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ــه  ــذارد. ب ک می گ ــترا ــه اش ــزارش ب گ ــن  ــار ای ــا انتش ــاالنه ب ــور س ــه ط ــود را ب ــات خ ــا و اقدام ــن طرح ه ــازمان GS1 ژاپ س

ــخگویی  ــت پاس ــی را جه ــات نوین ــازمان امکان ــن س ــن، ای ــات در ژاپ ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــطح اس ــش س ــل افزای دلی

گــزارش ســال 22- نســبت بــه دیجیتالــی شــدن و اســتفاده وســیع از اینترنــت ایجــاد نمــوده اســت. خالصــه اهــّم ســند 

ــه شــرح زیــر می باشــد: 2021 ســازمان GS1 ژاپــن ب
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کــه  کــرده اســت  ســازمان بیــن الملــل GS1 خدمــات پایــگاه داده جدیــدی به نــام "رجیســتری پلتفــرم" راه انــدازی 

کلیدهــای شناســاییGS1 ماننــد GTIN و GLN را ذخیــره نمــوده و اطالعــات  اطالعــات مربــوط بــه کدهــای شــرکتی و 

ضــروری بــرای شناســایی محصــوالت و  مکان هــا را ارائــه می دهــد. هــدف GS1 در ایــن زمینــه ایجــاد و ارائــه یــک 

ــند. ــط می باش ــاییGS1 مرتب ــای شناس کلیده ــا  ــه ب ک ــت  ــی اس ــرای اطالعات ــزی ب ــت مرک ــا مدیری ــتم ب سیس

( ســال 2019  سیســتمی بــه نــام بانــک داده GS1 ژاپــن  کتبــر در ایــن راســتا، ســازمانGS1 ژاپــن از مهــر مــاه )مــاه ا

کــه ثبــت و مدیریــت کدهــایGTIN و اطالعــات مرتبــط بــا آن هــا را ارائــه می دهــد و ایــن  )1GJDB( را ایجــاد نمــوده 

امــکان را فراهــم آورده اســت تــا اطالعــات محصــول ثبت شــده را در رجیســتری پلتفــرمGS1 و سیســتم های پایــگاه 

ــام شــده و  بانــک داده آن  کنــد. اعضــاء ســازمانGS1 ژاپــن در رجیســتری پلتفــرمGS1 ثبــت ن داده داخلــی منتشــر 

ــور را فراهــم می کننــد.  ــه رجیســتری مذک ســازمان نقطــه ورود اعضــاء ب

ــک  ــا 11500 مال ــط تقریب ــک GJDB توس کاال در بان ــورد  ــر 1،500،000م ــغ ب ــال 2021، بال ــوالی( س ــاه ج ــاه )م ــر م ــا تی ت

برنــد ثبــت شــده و هــدف ســازمانGS1 ژاپــن گســترش اطالعــات محصــول در بانــک مذکــور بــا همــکاری پایگاه هــای 

گی هــای آن  جهــت تســهیل مســائل مختلــف  اطالعاتــی محصــوالت در صنایــع مرتبــط و ســپس تقویــت تدریجــی ویژ

مرتبــط بــا تبــادل اطالعــات محصــوالت داخلــی اســت.
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کاربــران امــکان می دهــد  کــه بــه  گردیــد  برنامــه تلفــن هوشــمند بــه نــام "GJDB × scan" در ژانویــه 2021 راه انــدازی 

اطالعــات محصــول بــا اســکن بارکــد روی بســته محصــول نمایــش داده شــود. زمانــی کــه کاربــر نمــاد GS1 را روی بســته 

محصــول اســکن می کنــد، برنامــه GJDB × scan اطالعــات محصــول ثبــت شــده را در بانــک GJDB نمایــش داده و 

1. GS1 Japan Data Bank 
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 GS1 کــه مجــوز آن توســط کــد GTIN بــر اســاس پیشــوند معتبــر شــرکتی GS1 اســت  کــه آیــا  همچنیــن تأییــد می کنــد 

ژاپــن صــادر شــده اســت. کاربــران همچنیــن می تواننــد از ایــن برنامــه بــرای ارســال بازخــورد در مــورد اطالعــات نمایــش 

ــه  ــد ب ــان برن ــا صاحب ــا ب ــن بازخورده ــد. ای کنن ــتفاده  ــول اس ــات محص ــت اطالع ــت ثب ــول و درخواس ــده محص داده ش

ک گذاشــته می شــود. اشــترا
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اقــدام  بــه  و  1988راه انــدازی  ســال  از  را   )1JICFS/IFDB( محصــوالت  کاتالــوگ  داده  پایــگاه  ژاپــن   GS1ســازمان

کــد GTIN، نــام محصــول، دســته بندی محصــول، وزن و ســایر  گی هــای اساســی محصــول، ماننــد  جمــع آوری ویژ

مقادیــر نمــوده اســت. داده هــای محصــول نــه تنهــا مســتقیمًا توســط تولیدکننــدگان محصــول ثبــت می شــوند، بلکــه از 

کاالهــای خانگــی  پایگاه هــای  اطالعاتــی محصــوالت صنایــع مختلــف از جملــه نوشــیدنی ها و غذاهــای فرآوری شــده، 

و لوازم آرایشــی، لــوازم  الکترونیکــی مصرفــی و داروهــای بــدون نســخه جمــع آوری می شــوند. بــر اســاس آمــار ارائــه شــده 

گــزارش ســال 2021-2022 ســازمانGS1 ژاپــن، تعــداد 7،716،667 محصــول  ثبــت شــده در ایــن دیتابیــس در  در 

ســال 2021 موجــود اســت. 
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کثیری از دســتگاه های پزشــکی در کشــور ژاپن با بارکدهایGS1 )نمادهای  در زمینه مراقبت های بهداشــتی، تعداد 

کــد GTIN و ســایر اطالعــات  کــه شــامل  GS1-128 یــا بارکــد دوبعــدی GS1 DataMatrix( برچســب گذاری می شــوند 

)بــه عنــوان مثــال: شــماره بهــر و تاریــخ انقضــا( می باشــد. در ایــن خصــوص، برچســب گذاری بارکــد بــرای دســتگاه های 

کــه بــا  پزشــکی از دســامبر 2022 بــه یــک الــزام قانونــی تبدیــل خواهــد شــد. تحــت ایــن شــرایط، عمده فروشــانی 

محصــوالت پزشــکی ســروکار دارنــد، درصــدد هســتند تــا بــا اســتفاده از بارکدهــایGS1 اطالعــات در مــورد محصــول را 

کارآمدتــر انجــام شــود. کنتــرل و بررســی نماینــد تــا توزیــع محصــوالت بــه صــورت ایمن تــر و  هنــگام حمــل و نقــل، 

1. JAN Item Code File Service/Integrated Flexible Data Base
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شــورای همــکاری تولیدکننــدگان، عمــده فروشــان و خــرده فروشــان بــه طــور رســمی در اردیبهشــت مــاه )مــاه مــه( 2011 

بــا هــدف بهبــود رقابــت جهانــی و کمــک بــه ســبک زندگــی ســالم  از طریــق پیگیــری نوآوری هــا و بهبودهــای گســترده 

بــرای مدیریــت زنجیــره تامیــن در صنعــت محصــوالت مصرفــی تاســیس شــد.

ســازمان GS1 ژاپــن و مؤسســه اقتصــاد توزیــع ژاپــن بــه طــور مشــترک بــه عنــوان دبیرخانــه شــورا خدمــت می کننــد. 

ــا 15 شــرکت عضــو موســس در همــان تاریــخ آغــاز  ــرای ایجــاد شــورا ب ــی را ب ــزاری جلســات مقدمات ــه، برگ ایــن دبیرخان

ــا وزارت اقتصــاد، تجــارت  ــداز شــورا و چگونگــی مدیریــت فعالیت هــای شــورا ب ــرد. آن هــا در مــورد پذیــرش چشــم ان ک

کــره پرداختنــد. در اردیبهشــت مــاه 2011، شــرکت های موســس تشــکیل رســمی ایــن شــورا را در  و صنعــت بــه مذا

ــامل:  ــاختاری ش ــورا از س ــن ش ــد. ای کردن ــالم  ــان« اع ــان و خرده فروش ــدگان، عمده فروش ــارکتی تولیدکنن ــع مش »مجم

کارگــروه اســتفاده می کنــد. نتایــج فعالیت هــای انجــام شــده توســط  جلســات عمومــی، جلســات راهبــردی و جلســات 

ــود. ــزارش می ش گ ــاالنه  ــی س ــع عموم ــا در مجم کارگروه ه

کاهــش مرجوعی هــا،  ــر  ــز ب ــا تمرک کارگروه هــا شــامل پیگیــری بهینه ســازی امــور لجســتیکی ب وظایــف یکــی از ایــن 

گروه هــا نیــز در  بهبــود بخشــیدن تحویــل مــواد غذایــی فــرآوری شــده و داروهــای تــک نســخه ای می باشــد. ســایر 

دارنــد.  مشــارکت  خرده فروشــان  و  عمده فروشــان  تولیدکننــدگان،  مابیــن  اطالعــات  ک گذاری  اشــترا بــه  ترویــج 

کارگــروه مطالعاتــی بــرای ارتقــای ســاخت و ســاز لجســتیک  کارگــروه بهینه ســازی لجســتیک،  کارگروه هایــی ماننــد: 

گــزارش خــود را  کــه  گــروه مطالعــات فنــاوری خرده فروشــی  کارگــروه پــروژه اطالعــات چنــد زبانــه محصــول و  هوشــمند، 

در مــورد فعالیت هــای ســال در مجمــع عمومــی ســال 2020 ارائــه دادنــد. 
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 2EDI 1  “  بــه اســتفاده از پیام هــای اســتاندارد تبــادل الکترونیکــی داده هــا یــاRyutsu BMS " خدمــات و سیســتم

مبتنــی بــر اینترنــت بــرای خرده فروشــان و عمده فروشــان ژاپنــی اشــاره دارد. ایــن خدمــات بــرای افــراد مرتبــط بــا 

ــای  ــه بخش ه ــی ب ــه تازگ ــه ب ک ــرادی  ــژه اف ــه وی ــا  3CPG ، ب ــی ی ــده مصرف ــته بندی ش ــای بس کااله ــن  ــای تامی زنجیره ه

گرفتــه شــده اســت. سیســتم اطالعاتــی منصــوب شــده اند در نظــر 

1. Ryutsu Business Message Standard
2. Electronic Data Interchange
3. Consumer Packaged Goods
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( را معرفی  کتــر موجــود در تصاویــر ، دســتگاه های OCR 1 )بازشناســی متــون و کارا  برخــی از شــرکت ها در ســال های اخیــر

کننــده بارکدهــای اختصاصــی  کرده انــد، امــا فونت هــا و قالب هــای داده هــای متنــی اســتاندارد نشــده اند. چنــد تولیــد 

را بــرای مدیریــت اطالعــات تاریــخ معرفــی کرده انــد، امــا ایــن بارکدهــا بیــن شــرکت ها قابــل اســتفاده نیســتند.

گــر روش FIFO 2 بصــورت موفــق عمــل نکنــد، محصــوالت توســط خــرده فروشــان پذیرفتــه نمی شــوند  در ژاپــن، ا

و ایــن ممکــن اســت منجــر بــه از دســت رفتــن، بطــور مثــال، مــواد غذایــی شــود. بیشــتر اطالعــات در جعبه هــای 

کارتــن بــا چــاپ متــن نمایــش داده می شــود و عمــده فروشــان بــه صــورت دســتی ایــن داده هــا را در سیســتم مدیریــت 

کننــد. موجــودی خــود وارد مــی 

کارتنــی  در ســپتامبر 2020، ســازمان GS1 ژاپــن دســتورالعمل های بارکــد GS1 QR/GS1-128 را بــرای جعبه هــای 

کلیــدی را در هنــگام اســتفاده از کدهــای GS1 QR یــا  کــرد. ایــن دســتورالعمل قوانیــن و نــکات  بــه زبــان ژاپنــی منتشــر 

ســایر بارکدهــای اســتاندارد GS1 بــرای رمزگــذاری کدهــای GTIN، اطالعــات تاریــخ )تولیــد، بهتریــن زمــان اســتفاده 

بــا همــکاری تولیدکننــدگان،  کارتــن تشــریح می کنــد. ایــن دســتورالعمل   و انقضــا( و شــماره بهــر روی جعبه هــای 

ــده،  ــرآوری ش ــای ف ــا غذاه ــه تنه ــر آن ن ــورد نظ ــوالت م ــه محص ک ــد  گردی ــه  ــی تهی ــان ژاپن ــان و خرده فروش عمده فروش

ــت.  ــی اس ــای عموم کااله ــه و  ــاج روزان ــه مایحت ــیرینی ها، بلک ــیدنی ها و ش نوش

کشــور ژاپــن بیشــتر از نمادهــای GS1-128 می باشــد، زیــرا اطالعــات بیشــتری در  کدهــای QR GS1 در  کاربــرد 

گــی تصحیــح خطــا هســتند. آنــان کدگــذاری می شــود و دارای ویژ
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 GS1 کارایــی زنجیــره تامیــن نوشــیدنی ها، ســازمان ــا اســتفاده از برچســب های  EPC/RFID 3 و بهبــود  در ارتبــاط ب

ژاپــن بــا انجــام چندیــن مطالعــه آزمایشــی، تعامــل خــود را بــا تولیدکننــدگان نوشــیدنی کشــور ژاپــن تقویــت کرده اســت.

کارایــی زنجیــره تامیــن در ســال 2020 ایجــاد نمــوده  وزارت اقتصــاد، تجــارت و صنعــت ژاپــن کمیتــه ای را بــرای 

کمیتــه چندیــن طــرح آزمایشــی را بــا اســتفاده از تگ هــای EPC/RFID بــه عنــوان بخشــی از پــروژه  اســت. ایــن 

1.  Optical Character Recognition
2.  First In, First Out  
3. Electronic Product Code/ Radio Frequency Identification  
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کــه  فنــاوری RFID یــک  کــه ســازمان GS1 ژاپــن نیــز در آن شــرکت داشــت. از آنجایــی  تحقیقاتــی خــود انجــام داد 

کارایــی زنجیــره تامیــن در آینــده اســت، وزارت اقتصــاد، تجــارت و صنعــت نیــز بــر روی ایــن  ابــزار ضــروری بــرای ارتقــای 

کــرده اســت.  ــز  فنــاوری تمرک

گزارشــات دقیــق  کارخانه هــای نوشــیدنی ملــزم بــه ارائــه  از طرفــی، بــر اســاس قانــون مالیــات بــر نوشــیدنی ها، 

دربــاره موجودی هــای خــود از مرحلــه تولیــد )حتــی قبــل از ورود بــه زنجیــره تامیــن( بــه دولــت هســتند. بســیاری از 

ــتی  ــت دس ــرف مدیری ــادی ص ــانی زی ــروی انس ــان و نی ــه زم ک ــی  ــود، جای ــای خ ــیدنی  را در انباره ــدگان، نوش تولیدکنن

کننــد. موجــودی می شــود، ذخیــره مــی 

بــه  را  امــور  کــه فرآینــدی زمانبــر اســت و  کاغــذ و حافظــه انســانی اســت،  بــر  سیســتم مدیریــت فعلــی متکــی 

مهارت هــای فــردی وابســته می کنــد. اســتفاده از یــک سیســتم اطالعاتــی مبتنــی بــر فنــاوری EPC/RFID بــرای 

ــث  ــه باع ــازد و در نتیج ــن می س ــودکار ممک ــورت خ ــه ص ــوالت را ب ــکان محص ــدار و م ــن مق ــودی، تعیی ــت موج مدیری

کــه داده هــای مــورد نظــر بــرای حمــل و  گردیــد  کار می شــود. در نهایــت تاییــد  صرفه جویــی قابــل توجهــی در نیــروی 

نقــل می توانــد در هــر نقطــه در زنجیــره تامیــن نوشــیدنی ها بــدون مشــکل مدیریــت شــوند.

جامعــه ژاپــن می توانــد بــه عنــوان یــک الگــوی مناســب بــرای کارهــای گروهــی مــورد توجــه و بررســی قــرار گیــرد. اصــواَل، کار 

کــه بــه  گروهــی قســمتی  از فرهنــگ ژاپــن بــه حســاب می آیــد. مشــارکت های فــردی در ژاپــن زمانــی رســمیت پیــدا می کنــد 

پیشــرفت در کار گروهــی و رضایتمنــدی در جامعــه منجــر شــود. ســازمان GS1 ژاپــن بــا اســتفاده از شــبکه های ارتباطــی و 

فناورهــای نویــن، فرهنــگ مشــارکت گروهــی را ترویــج داده و بــا انتشــار ظرفیــت و فعالیت هــای ســازمانی بــه اطالع رســانی 

ایــن فرهنــگ و نظــام فکــری پرداختــه اســت. شــبکه ارتباطــی شــامل دولــت و شــرکت های کشــور ژاپــن، و همچنیــن 

ســازمان بین الملــل GS1 و ســازمان های عضــو آن می باشــد. هــدف ایــن ســازمان ارائــه پاســخ ســریع و مناســب بــه 

نیازهــای جامعــه، ساده ســازی و بهبــود عملیــات تجــاری و افزایــش رضایتمنــدی مصرف کننــدگان می باشــد. 



www.itsr.ir

تهیه و تدوین:
مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات

ایران

تاریخ انتشار:
مهر ماه 1401


