следливост.

Traceability Daта
Source

Извор на
податоците за
следливост

Страна која пружа информации за
следливост.

Traceable Iтеm Следлива единица

Физички објет за кој може да постио
потреба за пребарување на информациите
за неговиот историјат, примената или
локацијата. Новото на кое е дефинирана
следливата единица во рамките на
пакувањето или логистичката хиерархија
зависи од индустрискиот сецтор и
степенот на бараното управување. Може
да биде следена, да и биде влезено во
трага (најдена), повлечена или исклучена.
Може да постои на повеќе локации
истовремено (нпр. ако е идентификувана
на ново на трговската единица и на ниво
на партијата). Следливата единица може
да биде во врска со друга следлива
единица. Исто така видете ја
дефиницијата за процес.

Traceable Iтеm
Creator

Создател на
следливата единица

Страна која ја создава следливаа единица
или ракува со неа од една до друга точка,
менувајќи ја суштината или идентитетот на
следливата единица. Може да ја прими,
складира итрансформира следливата
единица. може да ја складишти и/или
отпреми новонастанатата следлива
единица.

Traceable Iтеm
Recipient

Примател на
следливата единица Страна која ја прима следливата единица.

Trace Request Барање за
влегување во трага

Официјално барање за историјатот,
примената и локацијата на следливата
единица. Барањето може да предизвика
низа на додатни барања напред и назад во
синџирот на испорака, за да биде
исполнето почетното барање.
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Иницијаторот на барањето за влегување
во трага го бара одговорот од изворот на
податоците.

Tracing (Tracing
Back)

Влегување во трага
(наназад)

Способност да се идентификува
потеклото, атрибутите или историјатот на
одредена следлива единица лоцирана во
во синџирот на испорака преку повикување
на чуваните записи.
“Влегувањето во трага наназад” и
“влегувањето во трага нанапред” се
термини кои првенствено се  користат во
овој документ.

Tracing (Tracing
Forward)

Влегување во трага
(нанапред)

Способност да се следи патот на
следливата единица низ синџиротна
снабдување, како таасе движи меѓу
страните. “Влегувањето во трага наназад”
и “влегувањето во трага нанапред” се
термини кои  првенствено се користат во
овој документ.

Trade Iтеm Трговска единица

Трговската единица е производ   за кој
постои потреба за пребарување на
претхотно дефинираните информации и
на која може да í се одреди цената, или
може да биде нарачана, или фактурирана
во било која точка на синџирот на
испорака.

Trading Partner Трговски (деловен)
партнер

Партнерот во синџирот на испорака кој
има директно влијание врз текот на
стоката низ синџирот на испорака.
Примерите вклучуваат треат страна –
давател на логистичките услуги,
производител, продавач на мало и
земјоделец.

Transformation Трансформација

Промена на природата (суштината на
следливата единица со која се менуваат
идентитетот и/или карактеристиките на
следливата единица. Актот на вршењето
на промената на единицата како што  е
комбинацијата на состојките поради
добивање на нов финален производ или
пакување за формирање на нова палета.
Трансформацијата може да биде
производство, составување, групирање,
разделување, мешање, пакување и
препакување на следливите единици.

Transporтеr Превозник

Страната која ракува и/или ја чува
следливата единица од една точка до
друга, без трансформација на единицата.
Прима, превезува и испорачува една или
повеќе следливи единици. Превозникот
може да ја има следливата единица, да ја
надгледува и управува со следливата
единица, што се разликува од имање на
сопственост.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS1 Makedonija 
 

ul. Mar{al Tito br. 19, Skopje 
 
Direktor: 
Sla|ana Milutinovi} 
 
tel. 02/ 32 54 250 faks: 02/ 32 54 254 
 
smilutinovic@gs1mk.org.mk 

www.gs1mk.org 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:smilutinovic@gs1mk.org.mk
http://www.gs1mk.org/

