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CELE PROJEKTU 
1.  Przekazanie Państwu wiedzy eksperckiej w zakresie zastosowania kodów kresko-

wych w zarządzaniu magazynem w sytuacji, gdy zamierzają Państwo wdrożyć sys-
tem informatyczny klasy WMS (Warehouse Management System) z wykorzystaniem 
automatycznej identyfikacji towarów. 

2.  Przedstawienie reguł Państwa współpracy z wieloma dostawcami oraz z wieloma od-
biorcami towarów przyjmując, że Państwa magazyn zawsze jest jednym z ogniw 
otwartej sieci dostaw. Oznacza to, że planowany do wdrożenia w magazynie system 
kodów kreskowych powinien odpowiadać międzynarodowym standardom identyfikacji 
towarów. 

3.  Zagwarantowanie jednoznaczności identyfikacyjnej przyjmowanych i wydawanych 
pozycji magazynowych w skali globalnej, co jest zapewnione poprzez zastosowanie 
międzynarodowych standardów identyfikacyjnych GS1 (Global System One), prawi-
dłowo interpretowanych przez planowany do wdrożenia system WMS

a
. 

ZAKRES PROJEKTU  
W ramach projektu zostaną opracowane reguły oznaczania pozycji magazynowych dla 
sprawnego i efektywnego monitorowania ich przepływu w magazynie z wykorzystaniem 
optymalnie dobranych technik automatycznej identyfikacji ADC (Automatic Data Captu-
re), wykorzystywanych przez system WMS, zgodnie z celami nadrzędnymi projektu. 

Zakres przedmiotowy projektu podzielony jest na dwa niezależne etapy realizacyjne wy-
rażone w postaci zdefiniowanych zadań zawierających określone czynności do wykona-
nia.  

Etap I – Opracowanie koncepcji funkcjonowania systemu ADC z wykorzystaniem 
kodów kreskowych zwykłych lub GS1 wraz z wytycznymi do funkcjonal-
ności systemu informatycznego.  

Etap II – Nadzorowanie wdrożenia systemu WMS pod względem zgodności z glo-
balnymi standardami GS1. 

Działania w ramach Etapu I przygotują Państwa przedsiębiorstwo do pełnego wykorzy-
stywania w magazynie systemu ADC wspomagającego przyjęcia, składowanie, dystrybu-
cję oraz śledzenie towarów w oparciu o międzynarodowe standardy wymiany danych w 
technologii kodów kreskowych. 

Zaprojektowane zasady ADC powinny zostać zaimplementowane i być realizowane w 
systemie informatycznym, eksploatowanym lub planowanym do wdrożenia. Ze względu 
na neutralność oferowanej koncepcji, aspekty związane z techniczną implementacją 
standardów GS1 do istniejącego lub planowanego do wdrożenia systemu WMS nie są w 
niniejszym projekcie rozpatrywane. Zagadnienia te pozostawia się w gestii dostawcy sys-
temu informatycznego WMS. 

Wdrożenie wytycznych i zaleceń opracowanych w koncepcji umożliwi Państwu prawidło-
wo przystosować się do zasad panujących w światowym systemie dystrybucji, równolegle 
z wdrażaniem nowej funkcjonalności systemu informatycznego, pozwalającego na jedno-
znaczne w skali świata identyfikowanie: 

 jednostek zbiorczych i/lub jednostkowych oznaczanych popularnym w skali świata 
numerem GTIN

b1
 (wyrażonym w kodzie kreskowym EAN-13

2
 lub ITF-14

3
) lub nume-

rem wyrażonym w zwykłym kodzie kreskowym,  

                                                           
a
 Oferowana koncepcja obejmuje wskazania do zastosowania standardów GS1, ponieważ są one najlepszym 

rozwiązaniem i jak dotąd bez alternatywy dla tych rozwiązań. Jeżeli z jakiegoś powodu Państwo zamierzają 

zastosować inne kody kreskowe, w niniejszej koncepcji też to zostanie uwzględnione. 
b
 Wszystkie skróty i wyjaśnienia pojęć zawarte są w ostatnim rozdziale. 
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 jednostek logistycznych oznaczanych jednoznacznym w skali świata numerem 
SSCC

4
 (wyrażonym w kodzie kreskowym GS1-128

5
) lub wyrażonym w zwykłym ko-

dzie kreskowy.  

Działania w ramach Etapu II pozwolą Państwu na osiągnięcie zamierzonego efektu orga-
nizacyjno-informacyjnego, który w dużej mierze zależy od sprawności zastosowanego 
rozwiązania informatycznego (WMS). Zastosowanie samych urządzeń ADC i odpowied-
nio dobranych kodów kreskowych jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla 
uzyskania zadowalającego poziomu działania nowego systemu, którego zadaniem bę-
dzie efektywne wspomaganie wewnętrznej gospodarki magazynowej oraz usprawnienie 
kontaktów zewnętrznych.  

REALIZACJA PROJEKTU 

1.  Analiza uwarunkowań logistycznych państwa firmy i aktual-
nego systemu oznakowania kodami kreskowymi. 
Analiza umożliwi ocenę stosowanych w dotychczasowej działalności Pań-
stwa magazynu identyfikatorów jednostek towarowych i innych danych 
biznesowych w aspekcie ich odwzorowania wg standardów globalnych 
GS1 lub z ich pominięciem.  

Nastąpi wskazanie ewentualnych, pożądanych zmian pod kątem kodowa-
nia kodami kreskowymi wyrobów gotowych i materiałów 
w poszczególnych wariantach opakowań (jednostkowych, standardowych 
i niestandardowych – wg określonych jednostek miary, o stałych i ewentu-
alnie zmiennych ilościach), jednostek logistycznych, opakowań zwrotnych 
(np. pojemników) oraz lokalizacji magazynowych.  

Określone też zostaną wytyczne dla dostawców, których nie stosują glo-
balnego systemu identyfikacji (GS1). 

Analiza poprzedzona jest jednodniową wizytą, podczas której konsultant 
ILiM pozyskuje wszystkie niezbędne informacje. 

3 dni 

2.  Przedstawienie standardowych postaci danych biznesowych, 
przedstawianych w kodach kreskowych z uwzględnieniem 
potrzeb Państwa magazynu. 
Przedstawione zostaną rodzaje oznaczeń kodowych, wymaganych dla 
składowanych pozycji magazynowych z uwzględnieniem realnie występu-
jącej hierarchii opakowaniowej. Przedstawione zostaną wytyczne do stan-
dardowych rozwiązań oferowanych przez globalny system GS1 w postaci 
zasad znakowania i wyboru oznaczeń, kodów, prefiksów dla tworzonych 
numerów kodowych: GTIN, SSCC i GLN lub z pominięciem standardów 
globalnych. Zagadnienia te pozwolą lepiej rozumieć rozwiązania przed-
stawiane w następnych rozdziałach. 

3 dni 

3.  Projekty oznaczeń kodowych dla produktów występujących 
w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych. 
W projekcie zostaną dobrane odpowiednie dla realizacji procesów ozna-
czenia kodowe wraz z graficznymi propozycjami etykiet produktowych dla 
pozycji detalicznych i niedetalicznych z uwzględnieniem odpowiednio 
dobranych Identyfikatorów Zastosowania GS1 (IZ)

6
. Ustalona zostanie 

zunifikowana struktura danych występujących na etykiecie produktowej z 
uwzględnieniem istotnych danych biznesowych wynikających z Państwa 
potrzeb oraz potrzeb odbiorców. 

1 dzień 
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4.  Projekty oznaczeń kodowych dla produktów występujących 
w opakowaniach logistycznych. 
W projekcie zostaną dobrane odpowiednie dla realizacji procesów stan-
dardowe Identyfikatory Zastosowania GS1 (IZ) dla danych występujących 
na standardowej etykiecie logistycznej GS1. Ustalone zostaną struktury 
poszczególnych danych występujących na etykiecie logistycznej z 
uwzględnieniem istotnych danych biznesowych wynikających z Państwa 
potrzeb oraz potrzeb odbiorców. Przedstawiona będzie również koncepcja 
graficzna etykiety logistycznej GS1. 

1 dzień 

5.  Przedstawienie rozwiązań dla znakowania kodami kresko-
wymi miejsc magazynowych. 
Opracowane zostaną sposoby automatycznej rejestracji i wskazywania 
miejsc lokalizacji zapasów, zarówno w ujęciu wewnętrznym - np. według 
pól odkładczych, jak i zewnętrznym (globalnym) wg wytycznych standar-
dowego identyfikowania kodów lokalizacyjnych wewnętrznych i w obrocie 
otwartym. 

1 dzień 

6.  Organizacja procesów magazynowych z uwzględnieniem au-
tomatycznej identyfikacji opracowanych oznaczeń kodo-
wych. 
Przedstawione zostaną propozycje przebiegów procesów magazynowych, 
w których czynności magazynierów będą realizowane z wykorzystaniem 
urządzeń do automatycznej identyfikacji. 

W koncepcji uwzględnione zostaną wszystkie opracowane wcześniej za-
lecenia odnośnie do oznaczeń kodowych.  

Przedyskutowany z Państwem zakres procesów będzie zweryfikowany i 
stanie się podstawą do określenia wymaganej funkcjonalności systemu 
informatycznego WMS. 

5 dni 

7.  Warunki techniczne wdrożenia kodów kreskowych w firmie. 
Określone zostaną uwarunkowania techniczne wdrożenia kodów kresko-
wych w magazynie, z uwzględnieniem wymogów technicznych dla po-
szczególnych rodzajów kodów kreskowych zastosowanych w procesach 
magazynowych. 

Również dla standardowej lokalizacji etykiet z kodami kreskowymi na 
produktach i jednostkach logistycznych, opakowaniach zwrotnych oraz 
miejscach składowania w magazynie. 

Przedstawione będą też sposoby drukowania etykiet z poszczególnymi 
rodzajami kodów kreskowych.  

Informacje te będą przydatne dla służb informatycznych wdrażających 
zmodernizowane oprogramowanie klasy WMS. 

2 dni 

8.  Wytyczne zmodernizowanej funkcjonalności systemu infor-
matycznego wykorzystującego kody kreskowe GS1 z punktu 
widzenia zarządzania magazynowaniem. 
Przedstawiona zostanie zalecana funkcjonalność systemu informatyczne-
go dla obsługi procesów magazynowych ze szczególnym uwzględnieniem 
zasad działania systemu WMS pobierającego dane z kodów kreskowych 
poprzez urządzenia ADC. 

3 dni 
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9.  Wymiana danych między systemem WMS a systemem ERP. 
System ERP, traktowany zawsze, jako hierarchicznie nadrzędny w sto-
sunku do systemu WMS, powinien realizować działania planistyczne na 
danych rzeczywistych. W tym celu w koncepcji przedstawione zostaną 
zasadnicze aspekty wymiany danych na linii ERP WMS, pozwalające 
na pozyskiwanie przez system ERP danych z procesów obsługiwanych 
przez system WMS.  

Przedstawione zostaną metody organizacji interfejsu między bazą danych 
systemu ERP a baza danych systemu WMS. 

2 dni 

10.  Zasady śledzenia pochodzenia towarów (traceability). 
Wymagana przepisami Unii Europejskiej zdolność przedsiębiorstwa do 
efektywnego śledzenia pochodzenia towarów jest efektywna jedynie z 
wykorzystaniem technik informatycznych.  

W koncepcji przedstawione będą reguły informatyczne pozwalające na 
rejestrowanie źródeł pochodzenia towarów i ich przeznaczenia, działające 
na bazie kodów kreskowych GS1.  

W zależności od profilu działania Państwa firmy, przedstawione zostaną 
aspekty traceability

7
 dla działalności produkcyjnej lub dla działalności 

handlowej.  

Zasady śledzenia będą opracowane z uwzględnieniem branży, w której 
działa Państwa magazyn. 

2 dni 

11.  Ocena i akceptacja projektu. 
Jest to punkt, w którym następuje odbiór opracowanej koncepcji. Po za-
poznaniu się z jej zawartością Państwo ją akceptują protokołem zdawczo-
odbiorczym. W trakcie odbioru można uzyskać dodatkowe informacje i 
wyjaśnienia, które nie zostały w koncepcji ujęte. 

1 dzień 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU 
Etap I zrealizowany będzie w okresie 4 do 6 tygodni roboczych. 

Etap II zrealizowany będzie w okresie uzgodnionym oddzielnie. 

KOSZT REALIZACJI PROJEKTU 
Wartość opracowanej koncepcji w ramach Etapu I wynosi 23.000 zł + VAT. 

Koszt współpracy w ramach Etapu II zostanie z Państwem uzgodniony oddzielnie. 

REZULTAT 
Zrealizowanie obu etapów jest opcjonalne. Koncepcja może obejmować zakres tylko dla 
Etapu I lub dla Etapów I i II. 

Zrealizowanie etapów: I oraz II pozwoli Państwu na efektywne zarządzanie danymi 
o składowanych w magazynie zapasach tak, aby wszystkie zapisy związane z przyjęcia-
mi i wydaniami oraz z dostawcami i odbiorcami produktów były rejestrowane w sposób 
systemowy a więc rzetelny. Zastosowanie systemu informatycznego WMS, wykorzystują-
cego automatyczną identyfikację (ADC) gwarantuje rejestrowanie stanów faktycznych, 
jakie zachodzą w procesach magazynowych. Dokumenty magazynowe mają wówczas 
charakter wtórny, wszelkie dane pozyskane w procesach magazynowych z kodów kre-
skowych, są podstawą do racjonalnego planowania działań w systemie ERP, funkcjonu-
jącym w sferze „biurowej” firmy. 
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System informatyczny WMS działający zgodnie z opracowaną koncepcją pozwoli Pań-
stwu na szybkie zlokalizowanie potrzebnych w danym momencie produktów i zabezpie-
czy Państwo przed ewentualnymi pomyłkami w ich dystrybucji. 

W ramach Etapu I otrzymają Państwo opracowanie drukowane, zawierające opracowaną 
koncepcję wykorzystywania kodów kreskowych GS1 w procesach magazynowych, 
z uwzględnieniem Państwa wymagań oraz wymagań wynikających z otoczenia ze-
wnętrznego Państwa firmy. Zostaną zaprojektowane wymagane etykiety z kodami kre-
skowymi z uwzględnieniem wymogów technicznych i merytorycznych pod względem po-
prawności ich drukowania i odczytywania kodów kreskowych GS1. 

W ramach Etapu I określona zostanie również wymagana funkcjonalność systemu infor-
matycznego wykorzystującego globalne kody kreskowe oraz zastosowane urządzenia 
ADC (kolektory danych lub terminale radiowe i drukarki kodów kreskowych).  

Po zaakceptowaniu projektu, możliwe będzie fizyczne uruchomienie zakupów optymalnie 
dobranego sprzętu i przygotowanie się organizacyjne do wdrożenia systemu (lokalizacja 
komputerów, oznakowanie regałów, produktów, lokalizacji magazynowych itp.). 

Etap II pozwoli Państwu poddać weryfikacji zgodność wdrożenia z wcześniej zaakcepto-
wanym projektem w postaci audytu wdrożenia. Czynności wchodzące w skład Etapu II to 
również konsulting specjalny - przekazywanie dodatkowej wiedzy ze strony konsultanta 
ILiM dla informatyków opracowujących dla Państwa rozwiązanie informatyczne w celu 
uzyskania zadowalającego rezultatu.  

ZASADY FORMALNE REALIZACJI 
Reguły formalne sprzedaży opracowanej koncepcji wynikają z procedur obowiązujących 
w ILiM, gwarantujących Klientowi wysoką jakość usługi. Algorytm działania jest następu-
jący: 

1.  Klient zainteresowany projektem zgłasza taką potrzebę e-mailem na adres: 
Jerzy.Majewski@ilim.poznan.pl. 

2.  Klient uzgadnia z konsultantem ILiM zakres projektu, ILiM formuje stosowna ofertę. 

3.  Po zaakceptowaniu oferty, ILiM przesyła na e-mail zwrotny formalną umowę. 

4.  Klient akceptuje umowę i odsyła ją e-mailem jako jednostronnie podpisaną. 

5.  ILiM odsyła umowę dwustronnie podpisaną i uruchamia procedury realizacyjne. 

6.  Po zrealizowaniu projektu Klient podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy, który sank-
cjonuje zakończenie prac i jest podstawą do wystawienia faktury. 

7.  Klient uiszcza opłatę w terminie uzgodnionym w umowie. 

ZREALIZOWANE PROJEKTY 
Firma Zakres Rok 

CIECH S.A. Koncepcja ujednolicenia znakowania wyrobów goto-
wych etykietami logistycznymi w pięciu zakładach 
produkcyjnych Grupy Ciech S.A. 

2017 

CEDC Białystok Audyt systemu automatycznej identyfikacji w magazy-
nie wyrobów gotowych 

2016 

7r Logistic Audyt w magazynie firmy przed wdrożeniem systemu 
WMS 

2015 

7r Logistic Specyfikacja wymagań wynikających z przebiegu pro-
cesów magazynowych – dobór systemu WMS 

2015 

PH Motogama Audyt procesu magazynowania w aspekcie wdrożenia 
systemu WMS 

2015 
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TOMBIG – BRZEŹNO Koncepcja oznaczania dłużycowych pozycji magazy-
nowych w centrum składowania aluminium 

2015 

HTL-Strefa Opracowanie wytycznych wykorzystywania systemu 
automatycznej identyfikacji na bazie kodów kresko-
wych GS1 w procesach magazynowych 

2015 

CIECH – Pianki Koncepcja zagospodarowania magazynu bloków pia-
nek oraz ich automatycznej identyfikacji 

2015 

GAZ-SYSTEM Opis wymaganych funkcjonalności systemu informa-
tycznego do obsługi i zarządzania magazynem 

2014 

IMPAKT Opracowanie organizacji procesów magazynowych 
z uwzględnieniem automatycznej identyfikacji 

2014 

PROMAG Koncepcja organizacji przebiegu procesu magazyno-
wego z wykorzystaniem technik automatycznej identy-
fikacji przed wdrożeniem systemu WMS 

2014 

SPARTA Opracowanie audytu technologicznego w zakresie 
automatycznej identyfikacji 

2014 

MULTICHEM Opracowanie audytu oraz doradztwa techno-
logicznego w zakresie automatycznej identyfikacji 
i systemu magazynowego WMS 

2014 

UNION PARTS Opracowanie koncepcji systemu informatycznego 
WMS i zastosowań ADC 

2014 

LEGS Opracowanie opinii poprawności wdrożenia systemu 
WMS w charakterze powołanego biegłego sądowego 

2014 

INFO-GLOBAL Wdrożenie usprawnień magazynowych poprzez zasto-
sowanie systemu WMS i kodów kreskowych GS1 

2014 

SKAMEX Koncepcja zastosowania automatycznej identyfikacji 
w nowym magazynie firmy 

2013 

NBP Koncepcja systemu monitorowania fizycznych prze-
pływów pieniędzy (Cash Handling) w strukturach or-
ganizacyjnych NBP z zastosowaniem kodów kresko-
wych GS1 

2012 

FRANSPOL Dostawa i wdrożenie autorskiego systemu WMS 
z zastosowaniem techniki EPC/RFID na bazie systemu 
RTLS 

2011 

EOL Polska Dostawa i wdrożenie autorskiego systemu WMS 
z zastosowaniem techniki kodów kreskowych GS1 

2009 

MABDERSLOOT Dostawa i wdrożenie informatycznego systemu obsłu-
gi magazynu WMS, wykorzystującego kody kreskowe 
GS1, wraz z dostawą sprzętu ADC oraz zachowaniem 
współpracy z systemami informatycznymi Symfonia 
i Account View 

2008 

DGS Dostawa i wdrożenie informatycznego systemu obsłu-
gi magazynu WMS, wykorzystującego kody kreskowe 
GS1, wraz z dostawą sprzętu ADC i z zachowaniem 
współpracy z systemem informatycznym IMPULS. 

2008 

ZPC Barbara Luijckx Dostawa i wdrożenie w magazynie systemu „traceabi-
lity” na bazie kodów kreskowych GS1 z wykorzysta-
niem radiowych terminali przenośnych w systemie 
WMS 

2007 
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UŻYTE SKRÓTY I POJĘCIA 
                                                           
1
 GTIN (Global Trade Item Number) – Globalny Numer Jednostki Handlowej – określenie jednoznacznego w skali 

świata oznaczenia kodowego jednostki handlowej w pełnym zakresie zastosowania, czyli od surowca do wyro-
bu gotowego, występującego w dowolnej postaci opakowaniowej. Numer GTIN może występować, jako 13-to 
lub 14-to znakowy. 
2
 EAN-13 – popularny w obszarach detalicznych kod kreskowy stosowany do oznaczania produktów, które są 

przemieszczane przez kasowe punkty sprzedaży – zawiera zawsze GTIN 13-to znakowy. 
3
 ITF-14 – kod kreskowy stosowany dla oznaczania jednostek handlowych zbiorczych (hurtowych) - zawiera 

zawsze GTIN 14-to znakowy. Pierwszy znak z lewej strony jest wykorzystywany do określenia rodzaju opakowa-
nia zbiorczego. 
4
 SSCC (Serial Shipping Container Code) – Seryjny Numer Jednostki Logistycznej – określenie jednoznacznego w 

skali świata oznaczenia kodowego każdej indywidualnej jednostki logistycznej. 
5
 GS1-128 – kod kreskowy o zmiennej długości, zależnej od liczby zakodowanych informacji i ich rodzaju. Każda 

informacja jest w tym oznaczeniu poprzedzana standardowym identyfikatorem zastosowania (IZ) jednoznacz-
nie określającym jej przeznaczenie. 
6
 IZ (Application Identifiers) - standardowy Identyfikator Zastosowania GS1. Jest to pole dwóch, trzech lub czte-

rech znaków na początku ciągu elementów zakodowanych w kodzie kreskowym GS1-128, które jednoznacznie 
definiuje format i znaczenie następujących po nim informacji biznesowych. 
7
 Traceability – zdolność przedsiębiorstwa do śledzenia pochodzenia towarów konsumenckich. 
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