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Wdrożone standardy

Globalny Numer Jednostki
Handlowej (GTIN)

Globalny Numer
Lokalizacyjny (GLN)

EPCIS
(Electronic Product Code Information
Services)

sklepy
detaliczne
sieci
handlowe
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Cel wdrożenia
Usprawnienie przepływu
żywności i informacji w ramach
przekazywania na cele
społeczne darowizn żywności
ze sklepów sieci handlowych
współpracujących z Bankami
Żywności w całej Polsce.
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Proces wdrożenia
•

Utworzenie i zdefiniowanie wymaganych
danych na jednolitym protokole przekazania

•

Określenie i zmniejszenie liczby grup
towarowych (z 40 gr. do 9 gr.)

•

Identyfikacja 9 grup towarowych Banków
Żywności (GTIN)

•

Identyfikacja 32 Banków Żywności
oraz partnerskich sklepów w systemie
magazynowym (GLN)

•

Opracowanie po stronie Banków
mechanizmu komunikującego z EPCIS
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Korzyści wdrożenia
Operacyjne
•

•

Zmniejszenie nakładu i czasu pracy,
wcześniej poświęcanego na ręczne
wprowadzenie danych z protokołów
przekazania darowizn
Automatyzacja procesu ewidencji
darowizn poprzez mechanizm importu
danych z EPCIS

•

Wyeliminowanie z procesu elementu
ważenia darowizn przed wydaniem

•

Skrócenie czasu przyjęcia i wydania
darowizny organizacjom partnerskim

Prawno-finansowe
•

Zapewnienie bezpieczeństwa
podatkowego dla darczyńców

•

Zgodność w ewidencji darowizn
po stronie darczyńcy oraz Banków
Żywności

•

Rzetelne dane do raportowania na
potrzeby komunikacji zewnętrznej
m.in. Ustawy o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności

5 sieci handlowych
1074 sklepy
Ponad 72 000 pobranych dokumentów
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Proces wdrożenia
Działania Makro
•

Zmapowanie asortymentu przekazywanego do Banków Żywności do 9 grup
towarowych przyporządkowanych do nr GTIN

•

Przyporządkowanie numerów GLN właściwym Bankom Żywności

•

Stworzenie komunikatu XML

•

Uruchomienie mechanizmu komunikacyjnego EPCIS
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Korzyści wdrożenia
Inne

Operacyjne
•
•

•

Skrócenie czasu wydania darowizny
Bankom Żywności
Automatyzacja procesu ewidencji
darowizn poprzez mechanizm
eksportu danych do EPCIS
Zmniejszone zużycie papieru

•

Podjęte działania są zgodne z globalną
strategią METRO w zakresie walki
z marnotrawstwem żywności
i wdrażaniem innowacji

•

Bezpieczeństwo podatkowe

•

Zgodność ewidencji darowizn po
stronie Makro oraz Banków Żywności

•

Standaryzacja raportów
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Proces wdrożenia
•

Przypisanie produktów spożywczych znajdujących się w obrocie sieci do 9 grup towarowych
określonych przez Banki Żywności

•

Uzupełnienie w systemie wewnętrznym parametru wagi brutto dla każdego produktu kategorii
żywnościowej

•

Opracowanie wzoru protokołu przekazania darowizny

•

Przypisanie sklepów sieci do określonych Banków Żywności za pomocą nadania im numeru GLN

•

Wdrożenie mechanizmu umożliwiającego przepływ danych z wewnętrznego systemu
informatycznego Netto do systemu EPCIS

•

Integracja systemów Netto i Banków Żywności z wykorzystaniem systemu EPCIS

•

Stworzenie procedury wewnętrznej przekazywania żywności za pomocą systemu EPCIS

•

Zastosowanie procedury w testowej grupie sklepów w celu weryfikacji poprawności przepływu
danych i eliminacji pojawiających się błędów

•

Wdrożenie procedury we wszystkich sklepach sieci Netto

© GS1 Polska 2021

Korzyści wdrożenia
Operacyjne

CSR

•

Prostsza procedura
przekazywania darowizn

•

Realny wpływ na poprawę
sytuacji najuboższych ludzi

•

Mniejszy nakład pracy na
przygotowanie darowizny
i związanej z nią
dokumentacją

•

Promowanie działań
ograniczających marnowanie
żywności

•

Mniej możliwości do
popełnienia błędów
w dokumentacji darowizn
przez pracowników

•

Szybsza i sprawniejsza
współpraca z organizacjami
w zakresie przekazywania
darowizn

•

Szybszy, łatwiejszy i bardziej
precyzyjny sposób
raportowania i weryfikacji
darowizn do Banków Żywności

•

•

Zwiększanie świadomości
pracowników i klientów
naszych sklepów w zakresie
ograniczania marnowania
żywności
Inspiracja dla innych sieci
handlowych

Prawno-finansowe
•

Jednolite dane
w ewidencjach darowizn
po stronie Netto i Banków
Żywności

•

Wiarygodne dane niezbędne
do wykonania przepisów
ustawy o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności

•

Zabezpieczenie realizacji
przepisów podatkowych
w zakresie zwolnienia
z podatku VAT od darowizn
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Dziękujemy za uwagę

