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Miről lesz szó?

• GS1 bemutatkozás

• Miért van szükség nyomon követésre?

• Mi a nyomon követés?

• GS1 szabványok a nyomon követésben

• „Termőföldtől az asztalig”

• GS1 Magyarország nyomonkövetési programja
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GS1 bemutatkozás
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Üzleti élet Egyetlen 
közös nyelve

Standards
(Szabványok)

System
(Rendszer)

Global
(Globális)

Solutions
(Megoldások)
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40 éves tapasztalat
114 tagszervezet
2,000,000 alkalmazó vállalat
20 szektorban
150 ország szolgálatában 
2,500 munkatárs segítségével
6 milliárd tranzakció támogatása 
naponta
Több, mint 210 milliárd Ft/év 
megtakarítás Magyarországon
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GS1 bemutatkozás
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Minden érintettnek biztosítania kell:

 felkészülés a visszahívásra

 jogszabályi megfelelés

 fogyasztó biztonsága

+ hamisítás elleni küzdelem

+ hatékony logisztika

+ marketingstratégia támogatása

Miért van szükség nyomon követésre?
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Mi a nyomon követés?

ISO 9001: 2015

A nyomon követés a képesség egy adott 
objektummal kapcsolatos tevékenység 
folyamatának, a felhasználásának, illetve a 
helyzetének követésére.

Termék vagy szolgáltatás esetén, a nyomon 
követhetőség a következőkre vonatkozhat:

• anyagok és összetevők eredete;
• feldolgozási történet;
• a termék vagy szolgáltatás elosztása és 

elhelyezése a szállítás után.
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Kérdések:
Ki?
Hol?
Mi?
Mikor?
Miért?

Válaszok:
• globális és nyitott környezetben,
• az automatikus adatgyűjtés és az 

elektronikus 
adatkommunikációban 
alkalmazható módon,

• rendelkezésre álló technológiák 
alkalmazásával,

• hatékony és költséghatékony 
módon.

GS1:

Láthatóság és átláthatóság a teljes 
ellátási láncban, annak bármely pontján 
és bármely időpillanatában!

Mi a nyomon követés?
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GS1 szabványok a nyomon követésben

MIT? HOGYAN?
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GS1 szabványok a nyomon követésben
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GS1 szabványok a nyomon követésben
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AZONOSÍTÁS ADATGYŰJTÉS ADATMEGOSZTÁS
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„Termőföldtől az asztalig”
Példa – Köszönet a Metro Systems GmbH-nak
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GS1 Magyarország nyomonkövetési programja

https://gs1hu.org/szolgaltatasa
ink/alkalmazas-
tamogatas/nyomon-kovetes
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GS1 Magyarország nyomonkövetési programja

• Képzési program

• Webinar

• Kihelyezett képzés 

• Tanácsadás
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KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET!
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www.gs1hu.org
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