Ποιοι είµαστε
Η 520 Barcode Hellas, εισήγαγε το διεθνές σύστηµα των barcode
στη χώρα µας και είναι δηµιουργός και εκδότης των µοναδικών
κωδικών αριθµών barcode που ξεκινούν µε πρόθεµα 520. Από την
ίδρυση της εταιρείας το έτος 1985 ως ΕΛΚΕΣΗΠ (Ελληνικό Κέντρο
Σήµανσης Προϊόντων) έως και σήµερα, εστιάζει στην ανάπτυξη και
την εφαρµογή προτύπων και λύσεων για τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας τόσο σε
επιµέρους τοµείς όσο και συνολικά.
Η 520 Barcode Ελλάς παρέχει καινοτόµες λύσεις και συµβουλευτικές
υπηρεσίες, σχετικά µε την εφαρµογή των barcode και των διεθνών
ανοικτών προτύπων σήµανσης για λογαριασµό των ελληνικών
επιχειρήσεων. Οι δραστηριότητές της στηρίζουν και προωθούν την
ελληνική επιχειρηµατικότητα, το λιανεµπόριο και τις εξαγωγές, ενώ η
εταιρεία έχει εκδώσει το σύνολο των barcode µε πρόθεµα 520, που
χαρακτηρίζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών προϊόντων
που διακινούνται στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Οι υπηρεσίες µας
Για τις επιχειρήσεις - συνδροµητές της, η 520 Barcode
Ελλάς διαθέτει µία πλούσια γκάµα υπηρεσιών και
λύσεων, σχετικών µε τη διεθνή σήµανση προϊόντων, που
περιλαµβάνει τα εξής:
• Μοναδικό Εταιρικό Πρόθεµα κωδικών 520
• Προδιαγραφές του Συστήµατος
• Υπηρεσία δηµιουργίας Barcode µέσω της
ιστοσελίδας www.520barcodehellas.com
• Καταχώριση στο International Barcode Registry i520
(διαθέσιµο και σε android app)
• Τεχνική υποστήριξη (Helpdesk) σε θέµατα
κωδικοποίησης, σήµανσης/barcoding και EDI/XML
• Τεχνικές συµβουλές για την ανάλυση αναγκών και το

Τι είναι το barcode;

Ο ρόλος µας

Το barcode είναι ένας τρόπος απεικόνισης µιας
πληροφορίας σε µορφή κατανοητή από µηχανές.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα είδος αλφαβήτου, που
απεικονίζει µε συνδυασµούς από γραµµές διαφορετικού
πλάτους και «είδους» («σκοτεινές» και «φωτεινές») µία
συγκεκριµένη πληροφορία και «διαβάζεται» από τα ειδικά
µηχανήµατα ανάγνωσης, γνωστά και ως scanners.

• Να εκδίδουµε και να διαχειριζόµαστε τους κωδικούς
αριθµούς barcode µε πρόθεµα 520 για λογαριασµό
των ελληνικών επιχειρήσεων.

• Εκπαίδευση (βασική και εξειδικευµένη)

• Να διαχειριζόµαστε και να προωθούµε τη χρήση
διεθνών προτύπων σήµανσης, προς όφελος και για την
πιο αποτελεσµατική λειτουργία της βιοµηχανίας και
του εµπορίου.

• Barcode Verification Service

Ανάλογα µε το περιβάλλον ανάγνωσης -όπως για
παράδειγµα σε ταµείο ή αποθήκη- η πληροφορία µπορεί
να είναι είτε απλά η µοναδική ταυτότητα (κωδικός) ενός
προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, είτε ακόµα πρόσθετα
στοιχεία όπως ηµεροµηνίες λήξης, κωδικοί παρτίδας
κ.λπ. Με την αυτόµατη ανάγνωση του barcode (αντί της
παραδοσιακής πληκτρολόγησης) επιτυγχάνεται µε
ακρίβεια και ασφάλεια η «µετάδοση» των πληροφοριών
κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Να παρέχουµε συµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά µε
την εφαρµογή των διεθνών προτύπων σήµανσης σε
όλους τους τοµείς του εµπορίου και της βιοµηχανίας
και σε επιχειρήσεις όλων των µεγεθών.
• Να παρέχουµε ποιοτικές υπηρεσίες, όπως συνεχή
εκπαίδευση και εξειδικευµένη τεχνική υποστήριξη,
ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των σκοπών των
συνδροµητών µας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεών
µας απέναντι στις επιχειρήσεις που µας εµπιστεύονται.

Σε ποιους απευθυνόµαστε;
Το ισχυρό πελατολόγιο της εταιρείας περιλαµβάνει
περισσότερες από 4.800 ελληνικές και πολυεθνικές
επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, που παράγουν,
διακινούν, εισάγουν ή εξάγουν δεκάδες χιλιάδες
ελληνικά προϊόντα σε ολόκληρο τον κόσµο, καθώς και
φορείς του ελληνικού δηµοσίου. Επιπλέον, τα τελευταία
δύο έτη, περισσότερες από 1.000 νέες επιχειρήσεις
εµπιστεύτηκαν την 520 Barcode Ελλάς, ενισχύοντας το
ήδη υπάρχον πελατολόγιο.

σχεδιασµό εφαρµογών

• Starter’s Kit

• ∆υνατότητα συµµετοχής σε εκπαιδευτικά σεµινάρια,
εκδηλώσεις και οµάδες εργασίας
• Χρήσιµες εκδόσεις και βοηθητικά εγχειρίδια
• Συνεχή ενηµέρωση για τις εξελίξεις στο χώρο της
σήµανσης προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Νοµική κάλυψη σε περιπτώσεις παράτυπης χρήσης
κωδικών
Μέσω των ποιοτικών υπηρεσιών, η 520 Barcode Ελλάς
προωθεί τη χρήση του συστήµατος των barcode για την
πιο αποτελεσµατική λειτουργία της βιοµηχανίας και του
εµπορίου και κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως µεγέθους.

Παράγετε ελληνικά
προϊόντα;
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λόγοι για να
έχετε
barcode 52
0
1.

Γιατί οι κωδικοί barcode µε το πρόθεµα 520 διακρίνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών προϊόντων, αποτελώντας τη διεθνή ταυτότητα και αξιόπιστο
στοιχείο αναγνώρισης τα τελευταία 30 χρόνια.

2. Γιατί µε το barcode 520 αποκτάτε µία µοναδική

ελληνική και διεθνή ταυτότητα στα προϊόντα σας,
ενισχύετε τη συνολική εικόνα και το brand τους, διευκολύνετε τη διαχείρισή τους σε όλη την εφοδιαστική
αλυσίδα και προσδίδετε προστιθέµενη αξία σε θέµατα
τυποποίησης και logistics.

3.

Γιατί δηµιουργείτε µόνοι σας on line, γρήγορα,
απλά και δωρεάν τα barcode που χρειάζεστε, µέσω της
υπηρεσίας µας στην ιστοσελίδα
www.520barcodehellas.com.

4.

Γιατί συµµετέχετε στο i520.gr, την online ∆ιεθνή
Βάση Κωδικών Barcode (International Barcode Registry)
των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων, εξασφαλίζοντας την προβολή σας σε ολόκληρο τον κόσµο. Με τη
νέα εφαρµογή του i520 για κινητά, τα προϊόντα σας
βρίσκονται στο smartphone κάθε καταναλωτή ανά τον
κόσµο, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα και την προώθησή τους στις ξένες αγορές.

5.

Γιατί είστε συνδροµητής σε µία αµιγώς ελληνική
επιχείρηση, στηρίζοντας την ελληνική επιχειρηµατικότητα και πρωτοβουλία.

+1 Γιατί ενισχύετε τον ελληνικό χαρακτήρα του

συστήµατος διαχείρισης των barcode, πολλαπλασιάζετε
διεθνώς την ισχύ των κωδικών barcode 520, αποτρέπετε
τον αφελληνισµό του συστήµατος διαχείρισης barcode,
τη δηµιουργία µονοπωλίου και τον έλεγχο της διακίνησης των ελληνικών προϊόντων από ξένα συµφέροντα.

