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ВЪВЕДЕНИЕ

С настоящата разработка се цели да се представят ползите, които Електронния код

на продукта ще донесе при евентуалното му мащабно въвеждане в процеса на

идентифициране на артикулите в търговията на дребно. Проблематика е напълно

актуална, имайки предвид че технологията тепърва навлиза в търговския процес и

все още не е широко позната на обществото. Обекта на изследването е Електронния

код на продукта и с какво ще допринесе за търговията на дребно. Предмета на

изследването е конкретно идентифицирането на артикули в търговията на дребно.

ГЛАВА ПЪРВА

Теоретична обосновка на EPC технологията

1. Определение и принципи на действие на EPC идентификацията

Електронен код на продукта или EPC1 e следващата генерация идентификатор на

продукти, той е уникален номер, който се използва за идентификация на уникални

обекти (палети, артикули, локации и др.), които се движат по веригата на

снабдяване2. В добавка към идентифицирането на производителя и продукта, EPC

позволява на производителя да добавя сериен номер за уникално идентифициране на

индивидуални продукти, също така може да се добави и специфична информация за

определения продукт, като дата на производство, произход, място на доставка. Това

позволява на производителя или търговеца да различи продукти дори и те да са

абсолютно еднакви, също така всеки продукт може да се идентифицира и да се

1 EPC-Electronic Product Code, от англ. ез. е електронен код на продукта.
2Източник: http://www.gs1bg.org/lang_bg/services.php?menu=2,1,13,0,0#faq21
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проследи по веригата на снабдяване самостоятелно. Чрез EPC се елиминира

възможността за некоректно маркиране на един артикул няколкократно.

EPC работи като се закрепя малък етикет, който съдържа в себе си антена и чип,

на съответния продукт (вж. фиг. 1). Този чип е чип-памет и е подобен като на други

електронни устройства3 за запаметяване на информация, но в този случай

информацията се съхранява в EPC. Електронния код на продукта използва

технологията на радиочестотна идентификация (RFID4) за изпращане на информация

до компютърната система на съответния магазин. EPC таговете изпращат

информация само, когато бъдат провокирани от специалните четящи устройства

(RFID- четци).

*Източник GS1 България / Информационен бюлетин ¾ 2008г.

Фигура 1. EPC технология.

За да бъде извлечена необходимата информация от EPC таг е необходимо той да

е в обсега на радио-вълните изпращани от четеца, дистанцията от която може да се

засече EPC тага е малко над 3 метра, но това разстояние може и да е недостатъчно в

зависимост от това дали наблизо има бариери, като пазарски чанти, присъствие на

метал или близост до стени.

2. Предимства и недостатъци на EPC пред баркода

EPC има потенциала да помогне, както на търговците, така и на

потребителите, помага на бизнеса като подобрява ефективността и прозрачността по

3 Като компютри и MP3 устройства.
4 RFID-Radio Frequence Iidentification, от англ. ез. е радиочестотна идентификация.

Етикет

Микрочип

Антена

Основа
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веригата на снабдяване, което от своя страна добавя ползи и на потребителите като

подобрява стоковата наличност, скоростта на обслужване и е гаранция за качество.

EPC предпазва от достигане на фалшификати до клиентите като проследява

продуктите от самия производител до крайния клиент, също помага на

производителя бързо и ефективно да върне обратно повредената или дефектна стока.

EPC позволява на търговците на дребно да проследяват стоката по веригата на

снабдяване по-ефективно, да се поръчва нова стока много по-ефикасно и да се

предложат точните продукти, които клиентите желаят и употребяват. Други

предимства на RFID таговете спрямо баркода (са представени в табл. 1)

Таблица №1

Предимства на EPC спрямо Баркода

Баркод RFID етикет

Ефикасност Чете само по 1 таг едновременно
необходим визуален контакт.

Чете тагове едновременно (до 200
/сек) и не изисква визуален контакт

Устойчивост Етикетите се повреждат лесно. Много устойчив.

Капацитет Съхранява ограничено количество
информация.

Има вътрешна памет и може да
съхранява голямо количество с
информация.

Гъвкавост Информацията е статична и не може да се
променя.

Данните върху тага могат да бъдат,
както четени така и презаписвани.

*Източник: http://www.eprojetech.com/bul/RFID.shtml

Заедно с безспорните ползи, които EPC технологията ще донесе в търговията

на дребно, съществуват и недостатъци, които са и причината все още баркода да има

толкова големи позиции в идентифицирането на продуктите в търговията на дребно.

Най-големи преимущества на баркода са:

 Баркода директно се отпечатва върху хартиени или пластмасови обекти, тоест

въвеждането на баркод системата е в пъти по-евтино от EPC. Отпечатването

на баркод струва между 0,02-0,03 лв./бр., докато един EPC етикет струва

между 0,30-0,50 лв./бр.
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 Баркод може да бъде поставен на всеки обект, независимо дали е поставен

върху метална повърхност или в близост до микровълново лъчение, докато за

EPC тага тези фактори оказват влияние и те могат да не работят правилно5.

ГЛАВА ВТОРА

Анализ и оценка на използването на EPC в търговията на
дребно

1. История  на RFID технологията и електронния код на продукта

Подобно на интернета, технологията RFID има своите корени във военната

област. Първите приложения на радиочестотната идентификация се появяват през

Втората световна война за разпознаване на вражески самолети от приятелски. Но

също както интернет, RFID оставя в историята военните си приложения и става

водеща технология, която намира приложение в различни области. RFID има

потенциал да промени начина на живот и работа подобно на внедряването на

електричеството и телекомуникациите в края на 19-ти век. 6

Електронния продуктов код, от друга страна има значително по-кратка

история. През 1999 година чрез създаването на Audo-ID Center към Масачузетския

Технологичен Институт (M.I.T) стартира разработването на Глобален стандарт за

идентификацията на стоки. Дейността по специфицирането на Електронния

продуктов код приключва през 2003 г., а с това и съществуването на Audo-ID Center.

Резултатите се предават на GS17 и GS1 US8.

2. Международни стандарти за внедряването на RFID в търговията
За да може да се внедри широко RFID технологията и да функционира

правилно, са необходими ясни и точни правила за използването ѝ, само чрез

5 Източник: http://www.engineersgarage.com/contribution/rfid-vs-barcodes
6 Източник: http://www.gs1bg.org/files/newsletter/Buletin_GS1_2008_3-4.pdf
7 GS1- неутрална, non-for-profit интернационална организация, която разработва и въвежда стандарти
за веригата на търсене и предлагане в множество сектори.
8 GS1 US- e член на организацията GS1 за Съединените американски щати.
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наличието на стандарти9 може да се предизвика интереса на фирмите към новата

технология. Би могло да се добави, че в условията на съвременна глобализация и

тенденцията към отворени системи, до реални ползи би довело прилагането на

стандартизирани решения, излизащи от обхвата на отделните фирми. Тези стандарти

се разработват от GS1 чрез EPCglobal10. EPC е дефиниран така, че да използва

глобални идентификатори, както и съществуващата система от идентификационни

номера на системата GS1.

3. Примери за успешно внедряване EPC технологията в търговията

За момента в България RFID се използва в много малка част от своя

капацитет, най-често за контрол на достъп и работно време. Все още технологията не

се прилага в управлението на веригата за доставки, за следене на активи, за

промишлена автоматизация и за здравеопазване. Но от няколко години насам в

световен мащаб има много примери за успешно прилагане на RFID в търговията,

някой от най-успешните са Wal-Mart и Metro Group:

 Wal-Mart най-голямата верига за търговия на дребно в света.

Внедряването на RFID в дистрибуционните центрове на веригата

започва още през 2003 година. До 2005 година те имат над 100

доставчици, които са поставили RFID тагове на своите стоки. През

2006 отчитат 3 пъти по-бързо и ефективно доставяне на стоки, също

така с 16 % е намаляла липсата на наличност на стоки11 по рафтовете в

магазините и с 20% подобряване времето за инвентаризация. Над 600

от доставчиците на Wal-Mart маркират своите стоки EPC етикети, а

самата технология е внедрена в 1000 магазина в САЩ. Само през 2006

Wal-Mart спестява 12 млрд. щ. д. от внедряването на RFID

технологията.

9 Общоприети правила за хардуер, софтуер или организация на процесите.
10 EPCglobal- неутрална, non-for-profit организация включваща производители, търговци и
технологични специалисти, отговорни за разработването на стандарти за EPC.
11 От англ. е. out-of-stocks.
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 Metro Group е един от пионерите във внедряването на радиочестотната

технология. Фирмата участва активно в създаването на стандарти на

EPC Global и в тестването на най-новите технологични решения. За

реализирането на своята RFID инициатива, Metro изисква от своите

доставчици да маркират стоките с RFID идентификатори, съвместими

със стандарта EPC Class1 Gen212. RFID проектът на Metro е най-

големият в Европа до момента, обхващащ около 200 обекта в

Германия-магазини Metro Cash&Carry, хипермаркети Real и

обслужващите ги дистрибуционни центрове. От фирмата отчитат

значително намаляване на времето за обработка на доставките,

оптимизация на складовите операции и др.13

4. Анализ и оценка на RFID пазара

Според проучване на IDTechEx на пазара на RFID открива, че през 2013 г.

пазарът на RFID е бил на стойност 7,88 млрд. щ.д. , спрямо 6,98 млрд. щ.д. през 2012

г. (вж. фиг.2).

Фигура №2. Пазарът на RFID по години за периода 2009-2013 г.
*Източник: http://www.idtechex.com/research/reports/rfid_forecasts_players_and_opportunities_2009_2019_000226.asp

12 EPC Class1 Gen2 тагове се използват за идентифициране на артикули в търговията на дребно.
13 Източник: http://propackmagazine.bg/статии
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Тази тенденция на ръст на пазара с радиочестотни технологии се очаква да

продължи своето възходящо движение, това може да се види и от направената

прогноза за 2014 г. и 2015 г. тук е използвана формулата за среден темп на развитие.

/

От направените изчисление, средния темп на развитие е равен на 1,091. Очакваме

пазарът да се увеличи до 8,59 млрд. щ.д. през 2014 г. и 9,37 млрд. щ.д. през 2015 г.

(вж. табл. 2)

Таблица №2
Прогноза за развитието на RFID пазара.

Година RFID пазар (млрд./$)

2014 8,59708

2015 9,37941

От направените изчисление, се стига до извода че пазарът с RFID

технологии става все по-голям и по-значим, тук изследванията на IDTechEx

прогнозират ръст на RFID пазара с увеличение от 17% още през 2014 г. до 9,2 млрд.

щ.д., а до през 2020 г. тази стойност се очаква да бъде 24,5 млрд. щ.д.

От изследваните дотук примери и конкретни данни, можем да направим

няколко извода за внедряването на EPC тагове в търговията на дребно:

 Пазарът на RFID ще се увеличи през следващите години, следователно това

неимоверно ще повлияе и на внедряването на EPC тагове в търговията на

едро, защото електронен код на продукта използва именно RFID

технологията.

 С разширяването на пазара на RFID довежда до значително намаляване на

цената на EPC тага.

(1)
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ГЛАВА ТРЕТА

Тенденции за развитие на EPC технология в търговията на
дребно

С развитието на IT сектора, технологиите стават неразделна част от нашия живот и

са задължителна част във всеки един съвременен бизнес. В търговията на дребно

баркод системата е допринесла много за идентифициране на артикулите, тя се

използва от 1974 година, когато в САЩ се сканират за пръв път, благодарение на

баркод, опаковка дъвки „Wrigley“ в супермаркет в Охайо. Всеки ден по данни на

GS1 се сканират над 5 млн. баркода, но тази система е към своя край, защото с

напредването на използването на RFID продукти, въвеждането им в търговията става

все по-евтино с това и основното предимство, заради което все още баркода е лидер

в идентифицирането на продукти ще се елиминира и с това пътя на електрония код

на продукта ще е по-лесен, лидерите в търговията на дребно като: Wal-Mart, Metro

Group, DHL, Hewlett-Packard, Carlsberg вече въведоха системата и отчитат големите

ползи от внедряването на технология.

Въпреки че пазарът на RFID продукти се разраства и радиочестотната

идентификация постоянно навлиза в нови индустрии и приложения, съществуващите

технологии срещат някои ограничения. Така например е предизвикателството пред

развитието на технологията е и разширяването на проблема с различните

радиочестоти в отделните държави, както и унифицирането на стандартите.

Тенденция в производството е създаване на универсални четящи устройства, които

да четат етикети, произведени от различни доставчици и функциониращи на

различни честоти.

От 2010 г. у нас се реализира пилотен проект, наречен RFID-ROI-SME, чиято цел е

подпомагане  въвеждането на RFID технологиите в широк спектър от малки и

средни предприятия „Целта е да се демонстрират реалните ползи от въвеждането на

RFID технологиите в различни бизнес сектори в шест европейски държави, които

след това да популяризираме сред широк спектър малки и средни предприятия под
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формата на примери, най-добри практики и планове за въвеждане. Крайните

потребители и доставчиците на RFID услугите ще концентрират усилията си върху

автоматизация на процесите в резултат от използването на RFID/AutoID и

реинженеринг на бизнес процесите на базата на RFID технологии”14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
RFID технологията е доказала своите предимства в много аспекти на нашия живот,

приложението ѝ нараства все повече и повече в различни отрасли на икономката,

въпрос на време е кога развитието на технологиите и политиките на държавите ще

спомогнат за масовото приложение на Електронния код на продукта (който

съществува благодарение на RFID технологията) в търговията на дребно и

отместването на баркода като лидер в идентифицирането на продукти. Достатъчно

показателно говори факта, че най-големите търговски вериги вече използват широко

RFID технологията, а именно те определят тенденциите в развитието на търговията.

Настоящия доклад ще завършим с цитат на Морис Коен за разликите между RFID и

баркод системата:

„Със сегашната система, знаете, че на рафта в магазина Ви има 10 артикула, и че

тази информация се съхранява в софтуера за планиране на предприятието ви. С

RFID, също знаете че на рафта има 10 артикула, но заедно с това знаете, срока им на

годност, партидния им номер, от кой склад идват и от колко време са на рафта. Все

едно да знаете, че живеят 1000 души в града, а с RFID ще знаете техните имена“ 15.
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