
Build your own businesscase 



We zijn 24/7 on-line verbonden 

• De consument  

• Bedrijven  

• Apparaten 

Hyper connected platforms 



Randvoorwaarden voor data delen 

• Identificatie              Wat? 

• Authenticatie  Wie?   

• Autorisatie  Welke? 



Vele identificatie mogelijkheden 

• Foto/Vingerafdruk/Iris scan 

• Nummer 

 - Artikelnummer 

 - Burgerservicenummer  

 



GS1 Identificatie standaards 

Nummer 

Symbool 

Wereldwijd 
uniek 



GS1 Global Trade Item Number  

Wereldwijd 5 miljard scans per dag 



Zelfde nummer, ander symbool 



EPC: GS1 RFID standaard 

- Passieve tag 
- Lees frequentie wereldwijd toepasbaar 
- Alleen een key ! 



Identificatie via Barcode of RFID? 

Goedkoop (onderdeel verpakking) 
Zichtbaar 

Prijsdaling door nieuwe technologie 
Geavanceerde lees apparatuur nodig 
Automatische detectie 

Hybride oplossing 



Waarom standaards? 

Het werkt maar niet efficiënt ! 



Dankzij standaards meer keuze in hardware 

Hardware 



Wat is uw business case? 

Stel u wilt 24/7 zicht op uw voorraad 
- Stel de noodzaak vast 

- Wat is de huidige situatie en wat moet er veranderen? 

- Wat zijn de gevolgen voor de organisatie? 

- Welke investeringen zijn nodig?  

- Wat is het afbreukrisico? 

- Biedt de oplossing nieuwe kansen?  

 

Stel een organisatie brede projectgroep samen 



Supermarkt case (barcode)  

Gesloten goederensysteem dankzij scanning 
- Automatische herbevoorrading op basis van kassa scangegevens 

- Alle systemen/processen gekoppeld 

- Veel aandacht voor datakwaliteit 

- Gebruiken control towers om processen te monitoren en bij te sturen 

 



On-line store case (RFID) 

RFID als middel voor zicht op de hele voorraad 
- On-line bestellen met levering uit DC of winkel 

- Meerdere technische oplossingen om de winkelvoorraad continue te monitoren 

- Combinatie van oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld met diefstalbeveiliging 

- Broncodering mogelijk door mono brand 

- Afhandeling van retouren 

 



Ziekenhuis case (Barcode/RFID) 

100% traceerbaarheid van medische hulpmiddelen 
- Elk item uniek gecodeerd (serialisatie) 

- Verschillende symbool technieken 

- Betere controle op vervaldatum (minder derving) 

- Beter recall beheer 

 



Nieuwe mogelijkheden 



Samenvatting 

- Het gebruik van Auto ID standaards verlaagt de kosten in de supply chain 
- Pak Auto ID vraagstukken bedrijf breed en projectmatig aan 
- Datakwaliteit is een voorwaarde 
- Maak bij voorkeur gebruik van broncodering 

 



Wat brengt de toekomst? 





Contact informatie 

www.gs1.nl 

Rob.Oosterhof@gs1.nl 

GS1 Nederland 

Amsterdamseweg 206 
1182 HL Amstelveen 
020 511 38 20 
 

GS1 Nederland 
 
Een onafhankelijke, not-for-profit organisatie, onderdeel van de wereldwijde  
GS1 organisatie die internationale, uniforme standaarden ontwikkelt voor 
de identificatie en het vastleggen en delen van gegevens.  


