Foodservice
GS1 Denmark hjælper jer med at
effektivisere jeres forsyningskæde

Standarder er vigtige
Ved at have en standardiseret måde at kommunikere og arbejde på,
opnår aktørerne i forsyningskæden en sikker og hurtig basis for deres
samhandel.
Samarbejdet i forsyningskæden er effektivt, når virksomheder og
organisationer nemt kan udveksle korrekte informationer om produkter,
forsendelser, ordrer, fakturaer osv. Tid spares og manuelle fejl undgås,
når det foregår digitalt.
Uanset om der er tale om en liter mælk eller en pakke panodil, er der
brug for entydighed i identifikation af enheden og kvalitet i de data, der
udveksles om produktet.
Scan stregkoden i hvert led
Ved at scanne et produkts stregkode ved modtagelse og afsendelse er
det muligt at følge, hvor produktet er i forsyningskæden.
Stregkoder indeholder mange vigtige informationer. Ved at scanne
et produkts stregkode kan man blandt andet registrere oplysninger
om produktets udløbsdato og batch. Dermed ved man altid, hvilke
produkter med hvilke udløbsdatoer og batchnumre, der er lagerført. Det
betyder:

GS1 er en global not-for profit
medlemsorganisation med
NGO-status hos FN. GS1 udvikler
standarder, der gør det muligt
for virksomheder at effektivisere
deres forsyningskæder, nationalt
og på tværs af landegrænser og
brancher.
Der findes over 110 GS1-kontorer
globalt og GS1s globale
standarder anvendes i dag i 155
lande. GS1 har i mere end 40 år
serviceret virksomheder fra over
25 brancher, herunder fødevarer,
sundhed, logistik og transport.
GS1 repræsenterer hele
forsyningskæden.

• Bedre genbestillingsproces

• Mindre madspild da udsmidning af fødevarer mindskes
• Effektiv sporbarhed
• Reducering af manuelle arbejdsgange
• Hurtigt og pålideligt lageroverblik

FOODSERVICE

Hvordan

Fødevareproducenter

udveksles
standardiserede
produktstamdata?

Oprettelse af varestamdata
og publicering til netværket

Grossister

*

Modtagelse af
produktdata
fra aftalte
leverandører

* Det

er muligt
at opdatere
fødevaredata
med leveringsbetingelser

Softwareleverandører

Restauranter - Hospitaler - Kantiner

FOODSERVICE

Modtagelse af produktdata
fra aftalte leverandører

En standardiseret måde at udveksle varestamdata på giver
værdi

GS1Trade Sync - en
værdiskabende datapool

Lovgivning har i stigende grad indflydelse på virksomheders behov
for at kunne styre og levere korrekte produktstamdata. For eksempel
fastlægger EU Regulativ 1169, at virksomheder fra december 2014 har
skullet stille en betragtelig mængde data til rådighed for handel og
forbrugere. GS1Trade Sync gør dette muligt.

Nem vej til korrekte fødevareoplysninger
GS1Trade Sync er en stamdatabase for bl.a. fødevareoplysninger,
herunder allergener og næringsindhold. Her indmelder leverandørerne
informationer om produkter, og køkkener på hospitaler, plejecentre o.l.
kan via deres kostberegningssystemer trække oplysningerne.

Opnå nem og sikker udveksling
af produktstamdata.

Validitet sikres bl.a. ved, at der anvendes ca. 600 valideringsregler,
som er udarbejdet af Global Data Synchronisation Network GDSN og
GS1Trade Sync Arbejdsgruppen.

GS1 Denmark tilbyder denne
service til udveksling af komplette
og valide varestamdata mellem
leverandør og foodservicebranchen.

Valideringsreglerne er produktspecifikke og ud fra en given produktklassificeringskode (GPC), udløses der obligatoriske felter, som skal
udfyldes, før et produkt kan frigives til datapoolen.

Over 60.000 fødevarer er nu
registreret i GS1Trade Sync.

Vil du høre mere om GS1Trade
Sync og Foodservice?
_________________________
Send en mail til info@gs1.dk
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