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Wie wij zijn…
Nederland

GS1 Nederland is een 
organisatie die de 
deelnemende bedrijven 
helpt beter samen te werken 
in hun keten om de 
eindgebruiker sneller, beter 
en tegen lagere kosten te 
kunnen bedienen. 

GS1 Nederland doet dit met 
samenwerkingsconcepten, 
wereldwijde standaards en 
ondersteunende diensten.
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GS1: kerncijfers

● 30 jaar ervaring

● 108 landelijke GS1-organisaties

● Meer dan een miljoen bedrijven in 140 landen werken met GS1-
standaards

● Standaards worden gebruikt in meer dan 30 branches 
(o.a. FMCG, gezondheidszorg, DHZ, logistiek)

● Meer dan 5 miljard scantransacties per dag
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GS1 wereldwijd

Landen met GS1-organisatieLanden met GS1-organisatie

Landen die direct bediend worden
vanuit GS1 Global Office (Brussels)
Landen die direct bediend worden
vanuit GS1 Global Office (Brussels)
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Wat wij u bieden

Elektronisch communiceren
Snel, efficiënt en accuraat uitwisselen van gegeven s.

Datasynchronisatie
Eenduidige artikelgegevens in databases over de hele w ereld.

RFID
Producten zichtbaar door de hele keten.

Automatische identificatie
Snel en foutloos identificeren van producten, locaties , relaties.

Efficient Consumer Response
Verbeterconcepten voor ketensamenwerking.
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En hoe wij u helpen ….

Certificering

Infrastructuur: Data pool

Helpdesk

Invoeringsrichtlijnen

Voorlichtingsbijeenkomsten / congressen

Handboeken

Cursussen

Implementatie ondersteuning
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Wat u daarmee kan…
Nederland

Lage kosten door duidelijke
ketenafspraken

Effectieve productintroducties 
en promoties

Minder lege schappen,
meer omzet

Naadloze aansturing van
logistieke processen

Data invoer: in één goed
keer voor de hele keten Betere kwaliteitsborging

Korte wachttijden bij de kassa
De juiste productinformatie

voor iedereen
Standaard invulling van wettelijke

eisen en regelgeving

Minder medicatiefouten:
betere patientveiligheid

Namaak op het spoor,
bescherm uw imago

Minder derving door zicht 
op uw logistiek
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Waarom GS1 EPCglobal

● Samenwerking

● Goede technologie, hoge leesbaarheid

● Zekere investering
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Samenwerken

Als ketens er zo uit zouden zien, zou samenwerken heel makkelijk zijn
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Samenwerken

Met dit soort ketens zijn standaards noodzakelijk voor samenwerken
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Stijgende leesbaarheid met nieuwe generatie lezers
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Read Rate Product descriptionProducts

Deo stick, 78 % inner tagsRexona

Shampoo, 75% inner tagsSchauma

detergent, 80% inner tagsAriel Bigpack

Dishwasher tabs, 66% inner tagsSomat

Shampoo, Deo Stick, coffee, detergent, 
etc., 82% inner tags

Mixed Pallet

Liquids, 75% inner tagsWC Frisch 

Toilet paper, 80% inner tagsCharmin 

Measurements are based on 20 readings, 1,5 m/sec: Metro

EPC verbetert lees afstand

Én wereldwijde toepassing mogelijk met EPC
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1385 bedrijven hebben al voor EPC gekozen, 
bijvoorbeeld:
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Contact

Sylvia Stein

Productmanager EPC

E sylvia.stein@gs1.nl

Tourniairestraat 3

1065 KK  Amsterdam

Postbus 90445
1006 BK  Amsterdam

T +31 (0)20 511 38 20

F +31 (0)20 511 38 30

Customer Support

T +31 (0)20 511 38 88

I www.gs1.nl

Nederland


