
GS1 GEPIR  fakti 
kas jāzina

GEPIR atbalsta dažāda veida pielietojumus. Zemāk minētā piemēra mērķis ir parādīt galvenās GEPIR funkcijas.

Kas ir GEPIR?

Kā darbojas GEPIR?

5  

4   

2  

3  

1  

reģistrējas

saņem GCP

Nacionālo GS1 organizāciju
serveru tīkls

 

GEPIR (angl. Global Electronic Party Information Registry) ir unikāls 
interneta pakalpojums, kas ļauj piekļūt GS1 biedru uzņēmumu 
pamata kontaktinformācijai.

GS1 biedri ir uzņēmumi, kuri izmanto globāli unikālo GS1 numerācijas 
sistēmu produktu, �zisko atrašanās vietu vai sūtījumu identi�kācijai.

Vienkārši ierakstot produkta svītrkoda ciparus GEPIR, ikviens var atrast 
šī svītrkoda īpašnieka kontaktinformāciju. Kā meklēšanas kritērijus var 
izmantot arī �ziskās atrašanās vietas numurus un sūtījuma numurus.

Lai redzētu GEPIR darbībā, apmeklējiet http://gepir.gs1.org.

Uzņēmums XXX pievienojas GS1, kļūstot 
par biedru savas valsts GS1 biedru 
organizācijā, kura tam piešķir numuru, ko 
sauc par GS1 Globālo uzņēmuma numuru 
jeb angl. Global Company Pre�x (GCP).

Uzņēmums XXX 

Nacionālā GS1 biedru organizācija glabā 
pamata kontaktinformāciju par 
uzņēmumu XXX un padara to pieejamu 
lietošanai caur GEPIR. 

Persona atrod produktu, kuru izgatavo 
uzņēmums XXX un ir ieinteresēta iegūt 
šī uzņēmuma kontaktinformāciju. 
Persona ieraksta produkta svītrkoda 
numuru GEPIR.

GEPIR izmanto GCP daļu no svītrkoda 
numura kā atsauci, lai atrastu pareizo 
GS1 biedru organizāciju un pieprasītu 
kontaktinformāciju.

Pieprasījumus var 
iesniegt, izmantojot 
datoru vai mobilo 

tālruni, kā arī M2M (machine-to-
machine) lokālā tīkla savienojumu.

GS1 biedru organizācija, kura glabā šo 
informāciju, izmanto GEPIR tīklu, lai 
kontaktinformāciju par uzņēmumu XXX 
paziņotu lietotājam.

Tiklīdz uzņēmums pievienojas GS1, tam parasti tiek piešķirts numurs, ko sauc par Globālo uzņēmuma numuru jeb 
ang. Global Company Pre�x - GCP. GCP ir unikāls numurs, kuru uzņēmums var izmantot kā pamatu, lai ģenerētu 
unikālus identi�kācijas numurus produktiem (GTVN), loģistikas vienībām jeb sūtījumiem (SSCC), vietām (GVN) u.c.

Latvija



 

   

Kas izmanto GEPIR?
GEPIR atbalsta plašu dažādu 
pielietojumu diapazonu.

Patērētāji, kuri meklē vairāk 
kontaktinformācijas nekā ir 
uzdrukāts uz iepakojuma

Pircēji lielveikalos, lai atrastu 
kontaktinformāciju  jaunu 
preču atrašanai

Dažādu pielietojumu 
nodrošinātāji, lai 
apstiprinātu svītrkoda 
numura piederību

Vai jūs zinājāt?
•  GEPIR dod iespēju piekļūt kontaktinformācijai vairāk kā 1 miljonam uzņēmumu vairāk kā 
100 valstīs.

•  GEPIR ir tīkls, kas savieno nacionālo GS1 biedru organizāciju datus.

•  GEPIR sniedz informāciju tikai par to uzņēmumu, kuram piešķirts svītrkoda numurs un 
pieder zīmols ar kuru šis produkts tiek pārdots. Uzņēmums savu produktu var ražot jebkurā 
pasaules vietā.

•  Vairākas organizācijas, t.sk. GS1 biedru organizācijas, ir izstrādājušas arī dažādus mobilos 
pielietojumus, kuri strādā uz dažādām platformām, kas tiek koordinētas ar GEPIR tīklu.

Uzziniet vairāk – iegūstiet pieredzi par GEPIR http://gepir.gs1.org
Vairāk informācijas  GS1 Latvija  www.gs1.lv
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