Nyttig å vite om

Korrekt strekkodemerking
av transportenheter

Ved entydig og riktig merking og identifikasjon av transportenheter oppnår man effektivitet i hele
verdikjeden. Enhetlig informasjonsdeling er en forutsetning for at automatiserte prosesser skal
fungere som forutsatt.
Hva er dagens utfordringer?
Ofte merkes transportenheter om
når de håndteres i verdikjeden.
Enten ved at det er en 3PL som
lagrer varene og ekspederer disse
videre til sluttkunde, eller at en
leverandørs transittlager ikke kan
benytte eksisterende merking. Et
stort problem er da at sporbarheten
ikke er gjennomgående og muligheten
for følgefeil oppstår.

Hvilke tiltak kan gjøres for å
bedre situasjonen?
Forståelsen for hvordan informasjonen blir brukt er en forutsetning
for at man skal klare å utnytte de
mulighetene som finnes på en optimal
måte. Alle aktører i verdikjeden må
vite hva informasjonen brukes til i alle
ledd. Kompetanseheving om optimal
bruk av de mulighetene som finnes er
avgjørende for å få oppnå effektivitet
i hele verdikjeden.

Hvem er de involverte?
– (brukerne)
Alle aktører som tar del i vareflyten, dvs. produsenter/leverandører,

transportører, grossister og
distributører samt sluttkunder,
det kan være detaljist eller forbruker.

Hvor ligger gevinstene?
Informasjonen som skapes tidlig
i verdikjeden er av stor nytte for
alle aktører i hele kjeden. Det å ikke
skape merarbeid for andre samt øke
muligheten for automatiserte
prosesser, gir lavere kostnader og
færre feil, og mer effektiv logistikk.

Hvordan kan GS1 bidra?
GS1 har lang erfaring i å lage
løsninger for å optimalisere og
effektivisere vare- og dataflyt i
verdikjeden. GS1 tar fram og støtter
arbeidet med globale standarder for
transport- og logistikkprosesser. Ved
å bruke GS1-standarder for
identifikasjon og datafangst/-deling
får man et felles språk. Dette gjør
at man har en felles forståelse og
utnyttelse av den informasjon og de
muligheter som ligger der.

Visste du at
En stor årsak til feil er at det
blir avvikende informasjon
mellom etikettene på kolliet,
som umuliggjør automatiserte
prosesser.

GS1 gjør din vare- og informasjonsflyt
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GS1 Norway - Eksperter på forbedring
av forretningsprosesser
GS1 Norway er en brukerstyrt, not-for-profit organisasjon. Vi er medlem av en global
organisasjon – GS1 – som utvikler, vedlikeholder og tilbyr globale standarder for effektiv vareog informasjonsflyt. GS1 er representert i 112 land og over 1 million bedrifter bruker GS1s
standarder. GS1 Norway har i dag mer enn 5000 brukere i stadig flere bransjer.
GS1 gjør din vare- og informasjonsflyt
enklere, raskere og sikrere
For at aktørene i verdikjeden skal kunne kommunisere med
hverandre på en effektiv måte, kreves det at de bruker
samme språk. GS1-systemet er et slikt felles språk, som kan
forstås på tvers av bransjer og landegrenser.
GS1-systemet er hjertet i vår virksomhet – det effektiviserer
aktørenes handel og logistikkprosesser, globalt og lokalt.
Basert på erfaringstall og beste praksis fra din bransje i
mange land, kan GS1 Norway hjelpe deg med å identifisere
hvor potensialet er størst og hvor det er enklest å realisere.

GS1 Norway tilbyr også implementasjonsverktøy og
kompetanse i form av rådgivningstjenester og opplæring
gjennom GS1 Norway Smart Centre, som er en møteplass for
effektiv handel og logistikk, og som gir mulighet for en unik
kombinasjon av teoretisk og praktisk læring.
Gjennom GS1 Norway Partnerprogram har vi knyttet til oss
ledende aktører innen ulike felter. Partnerne bidrar til å skape
en arena for læring og idéutveksling i GS1 Norway Smart
Centre.
Mer informasjon om GS1 Norway Partnerprogram finner du
her: http://www.gs1.no/partnerprogram
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