∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στον «αέρα» η ιστοσελίδα i520.gr
το διεθνές µητρώο κωδικών barcode από την GS1
Ελλάς Α.Ε. – 520 Barcode Hellas
ΑΘΗΝΑ, 31 Μαΐου, 2012 – Η GS1 Ελλάς Α.Ε. – “520 Barcode Hellas”, ο
µοναδικός δηµιουργός και εκδότης των κωδικών barcode µε το πρόθεµα 520, στο
πλαίσιο

της

ανακοινώνει

συνεχούς
την

αναβάθµισης

έναρξη

της

των

υπηρεσιών

λειτουργίας

του

της,

δηµιούργησε

ιστότοπου

και

www.i520.gr.

Πρόκειται για τον διεθνή ηλεκτρονικό κατάλογο - µητρώο κωδικών barcode, στον
οποίον περιέχονται όλες οι εταιρείες που χρησιµοποιούν κωδικούς barcode και GLN
µε πρόθεµα 520.
Ειδικότερα, το i520.gr είναι µία online διεθνής βάση δεδοµένων (International
Barcode Registry) για όλες τις εταιρείες µε ισχύοντες κωδικούς barcode µε πρόθεµα
520, µέσω της οποίας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν την ταυτότητα
των προϊόντων που αντιστοιχούν στους κωδικούς. Οι πληροφορίες που παρέχονται
µέσω του i520.gr, αφορούν σε ποιά εταιρεία ανήκει ο κάθε κωδικός barcode,
καθώς επίσης και στα στοιχεία επικοινωνίας της κάθε εταιρείας. Η βάση δεδοµένων
του i520.gr ενηµερώνεται σε καθηµερινή βάση και περιέχει ανά πάσα στιγµή τις
τελευταίες πληροφορίες για τις εταιρείες και τους κωδικούς που τους αντιστοιχούν.
Η αναζήτηση πραγµατοποιείται µε τρεις διαφορετικούς τρόπους µέσα από µία εύκολη
διαδικασία: βάσει του κωδικού barcode ενός προϊόντος, του κωδικού θέσης (GLN) ή
αλφαβητικά βάσει της επωνυµίας της εταιρείας. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στα
στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που χρησιµοποιεί τον εν λόγω ισχύοντα κωδικό,
όπως επίσης, εφόσον υπάρχουν, και περαιτέρω πληροφορίες για το προϊόν.
Στην εποχή που το εµπόριο έχει παγκόσµιο χαρακτήρα, η σωστή αξιοποίηση της
σήµανσης των προϊόντων και η εγκυρότητα των κωδικών barcode, αποτελούν
παράγοντες εξαιρετικής σηµασίας για την επιχείρηση. Το i520.gr λειτουργεί στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα, διασφαλίζοντας την αναγνωρισιµότητα των ελληνικών
κωδικών διεθνώς και συντελεί µε αυτό τον τρόπο στην προβολή των ελληνικών
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επιχειρήσεων. Τα οφέλη των ελληνικών εταιρειών, των οποίων οι κωδικοί
καταχωρούνται στη βάση δεδοµένων του i520.gr είναι πολλαπλά, δεδοµένου ότι
αποτελεί τον µοναδικό αξιόπιστο διαδικτυακό τόπο, που συγκεντρώνει όλους τους εν
ισχύ κωδικούς barcode µε πρόθεµα 520.
Τo

i520.gr

παρέχει

αξιόπιστα

στοιχεία

για

χιλιάδες

κωδικούς

επιχειρήσεων,

αποτελώντας ισχυρό εργαλείο επαλήθευσης των κωδικών barcode µε πρόθεµα 520
(Barcode Validation), καθώς η GS1 Ελλάς Α.Ε. – 520 Barcode Hellas ενηµερώνει και
εµπλουτίζει καθηµερινά τη βάση δεδοµένων µε περισσότερα στοιχεία.
Η GS1 Ελλάς Α.Ε. – “520 Barcode Hellas” συνεχίζει να στηρίζει αδιάκοπα τις
ελληνικές επιχειρήσεις, δηµιουργώντας νέες υπηρεσίες που έχουν ως στόχο την
προστασία του καταναλωτή, τη στήριξη των επιχειρηµατιών και των εταιρειών,
καθώς επίσης, και την προώθηση του ελληνικού λιανεµπορίου στην κρίσιµη καµπή
της ελληνικής οικονοµίας.
###
Σχετικά µε την GS1 ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – “520 Barcode Hellas”
Η GS1 Ελλάς Α.Ε. - “520 Barcode Hellas”, ιδρύθηκε το 1985 και έχει ως βασικό αντικείµενο
την ανάπτυξη και την εφαρµογή διεθνών προτύπων και λύσεων για τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο σε επιµέρους τοµείς όσο και συνολικά.
Είναι ο µοναδικός δηµιουργός και εκδότης των κωδικών αριθµών barcode µε πρόθεµα 520 για
λογαριασµό των ελληνικών

επιχειρήσεων. Παρέχει

καινοτόµα προϊόντα και

ποιοτικές

υπηρεσίες, όπως συνεχή εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και συµβουλευτικές υπηρεσίες
σχετικά

µε την

εφαρµογή

των barcode και

των

διεθνών

προτύπων

σήµανσης.

Οι

δραστηριότητες της GS1 Ελλάς Α.Ε. - 520 Barcode Hellas στηρίζουν και προωθούν την
ελληνική επιχειρηµατικότητα, το λιανεµπόριο και τις εξαγωγές, ενώ η εταιρεία έχει εκδώσει τη
συντριπτική πλειοψηφία των barcode των ελληνικών προϊόντων που διακινούνται στην
εγχώρια και διεθνή αγορά.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε:
CIVITAS

GS1 ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – “520 Barcode Hellas”

Σύλβια Παπαβλασοπούλου

Νατάσσα Λάππα

Account Manager

Υπεύθυνη Εταιρικής Επικοινωνίας

e-mail: s.papavlasopoulou@civitas.gr e-mail: natassa.lappa@520barcodehellas.com
τηλ: +30 219 9991937

τηλ: (+30) 210 8082062
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