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1 Въведение 

GS1 Print е уеб приложение, разработено с цел да улесни създаването на логистични етикети 
за стандартизирани хомогенни търговски единици, както и хомогенни търговски единици с 
променливо тегло и смесени търговски единици (микс палета). Приложението е в помощ на 
малките и средни предприятия да изпълнят изискванията на търговките партньори.  

За да използвате GS1 Print е необходимо следното: 

■ Персонален компютър/ лаптоп 

■ Интернет връзка 

■ Програма за четене на pdf файлове 

■ А4 принтер 
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2 Вход 

2.1 Регистрация 

При регистрация е необходимо да попълните информация за контакт и вход. Разрешена е само 
една регистрация за определен GS1 фирмен префикс в системата. В случай, че сте 
регистрирани с GS1 фирмен префикс, който не е издаден на Вашата фирма, то е необходимо да 

предоставите в писмен вид съгласието на фирмата, на която е издаден GS1 фирмения префикс 
на Ваше разположение. 

 

 

За да регистрирате Вашата фирма, моля следвайте следващите стъпки: 

■ Попълнете GS1 фирмения префикс, който искате да използвате за SSCC номерата в полето 
“GS1 Фирмен префикс“. Моля уверете се, че сте въвели правилния GS1 префикс, защото 
след това не може да бъде променен. Фирменият префикс може да бъде потвърден в 
GS1 България. Приложението прави проверка дали GS1 фирмения префикс, който сте 
въвели, е коректен, ако ви върне съобщение за отхвърляне, моля проверете попълнената 
информация или се свържете с GS1 България. GS1 Фирменият префикс е основата, на 

която се определя SSCC (сериен номер на контейнера за транспортиране), задължителна 
част от GS1 логистичния етикет. 

■ GS1 фирменият префикс (част от SSCC), името на фирмата и адреса ще се показват в 
логистичния етикет. 

■ При регистрация са необходими Потребителско име и парола. 

■ За да се регистрирате, трябва да приемете условията за ползване. За определен фирмен 
префикс може да бъде регистриран само един потребител . 
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2.2 Вход 

След успешна регистрация може да влезете в GS1 Print, използвайки потребителското име и 
паролата. 

 

 

 

В случай, че сте забравили паролата си, може да нулирате старата от тук. 

 

 

 

 

 

След като въведете „потребителското име“, имейл за потвърждение ще бъде изпратен до 
посочения от Вас при регистрацията имейл, съдържащ нова парола. Веднъж получили нова 

автоматична парола, трябва да я смените незабавно.  

За смяна на парола погледнете 3.2. 
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3 Промяна на основни данни 

3.1 Промяна на основни данни за фирмата 

■ Изберете желаната фирмена информация 

■ Направете желаните промени 

■ Запазете промените 

 Бележка: Промените, които сте направили, ще бъдат отразени в логистичния етикет.  

 

 

Запазване на промените. 

3.2 Смяна на парола 

Може да смените паролата, като натиснете „смяна на парола“, след което: въвеждате старата, 
следвана от новата парола. 

 

 

Запазване на промените. 
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4 Създаване на етикет 

4.1 Основни настройки на етикета 

Може да избирате типа на търговската единица, типа на етикета и размера от менюто с 
основни настройки. Също така може да зададете ръчно стартовият номер на Вашия SSCC код. 
Функцията е от полза, в случай че вече сте създавали SSCC номера на логистични етикети 

преди да използвате GS1 Print. 
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■ Може да избирате между търговски единици с фиксирано тегло, търговски единици с 
променливо тегло и логистични единици със смесено съдържание. Ако имате търговски 
единици с променливо тегло,  може да изберете  само тегло по-малко от 10 000 кг. Ако е 
избрана миксирана търговска единица, ще бъде принтиран само SSCC номера. 

■ Може да избирате между размери на етикета А4 и А5.  В A5 формат два етикета се 
принтират на лист А4, като етикетите са идентични. 

■ Ако логистичната единица (палет) е търговска единица със собствен GTIN , тогава трябва 
да изберете  Приложен идентификатор (01). В повечето случай потребителите ще 
използват Приложни идентификатори (02) и (37). ПИ (02) показва GTIN на кашона, а (37) 
броя кашони в логистичната единица. 

■ Потребителите могат също да добавят лого на фирмата в JPEG или PNG формат. 

■ Може да променяте серийния номер на SSCC ръчно. Ако сте създавали SSCC номера с този 
фирмен префикс, може да въведете сериен номер, който не е бил използван до сега, целта 
е да се избегне дублиране на SSCC номера. Ако не въведете ръчно серийния номер, 
системата ще започне да генерира номера от 1 . Цифрата за разширение (първата цифра) 
не може да бъде променяна и е фиксирана на „3“. Създаден вече SSCC, не може да бъде 
използван отново. 
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4.2 Създаване на етикет 

Тук може да определите съдържанието на логистичния етикет (свободен текст, кодираните в 
баркод данни представени в човешки четим вид, баркод символи). Информацията, която 

въведете ще бъде принтирана на етикета. 

 

 

■ Име, улица, пощенски код и град автоматично ще бъдат попълнени с информацията, която 

сте предоставили, когато сте се регистрирали за услугата. За да промените тази 
информация или да смените основните данни на фирмата вижте 3.1. Максималният брой 

символи, които се събират в полетата за данни, е 50. 

■ За описание на търговските единици, трябва да въведете името на артикула, който 
съответства на GTIN номера: 

o За ПИ (02): Въведете описанието на търговската единица – най-високо ниво на 
опаковане (кашон). 

o За ПИ (01): въведете описанието на търговската единица, ако търговската единица е и 
логистична единица (палет). 

o Ако имате смесени търговски единици, само SSCC: въведете описанието на 
логистичната единица. 

■ SSCC (00): SSCC е 18 цифрен номер, използван за идентификация на логистични единици 
(обикновено палет). На всяка логистична единица се определя уникален SSCC номер. 

Първата цифра е цифра за разширение, която в приложението е фиксирана на „3“ и не се 
променя. Цифрата за разширение е следвана от GS1 фирмен префикс. Третата част, 
серийния номер се увеличава автоматично от самото приложение и не се повтаря. 
Осемнадесетата цифра е контролна, изчислява се автоматично от самото приложението. В 
случай, че са били генерирани SSCC номера от даден префикс, преди да е започнало 
използването на приложението GS1 Print, възможно е, серийния номер в SSCC да бъде 
настроен ръчно през „общи настройки на етикета“, виж 4.1. 
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■ За GTIN вие трябва да въведете GTIN на единицата разположен в логистичната единица: 

o За ПИ (02): въведете GTIN номера на търговската единица (кашон). 

o За Пи (01): въведете GTIN номера на търговската единица (ако търговската единица е 
също и логистична). 

GTIN номера започващи с 2 са предназначени за вътрешно кодиране и не могат да бъдат 
използвани в GS1 Принт. 

GTIN номерата за артикули с променливо тегло са винаги 14 цифрени  и започват с цифра 
за разширение  9 (например фирмен префикс 9012345, GTIN-14 99012345000014) 

■ Брой търговски единици (37): Посочва броя на съдържащите се уедрени единици (външни 
кашони на опакована стока) върху палет. 

■ Попълването на нетното тегло на логистичната единица е задължително за търговски 

единици с променлива мярка. За ПИ (02), сумата от нетните тегла на търговските единици, 
трябва да бъде въведена. 

Въведете нетно тегло в килограми до 9999.99 кг. Нетното тегло може да бъде определено 
до максимум два знака след десетичната точка. 

■ GTIN на логистична единица (01): Въведете GTIN номера на търговската единица (когато 
търговската единица съответства на палет). Следва проверка на валидността (контролна 
цифра, брой цифри, префикс...) на въведения GTIN номер с цел да се избегнат грешки. 

GTIN номера започващи с „2“са вътрешни или национални идентификационни кодове и не 
могат да бъдат въвеждани в GS1 Print. 

■ Датата и партидата са полета по избор и трябва да се попълват само в случай, когато 
търговските единици, съдържащи се в логистичната, имат една и съща дата или партида. 

■ Ако повече от една логистични единици (палет) съдържат еднакви търговски единици 
(кашони/каси), и същия брой артикули, може да въведете броя на идентичните логистични 

единици, за да създадете етикети за всеки палет. Когато въвеждате партидата и датата 
всички логистични единици трябва да имат една и съща дата и партида. Системата 
автоматично генерира SSCC номерата последователно, например: SSCC 
390425000000000151, 390425000000000152,……, 390425000000000168, …175 

 
Когато натиснете „създай етикет“ приложението създава два логистични етикета с еднакви 
SSCC номера за всяка логистична единица. Ако изберете А5 формат два етикета се принтират 

на лист А4. 
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4.3 Създаден етикет 

 

 

Създаването на етикет изисква софтуер за четене на pdf файлове да бъде инсталиран на 
Вашия компютър. PDF файла трябва да бъде принтиран без намаляване (без print margins, в 
реален размер) на лист формат А4. За логистични единици етикетите принтирани във формат 
А5 – два етикета А5 се принтират на един лист А4. Когато етикетите се поставят на палета, 

трябва да са разположени така, че разстоянието между пода и най-долния баркод да е 400 mm  
или да е 800 mm между пода и най-горния баркод, и съответно на 50 mm от страничните 
ръбове. 

5 Архив 

Архивът съдържа всички създадени етикети в pdf формат. Може също да свалите справка за 
етикетите в EXCEL или CSV файл. 
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6 Речник на термини и дефиниции 

 

  

Приложен Идентификатор GS1 Приложни идентификатори: два или повече знака в началото на 
данновия елемент. Приложните идентификатори са префикси, които 
еднозначно идентифицират значението и формата на полето от данните, 
които следват след тях. Обикновено се отпечатват в скоби. 

Партида/ партиден номер Партида или партиден номер, които се асоциират с търговската  
единицата и съдържат информация, която  производителят използва с цел 

проследимост на търговските единици. 

Контролна цифра Последната цифра от GS1 идентификационните ключове. Тази цифра се 
използва, като проверка, че информацията е вярно съставена. 

Цифра за разширение Първата цифра в SSCC номера. Служи за увеличаване на капацитета на 
номерата. 

GLN GS1 идентификационен ключ, служещ за идентификация на физическа 

локация или юридически лица. GLN номерът съдържа GS1 фирмен 
префикс, референтен номер на локацията, контролна цифра. 

GTIN (Global trade item number) GS1 идентификационен ключ за 

идентификация на търговски единици. Състои се от GS1 фирмен префикс, 

референтен номер на артикула, контролна цифра. 

GS1 Фирмен префикс Част от GS1 идентификационни номера, състоящ се от трицифрен GS1 

префикс на страната (префикс определен на Националната организация 
от Глобалния офис) и номер на фирмата.  GS1 фирмените префикси се 
издават от Националните организации GS1 на фирмите в съответната 
страна.  

SSCC (Serial Shipping Container Code) GS1 идентификационен ключ, използван 

от фирмите за създаването на уникални номера за идентификация 
логистични единици/транспортни/доставни единици. 

Сериен брояч Компонент от SSCC – брояч, осигуряващ уникалност на номерата, 

например 00001,00002,00003..000010. 

 
Търговска единица 

(фиксирано тегло) 

Търговска единица е всяка единица (продукт или услуга), за която има 

нужда да се извлече предварително дефинирана информация и на която 
може да се постави цена, да се поръча или фактурира при търговията 
между участниците, на всеки етап и във всяка верига на снабдяване. 

Логистична единица Логистична единица  е единица с всякакво съдържание, създадена за 

транспорт и/или складиране, която е необходимо да бъде контролирана 
по веригата на снабдяване. 

Групиране на търговски 

единици (кашони) 

Предварително определена композиция от търговски единици. 

Търговски единици с 

променливо тегло 

Търговска единица, която може да бъде продавана без предварително 

определена мярка. Продава се на килограм или дължина.  

 


