
Număr global de locație  (GLN)

GLN oferă un identificator unic, standardizat la nivel global, care permite companiilor să răspundă la 
întrebările „cine” și „unde” în cadrul propriei organizații și de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.
GLN-urile pot fi utilizate pentru a identifica: Cum poate GLN să susțină nevoile industriei

Petreceri identificate de GLN includ persoane juridice și funcții. 
De exemplu, o entitate juridică ar putea fi o corporație, o filială 
sau un organism guvernamental. Funcțiile sunt subdiviziuni sau 
departamente organizaționale, cum ar fi conturile de încasat sau 
asigurarea calității.

• Îmbunătățiți vizibilitatea și activați urmărirea și urmărirea

• Economisiți timp la documentarea manuală și la introducerea datelor

• Creșteți eficiența procesului de comenzi și facturare

• Eficientizarea comunicațiilor de-a lungul lanțului de aprovizionare

• Eliminați necesitatea codurilor de identificare proprietare care nu sunt 
interoperabile cu sistemele partenerilor comercialiLocații include atât locații fizice, cât și locații digitale găsite în în-

treaga afacere. Locațiile identificate cu un GLN includ locuri precum 
depozite, farmacii, uși de andocare, porturi, ferme și sisteme ERP. 
Când este necesar, locațiile din interiorul unor facilități mai mari, 
cum ar fi o cameră sau un raft, pot fi atribuite și GLN-uri.

• Consolidați detaliile și atributele referitoare la o petrecere sau locație 
într-un singur loc

• Creșteți încrederea cu partenerii de afaceri și consumatorii

Unde sunt utilizate GLN-urile:

Purtători de date–GLN-urile din codurile de bare pot ajuta 
la rutarea produselor către destinație sau la capturarea de 
unde provin.
Utilizarea EPC®/RFID și a cititoarelor identificate cu GLN-uri 
poate sprijini capturarea automată a mișcării mărfurilor, fără a 
fi nevoie de scanare directă sau alte intervenții manuale.

Sisteme și comunicații–Partajarea informațiilor referitoare la 
părți și locații folosind GLN în cadrul standardelor GS1, cum ar fi 
EDI și EPCIS, va îmbunătăți datele de tranziție și datele despre 
evenimente fizice.

GLN este pe deplin compatibil cu standardul ISO 6523. 
International Code Designator (ICD) pentru GLN este 
„0088”.Structura datelor GLN:
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Vezi   Pagina GLN la GS1.org pentru a afla mai multe.
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