GLN – nøkkelen til effektiv
elektronisk handel
GLN (Global Location Number) er et lokasjonsnummer som
brukes til å identifisere fysiske lokasjoner, juridiske enheter,
eller ulike roller i en handelstransaksjon. Eksempel på fysiske
lokasjoner er leveringsadresse, lager og hentested. GLN
er et 13-sifret nummer som kan leses maskinelt, og benyttes
spesielt innen e-handel.

GLN benyttes både innenfor
offentlig sektor og i private
bedrifter.

Hvor benyttes GLN?
GLN er i aktiv bruk både i offentlig sektor og innen varehandel. Innen offentlig
sektor er GLN tatt i bruk av over 200 kommuner, fylkeskommuner, og flere
statlige institusjoner som høyskoler/universiteter, helse og forsvaret. I offentlig
sektor brukes GLN først og fremst til å identifisere leveringspunktene. En skole
har for eksempel bare en adresse, men kan ha mange leveringspunkter som
SFO, kantine, og kontor. I varehandelen brukes GLN til å identifisere alle leddene
i verdikjeden som produsenter, leverandører, distribusjonslagre, kjedekontorer
og butikker. GLN er i aktiv bruk i en rekke bransjer som dagligvarer, KBS (kiosk,
bensin, servicehandel), HoReCa (hotell, restaurant, catering), storhusholdning,
bygg, møbel, sport, tekstil/bekledning, bøker.

Hvorfor benytte GLN?
GLN
• gir en unik identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner
• er en entydig referansenøkkel
• har global utbredelse
• er et nøytralt system som benyttes på tvers av bransjene
• benyttes både innenfor offentlig sektor og i private bedrifter
• forenkler og effektiviserer elektronisk forretningsdrift i hele verdikjeden
• forenkler oppdatering og synkronisering av opplysninger om
handelspartene
• forvaltes av GS1 som er en nøytral not-for-profit organisasjon

GLN forenkler og effektiviserer
elektronisk forretningsdrift i
hele verdikjeden.

Gevinster ved GLN
GLN

• bidrar til effektive
innkjøp og leveranser
• reduserer feil i hele
ordreprosessen
• reduserer transaksjonskostnadene
• optimerer transportplanleggingen
• sikrer levering til riktig
adresse
• eliminerer feilleveranser
• gir sporbarhet i
verdikjeden

GLN Basen

Mer informasjon om GLN

I Norge er det GS1 Norway som har ansvaret for tildeling og
vedlikehold av GLN. Alle GLN registreres og vedlikeholdes i
et sentralt register – GLN Basen. De viktigste opplysningene
for et GLN er lokasjonsnavn, bedriftens navn, besøksadresse,
organisasjonsnummer og GPS-koordinater. GLN Basen er
åpen og tilgjengelig for alle for søk på www.glnbasen.no

Vi har samlet all informasjon om GLN på www.gs1.no/GLN.
Her finner du blant annet flere filmer som forklarer bruken
av GLN, samt priser på GLN.

GLN bidrar til en eklere, raskere og sikrere
handel!

GLN Portalen
GLN Portalen er en nettportal for våre brukere av GLN,
og gir deg ett enkelt sted å administrere alle dine GLN. Du
oppretter selv en egen bruker, og når du er innlogget får
du full oversikt over dine GLN, og du kan enkelt bestille nye,
endre eller legge ned GLN.
Bruker du GLN Portalen kan vi også automatisk varsle
dine handelspartnere om endringer du gjør på GLN. GLN
Portalen forenkler administrasjonen rundt GLN. Tjenesten
er selvsagt gratis i bruk!

Ta kontakt for mer informasjon
Glenn Schei
Produktansvarlig GLN
E: gs@gs1.no
M: +47 918 00 011

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
vare-og 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.
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