
 

De-a lungul ultimilor 50 de ani, am deschis birouri in peste 150 de tari si am 

acumulat mai mult de un milion de membri care utilizeaza standarde ale 

lantului de aprovizionare, care fac afaceri mai usor.  

Implimentarea primului cod de bare si crearea retelei globale de sincronizare 

a datelor (GDSN), dezvoltarea tehnologiei EPCglobal si RFID - am facut totul 

impreuna. 

 

Aflati mai multe despre datele cheie din istoria noastra. 

 

1973: Standardul de coduri de bare este aprobat 

Liderii selectati din industrie SUA creaza un standard unic pentru 

identificarea produsului. Folosit si astazi, este cunoscut sub numele de GS1 

cod de bare. 

 

1974: Primul cod de bare este scanat 

La 26 aprilie, un pachet de guma de mestecat devine primul produs care 

urmeaza sa fie scanat de coduri de bare intr-un supermarket. 

 

1977: Sistemul GS1 este lansat 

European Articolul Numbering (EAN) Asociatia - denumit ulterior GS1 - se 

deschide un birou la Bruxelles. Membrii săi fondatori lansa un sistem de 

 identificare in vederea imbunatatirii eficientei lantului de aprovizionare.

 

 



1983: Codurile de bare sunt utilizate pe en-gros ambalaje multiple 

Codurile de bare si-au dovedit a fi fiabilitatea si utilitatea lor în medii reale, 

acestea sunt extinse si utilizate în cazurile exterioare de produs. 

 

1989: Cod de bare in domeniul logisticii si schimbului de date 

Odata cu introducerea codului de bare GS1-128 pentru unitatile logistice, 

domeniul de aplicare al standardelor GS1 se extinde. Aceste coduri de bare 

GS1 includ identificatori de aplicatie care codifica informatii mai detaliate 

despre produs. 

GS1 face primul pas in e-business cu versiunea originala a Ghidului standard 

international EANCOM pentru schimbul electronic de date (EDI). 

 

1990: Responsabilitati cresc 

Bratele GS1 americane si internaționale vin impreuna in mod oficial, creand 

o singura organizatie cu o prezenta in 45 de tari. 

 

1995: standarde de sanatate create in primiera 

Ne extindem activitatea noastra in sectorul asistentei medicale, lucrand 

indeaproape cu organismele medicale si furnizorii. 

 

1999: GS1 DataBar soseste 

Dupa cercetari si proiectare semnificative, este creat GS1 DataBar. Acest 

lucru este valabil mai multe informatii decat un cod de bare, fiind 

considerabil mai mic. 

 

2000: 90 se deschide birou local 

In doar zece ani, vom dubla numarul de tari in care avem o prezenta locala. 

 

2002: Standardele Global Forum lansat 

Este lansat Procesul nostru de Global Management Standarde. Acest forum 

la nivel mondial ofera membrilor GS1 un singur loc pentru a discuta 

standarde. 

 

2004: este creat Primul standard pentru RFID 

GS1 publica standarde pentru mesageria de afaceri (folosind XML) si primul 

standard pentru RFID (Gen2). 



A creat Reteaua globala de sincronizare a datelor (GDSN), o initiativa bazata 

pe internet care permite partenerilor comerciali sa partajeze eficient datele 

despre produse primite de la producator. 

2007: GS1 intra in lumea business-to-consumer B2C 

Organizatia Mondiala a Vamilor si GS1 au semnat un memorandum de 

intelegere prin care sunt de acord sa sprijine si sa incurajeze armonizarea 

standardelor vamale. 

GS1 foloseste solutii B2C pentru lumea afacerilor si a consumatorilor. Scopul 

este de a oferi standarde deschise, astfel incat atat consumatorii, cat si 

companiile sa poata accesa informatiile despre produse prin intermediul 

dispozitivelor mobile. 

2013: O sarbatoare de 40 de ani 

Cu o prezenta in peste 100 de tari si mai mult de un milion de membri, 

sarbatorim 40 de ani de limba globala de afaceri. 

2015 - GS1 reuneste 112 organizatii  

 


