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Γιατί να χρησιμοποιήσω ετικέτα logistics;

Οι συχνά περίπλοκες ροές της σύγχρονης 
εφοδιαστικής αλυσίδας, τα πολλαπλά κανάλια 
μεταφοράς των προϊόντων αλλά και το 
πλήθος των εμπλεκόμενων μερών πέραν του 
αποστολέα και παραλήπτη, όπως μεταφορείς και 
τελωνειακές αρχές, δημιουργούν την ανάγκη για 
εύκολη φυσική ταυτοποίηση των διακινούμενων 
προϊόντων. Ο GS1 εξυπηρετεί την ανάγκη αυτή 
μέσω της πρότυπης ετικέτας logistics, η οποία 
απαιτείται ολοένα και συχνότερα μεταξύ των 
εμπορικών συνεργατών.

Ο εντοπισμός, η καταγραφή και η 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την 
κυκλοφορία των προϊόντων, όχι μόνο 
βελτιώνει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ 
των συναλλασσόμενων αλλά δημιουργεί 
ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό, βιώσιμο και 
συνεργατικό περιβάλλον logistics.

Τι περιλαμβάνει μία ετικέτα logistics;

Μια πρότυπη ετικέτα logistics GS1 μπορεί να 
συμπεριλάβει πλήθος πληροφοριών τόσο σε 
μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο όσο και σε 
μορφή barcode. 

Το βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι 
περιλαμβάνει πάντα τον κωδικό SSCC (Serial 
Shipping Container Code), τον μοναδικό GS1 
σειριακό κωδικό της μονάδας logistics, ο 
οποίος της προσδίδει τον μοναδικό “αριθμό 
κυκλοφορίας” της στην ευρύτερη εφοδιαστική 
αλυσίδα και ισχύει για όλη τη διάρκεια ζωής 
της, υποστηρίζοντας ταχύτερες διαδικασίες 
διαχείρισης εμπορευμάτων. 

Το GS1 Print μπορεί να δημιουργήσει ετικέτες 
για τυποποιημένες ή μικτές μονάδες logistics, 
σταθερής ή μεταβλητής μέτρησης.

μονάδα logistics ορίζεται οποιοσδήποτε συνδυασμός εμπορικών ειδών που συσκευάζονται 

μαζί για σκοπούς αποθήκευσης ή/και μεταφοράς, για παράδειγμα ένα κιβώτιο, μία παλέτα 

ή ένα βαρέλι.

Το νέο διαδικτυακό εργαλείο GS1 Print αναπτύχθηκε ώστε οι επιχειρήσεις 
να δημιουργούν ετικέτες logistics εύκολα και γρήγορα και οι εμπορικοί 
συνεργάτες να γνωρίζουν ακριβώς πού βρίσκονται οι αποστολές προϊόντων 
ανά πάσα στιγμή, από πού προέρχονται και πότε και πού πρέπει να φτάσουν.

Γνωρίζετε ότι

Μοναδική αναγνώριση προϊόντων κατά τη μεταφορά 
τους στην εθνική και διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα με 
τη χρήση GS1 logistics label



Για περισσότερες πληροφορίες                     

tech.support@gs1greece.org

Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω το 
GS1 Print;

• Υπολογιστή με σύνδεση στο internet

• Εκτυπωτή

• Web browser

• Πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων pdf

• Πρόσβαση στην περιοχή μελών του                                    
GS1 Association-Greece

Γιατί να χρησιμοποιήσω το GS1 Print:

• Δημιουργία ορθών ετικετών logistics GS1 
εύκολα και γρήγορα σε μορφή PDF, χωρίς να 
χρειάζεται αγορά επιπλέον λογισμικού 

• Πρόσβαση στο διαδικτυακό εργαλείο 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε καθώς δεν 
εξαρτάται από κάποια κεντρική βάση 
δεδομένων ή λογισμικό εξωτερικού συνεργάτη

• Απλό και εύκολο περιβάλλον χρήσης

• Εκτύπωση ετικετών σε απλό εκτυπωτή 
γραφείου

• Διατήρηση αρχείου όλων των ετικετών logistics 
που δημιουργούνται, για μελλοντική χρήση ή 
επανεκτύπωση

• Δυνατότητα εισαγωγής του λογότυπου της 
επιχείρησης στην ετικέτα

• Εισαγωγή επιπρόσθετων πληροφοριών για 
τα μεταφερόμενα εμπορεύματα με σκοπό 
την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις διεθνών 
πελατών  

• Επιλογή από εύρος δεικτών εφαρμογής (AIs) 
ώστε να συμπεριληφθούν στην ετικέτα όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες (BATCH/LOT, 
PROD DATE, BEST BEFORE, NET WEIGHT κ.ά.).
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Σχετικά με τον GS1

O GS1 είναι ουδέτερος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που αναπτύσσει και διαχειρίζεται 
τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα διεθνή πρότυπα για την αποτελεσματική επιχειρηματική 
επικοινωνία. Το πιο γνωστό πρότυπο είναι το barcode, που χαρακτηρίστηκε από το BBC 
ως ένα από τα “50 πράγματα που στήριξαν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας”. 
Τα διεθνή πρότυπα GS1 βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια ενώ 
προσφέρουν διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσω της ιχνηλάτησης προϊόντων 
και θέσεων, σε φυσικές και ψηφιακές συναλλαγές, σε 25 διαφορετικούς τομείς της 
αγοράς. Εθνικοί οργανισμοί-μέλη σε 115 χώρες, 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις χρήστες-
μέλη του συστήματος GS1 και 6 δισεκατομμύρια συναλλαγές καθημερινά, επιβεβαιώνουν 
ότι τα πρότυπα GS1 δημιουργούν την κοινή γλώσσα του επιχειρείν. Για περισσότερες 
πληροφορίες:  www.gs1.org

Στην Ελλάδα, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας του διεθνούς οργανισμού 
GS1 είναι το μη κερδοσκοπικό σωματείο GS1 Association-Greece, που δημιουργήθηκε 
και διοικείται από επιχειρήσεις-χρήστες του συστήματος GS1, και είναι υπεύθυνο για τη 
διαχείριση του συστήματος GS1 και την απόδοση GS1 κωδικών barcodes με προθέματα 
520 και 521.  Για περισσότερες πληροφορίες: www.gs1greece.org

Οι έγκυροι GS1 κωδικοί barcodes είναι καταχωρημένοι στο GEPIR, το Παγκόσμιο Μητρώο 
Κωδικών του GS1, που είναι ανοικτό και προσβάσιμο από οποιονδήποτε χρήστη του 
internet: www.gepir.org


