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GS1 GDSN Gagnalaug:

Hagræði fyrir viðskiptaaðila

• Sigurjón Stefánsson
• S.S.
• GS1 Ísland



HVAÐA KOSTI HEFUR
GAGNALAUG Í FÖR MEÐ 
SÉR FYRIR HEILDSALA OG 
FRAMLEIÐANDA EINS OG
S.S.?
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S.S. er með 900 söluaðila í 
almennri dagvöru og 8.500 
afgreiðslur á mánuði

Við viljum tryggja að:
• Vöruupplýsingar okkar séu réttar,
• Viljum tryggja að upplýsingar séu réttar á 

öllum pakkningastigum þe. sölustigi, 
pöntunarstigi og flutningastigi

• Upplýsingarnar séu aðgengilegar öllum okkar
viðskiptavinum í miðlægum grunni.

• Kostur að upplýsingar séu staðlaðar til þess að
upplýsingakerfi viðskiptavina okkar þurfi ekki
að aðlaga sig að hverjum birgja.
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S.S. er að selja viðkvæma
matvöru

Við viljum tryggja að:
• Fyrning vöru í dögum frá framleiðslu sé öllum

kunn
• Viljum tryggja að meðhöndlun vöru sé

samkvæmt okkar reglum t.d. hvað varðar
geymslumeðhöndlun og lágmarkshitastig

• Við viljum að viðskiptavinir okkar séu
meðvitaðir um uppruna vöru okkar og 
hreinleika.

• Erlendar verslanir leggja til dæmis mikð uppúr
uppruna og hvort um sé að ræða
verksmiðjuvöru eða “útivistar” kjöt
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S.S. auglýsir vörur sínar í öllum
miðlum

Við höfum áhuga á að miðlægur
gagnagrunnur (Gagnalaug)
• Gefi möguleika á að vista myndir af vörum á 

fullkominn hátt fyrir: 
• Auglýsingastofur
• Vefmiðla
• Snjallsíma og smátölvur

• Stöðluð þjónusta af þessu tagi gerir
framsetningu vöru og auglýsingar auðveldari.

• Mismunandi miðlar þurfa mismunandi
upplausn mynda af vöru
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S.S. lítur á alla Íslendinga sem
viðskiptavini

Við viljum tryggja að í framtíðinni hafi:
• Allir viðskiptavinir okkar upplýsingar um vörur

okkar.
• á netinu
• í snjallsímun og smátölvum

• Hafi aðgang að upplýsingum á sölustað
• Hafi aðgang að mögulegum ofnæmisvöldum
• Hafi aðgang að meiri upplýsingum en koma

fram á umbúðum.
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Í hverju felst samhæfing gagna 
með Gagnalaug?

Öll fyrirtæki viðhalda og eiga
grunnupplýsingar í gagnagrunni
(uppl.kerfi, excel, pappír) um þær vörur sem
þau framleiða selja eða kaupa.

Ef fyrirtæki þarf að breyta eða bæta við
vöruupplýsingum þýðir það að
upplýsingar annara gagnagrunna geta
orðið rangar. . . . .
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Birgjar

VerslanirMiðlun áreiðanlegra 
upplýsinga með 
Gagnalaug
“Global Data Synchronisation”
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Staðan í dag
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Gagna-
grunnur 

verslunar

Gagna-
grunnur
birgja

Miðlun grunnupplýsinga
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Hæð
Breidd
Dýpt
Þyngd
Fjöldi í kassa
Kassar á bretti
GTIN

=

Viðskiptaaðilar sem miðla 
grunnupplýsingum með GDSN 

Gagnalaug geta treyst á að 
vöruupplýsingar séu réttar

Hæð
Breidd
Dýpt
Þyngd
Fjöldi í kassa
Kassar á bretti
GTIN



Grunngögn
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Gæða grunngögn eru:
• Fullkomin
• Samkvæm
• Nákvæm
• Dagsett
• Byggð á alþjóðlegum stöðlum



Ávinningur
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Aukin nákvæmni í pöntunum, 
einfaldari ferill pantana, einsleitt 
umhverfi verkferla…

Þegar birgjar og kaupendur vita að 
þeir nota sömu stofngögn við 
viðskipti sín á milli, þá ganga 
viðskiptin betur fljótar og með minni 
kostnaði fyrir sig.

GDSN Gagnalaug 
minnkar 

ónauðsynlegan 
kostnað í 

aðfangakeðjunni
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Gagnalaug 
GS1 Ísland komin 

í rekstur

13



Takk fyrir 
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