
 

 

 

Kody kreskowe  

w eCommerce 
a 

Poradnik Użytkownika 
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•

•

•

•

Kim jesteśmy? 
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Część I  
Standardy GS1  

Wiedza Podstawowa 



Standardy GS1 w Internecie 

•

•

•

 

 



http://goo.gl/g4LWi9


Dlaczego GTIN w eCommerce? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Czy GTIN i EAN to to samo? 

 

 



Budowa GTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa GTIN 

Prefiks GS1 

 

 

Prefiks GS1 Wykorzystanie - przykłady 

http://www.gepir.org/
http://www.gepir.org/
http://www.gepir.org/
http://www.gepir.org/
http://www.gepir.org/


Budowa GTIN 

Numer Identyfikacyjny 

Firmy (NIF) 
 

 
 



Budowa GTIN 

Oznaczenie produktu 
 

 

 

   



Cyfra N1: 

 

Prefiks Firmy GS1: 

 

Oznaczenie produktu: 

 

Cyfra kontrolna: 

 

Budowa GTIN - podsumowanie 



GTIN-8 

•

•

•

•

 
 



Zasady nadawania numerów GTIN 

http://goo.gl/0QCViG
http://goo.gl/0QCViG
http://goo.gl/0QCViG
http://goo.gl/0QCViG
http://goo.gl/0QCViG


Zasady zmian numerów GTIN 

•

•

•

•

 

 

http://goo.gl/fPFpN4
http://goo.gl/fPFpN4
http://goo.gl/fPFpN4
http://goo.gl/fPFpN4
http://goo.gl/fPFpN4
http://goo.gl/fPFpN4


Do kogo należy  

kod kreskowy? 

•

•

•

 

http://www.gepir.pl
http://www.gepir.org/
http://www.gepir.org/
http://www.gepir.org/
http://www.gepir.org/
http://www.gepir.org/
http://www.produktywsieci.pl
http://www.produktywsieci.pl
http://www.produktywsieci.pl
http://www.produktywsieci.pl
http://www.produktywsieci.pl
http://www.produktywsieci.pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobit
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobit
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobit
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobit


Do czego i dla kogo GLN? 

 

 



Książki, czasopisma i gazety 



Kody kreskowe GS1 – jak zacząć? 

mailto:gs1pl@gs1pl.irg
mailto:gs1pl@gs1pl.irg
http://goo.gl/MHiiws
http://goo.gl/lUzk7K
http://goo.gl/lUzk7K
http://goo.gl/lUzk7K
http://goo.gl/lUzk7K
http://www.gs1pl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=89:produkty-detaliczne-opakowania-zbiorcze-jednostki-logistyczne-nie-mam-umowy-z-ilim&catid=69
http://goo.gl/mTfvsd
http://goo.gl/mTfvsd
http://www.gs1pl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=89:produkty-detaliczne-opakowania-zbiorcze-jednostki-logistyczne-nie-mam-umowy-z-ilim&catid=69


Zastosowanie GTIN u producenta 

EPOKA/MOJE GS1 
 

 

 

 

 

http://goo.gl/MHiiws
http://goo.gl/MHiiws
http://goo.gl/MHiiws
http://goo.gl/MHiiws
http://goo.gl/MHiiws
http://goo.gl/MHiiws
http://goo.gl/MHiiws
http://goo.gl/MHiiws


MOJE GS1 

Rejestr numerów GTIN 

•

•

•

•

•

•

•

•

  

http://www.epoka.gs1.pl/
http://www.epoka.gs1.pl/
http://www.epoka.gs1.pl/
http://www.epoka.gs1.pl/
http://www.epoka.gs1.pl/
http://www.epoka.gs1.pl/


Część II 
Standardy GS1 w eCommerce 

Jak z nich skorzystać? 



Kiedy wdrażać kod kreskowy? 



Jak wykorzystać standardy  

w małym e-sklepie? 

•

•

•

•

•

 

 

 



Standardy  

w średnim i dużym  

e-sklepie 

•

•



 
 
 
Część III 
Standardy GS1  

w narzędziach eCommerce 

 



Zakupy Google 

•

•

 
 



Zakupy Google 

 



Zakupy Google 

   

https://goo.gl/jyjN0W


Weryfikacja GTIN w plikach  

produktowych dla Zakupów Google 

http://www.gs1pl.org/prefiksy-gs1
http://www.gs1pl.org/prefiksy-gs1
http://www.gs1pl.org/prefiksy-gs1
http://www.gs1pl.org/narzedzia-i-zasoby/narzdzia/obliczanie-cyfry-kontrolnej


Jak EPOKA współpracuje  

z Zakupy Google? 



 
 
 
Część IV 
Podsumowanie 

 
 



Zapraszamy  

do Uczestnictwa w GS1 

 

 

 



Dodatkowe materiały 

http://goo.gl/XDDMmw
http://goo.gl/XDDMmw
http://goo.gl/XDDMmw
http://goo.gl/XDDMmw
http://goo.gl/XDDMmw
http://goo.gl/XDDMmw
http://goo.gl/XDDMmw
http://goo.gl/XDDMmw
http://goo.gl/XDDMmw
http://www.gs1pl.org/files/podrecznik_kodow.pdf
http://goo.gl/nRs0zf
http://goo.gl/nRs0zf
http://goo.gl/nRs0zf
http://goo.gl/nRs0zf
http://goo.gl/nRs0zf
http://goo.gl/KdBMZz
http://goo.gl/KdBMZz
http://goo.gl/KdBMZz
http://goo.gl/KdBMZz
http://goo.gl/KdBMZz
http://goo.gl/KdBMZz
http://goo.gl/KdBMZz
https://goo.gl/uMq70B
https://goo.gl/uMq70B
https://goo.gl/uMq70B
https://goo.gl/uMq70B
https://goo.gl/uMq70B
https://goo.gl/uMq70B
https://goo.gl/uMq70B
https://goo.gl/uMq70B
https://goo.gl/uMq70B
https://goo.gl/uMq70B
https://goo.gl/uMq70B
https://goo.gl/uMq70B
https://goo.gl/csLUdY
https://goo.gl/csLUdY
https://goo.gl/csLUdY
https://goo.gl/csLUdY
https://goo.gl/csLUdY
https://goo.gl/csLUdY
http://goo.gl/RgtMOE
http://goo.gl/RgtMOE
http://goo.gl/RgtMOE
http://goo.gl/RgtMOE
http://goo.gl/RgtMOE
http://goo.gl/RgtMOE
http://goo.gl/RgtMOE
http://goo.gl/RgtMOE
http://goo.gl/lgc8SH
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Instytut Logistyki i Magazynowania 
GS1 Polska 
ul. Estkowskiego 6 
61-755 Poznań 
 
T: +48 61 850 48 90 
F: +48 61 852 63 76 
M: gs1pl@gs1pl.org 
 
 
www.ilim.poznan.pl 
www.gs1pl.org 
 


