
Το HellaSync είναι ένα είδος ηλεκτρονικού καταλόγου, που δημιουργήθηκε από τον  
GS1 Association Greece για την ελληνική αγορά, με σκοπό τη διευκόλυνση και 
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Πρόκειται για μία καινοτόμο πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τον 
συγχρονισμό δεδομένων μεταξύ των εμπορικών εταίρων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, με σκοπό την εξασφάλιση κοινών και αξιόπιστων πληροφοριών. 
Απευθύνεται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως δραστηριότητας,  
σε λιανέμπορους, χονδρέμπορους, διακινητές, κατασκευαστές, παραγωγούς, 
προμηθευτές, κ.ά.

Το HellaSync βασίζεται στα πρότυπα GS1 και είναι ένα από τα πιστοποιημένα GDSN                
datapools.

Κάθε επιχείρηση διαθέτει μια βάση δεδομένων για τα προϊόντα της, που λειτουργεί σαν ένα είδος 

καταλόγου για τις εμπορικές της συναλλαγές. Κάθε φορά που αλλάζει κάποια πληροφορία ή προστίθεται 

ένα νέο στοιχείο, ο κατάλογος που έχει ήδη κοινοποιηθεί στους εμπορικούς συνεργάτες, παύει να 

είναι ενημερωμένος μέχρι οι αλλαγές αυτές να γνωστοποιηθούν, ώστε όλοι οι συναλλασσόμενοι να 

διατηρούν κοινά δεδομένα. Η  ενημέρωση συνήθως διεκπεραιώνεται μέσω emails, fax και τηλεφώνων, 

και συχνά μεμονωμένα για κάθε έναν συνεργάτη, με αποτέλεσμα χρονοβόρες διαδικασίες, αύξηση του 

κόστους λειτουργίας και πιθανότητες λάθους. Η ανάγκη για τον «συγχρονισμό δεδομένων» οδήγησε στη 

δημιουργία του HellaSync.
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Πώς λειτουργεί το HellaSync
Ο προμηθευτής “Data Supplier”, δηλαδή οποιαδήποτε επιχείρηση παράγει, εμπορεύεται ή διακινεί 
προϊόντα, καταχωρεί δεδομένα για τα προϊόντα και την επιχείρησή του στο datapool, όπως GLNs, GTINs, 
κατηγορία προϊόντος, περιγραφή, διαστάσεις, βάρος, αριθμός τεμαχίων/κιβώτιο, αριθμός κιβωτίων/
παλέτα, χρόνοι ζωής, ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας κλπ.

Ο αποδέκτης “Data Recipient”, δηλαδή ο λιανέμπορος, χονδρέμπορος ή και διακινητής, αντλεί δεδομένα 
που τον ενδιαφέρουν.

Είναι πιθανό μία επιχείρηση να έχει και τους δύο ρόλους.

Το HellaSync διασφαλίζει ότι οι εμπορικοί εταίροι διατηρούν τις ίδιες πληροφορίες στα συστήματά τους 
και τυχόν αλλαγές που επήλθαν στα δεδομένα του Data Supplier καταχωρούνται μία μόνο φορά και 
αποστέλλονται αυτόματα στους ενδιαφερόμενους Data Recipients.

Το HellaSync αποτελεί μία μοναδική πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων, τα οποία επικυρώνονται, 
κατατάσσονται και ανταλλάσσονται με ασφαλή τρόπο βάσει διεθνών προτύπων GS1.

Προϋποθέσεις για τη χρήση του HellaSync
Για τη χρήση του HellaSync, είναι απαραίτητη η ιδιότητα μέλους στον 
GS1 Association Greece ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό GS1 στον κόσμο. 
Απαιτείται κατ’ ελάχιστο ένα GLN για την αναγνώριση της επιχείρησης και 
μοναδικά GTINs για την αναγνώριση των προϊόντων, καταχωρημένα στο 
παγκόσμιο μητρώο GEPIR (www.gepir.org).

Data Supplier

Data Recipient
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Περιλαμβάνονται πάνω από 150 χαρακτηριστικά προϊόντων και πεδία για την εναρμόνιση με 
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169/2011.



Σύνδεση με το GS1 GDSN
Το GDSN (Global Data Synchronization Network) είναι το Παγκόσμιο Δίκτυο Συγχρονισμού Δεδομένων 
του GS1. 

Το HellaSync είναι ένα από τα πιστοποιημένα GDSN datapools, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες 
να συγχρονίσουν τα δεδομένα τους και σε διεθνές επίπεδο.

Μέσω του GS1 GDSN οι χρήστες συνδέονται με το GS1 Global Registry®, ένα είδος διεθνούς ηλεκτρονικού 
καταλόγου, που σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 15.000.000 κωδικούς προϊόντων και χρησιμοποιείται 
από περίπου 25.000 επιχειρήσεις στον κόσμο.

www.hellasync.org
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1. Εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169/2011

2. Καλύτερη Διαχείριση Κατηγοριοποίησης και Προώθησης
• Καλύτερη πρόβλεψη των αποθεμάτων
• Ταχύτερη και ευκολότερη εισαγωγή, έκθεση και 

προώθηση νέων προϊόντων
• Απλοποιημένες αναφορές ανά κατηγορία
• Ευκολότερες αλλαγές ή προσθήκες στα είδη ή τις 

τιμές των καταλόγων 

3. Βελτιστοποίηση των Logistics
• Βελτιωμένες διαδικασίες ιχνηλασιμότητας
• Ακριβείς πληροφορίες για διαστάσεις και βάρη
• Αποστολές & Παραλαβές χωρίς λάθη - Λιγότερες 

επιστροφές και έκτακτες παραγγελίες
• Λιγότερα backorders - Μειωμένα αποθέματα
• Μείωση φθορών/αγνώστων απωλειών
• Ακριβέστερο picking 

4. Ευκολότερη Διαχείριση Δεδομένων
• Εξοικονόμηση κόστους
• Περιορισμένη ανάγκη τήρησης πολλαπλών 

καταλόγων
• Εξάλειψη ανάγκης για διασταύρωση δεδομένων
• Λιγότερα υπόλοιπα εισπρακτέων λογαριασμών
• Λιγότερα λάθη στις παραγγελίες, στις τιμολογήσεις 

και στις παραδόσεις
• Λιγότερες διεκπεραιωτικές εργασίες - Πιο αποδοτικοί 

εργαζόμενοι 

5. Περισσότεροι Ικανοποιημένοι Καταναλωτές
• Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στο ράφι
• Έγκυρη και άμεσα διαθέσιμη πληροφόρηση
• Περισσότερες προσφορές
• Μικρότερος χρόνος αναμονής στα ταμεία
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Οφέλη για το Λιανεμπόριο και τους Προμηθευτές

Συμπερασματικά: Αύξηση Πωλήσεων

Μείωση “Time-to-Shelf”

Βελτίωση διαχείρισης Παραγγελιών & Προϊόντων

Μείωση λάθος πληροφοριών κατά τη διαδικασία πώλησης

Μείωση χρόνου διαχείρισης δεδομένων

Μείωση των ελλείψεων 
(Βελτίωση διαθεσιμότητας στο ράφι)

Μ.Ο. 2-6 εβδομάδες

κατά 67%

Μ.Ο. 25% - 55%

κατά 30%

από 8% στο 3%

Στατιστικά...

Αλεξιουπόλεως 32
16452 Αργυρούπολη
Τ  210 9904260
F  210 9904271
E  info@gs1greece.org

www.gs1greece.org

Ο Διεθνής Οργανισμός GS1
Ο GS1 είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1977, 
αναγνωρισμένος από τον ΟΗΕ ως μη κυβερνητική οργάνωση. Εδρεύει στις 
Βρυξέλλες και εκπροσωπείται σε 115 χώρες στον κόσμο, από οργανισμούς-μέλη 
του. Λειτουργεί ως ουδέτερος φορέας και ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη 
και εφαρμογή διεθνών πολυτομεακών προτύπων για την αυτόματη αναγνώριση, 
το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον συγχρονισμό δεδομένων. Σκοπός του οργανισμού 
είναι η διευκόλυνση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και των  
logistics, στο σύνολό τους. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και φορείς όπως 
ISO, NATO, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, WCO-World Customs Organization, WHO-World  
Health Organization. Τα πρότυπα GS1 αποτελούν «κοινή γλώσσα» εμπορίου σε παγκόσμια 
κλίμακα, είναι τα πλέον διαδεδομένα στον κόσμο,  απευθύνονται σε περισσότερους από 
20 βιομηχανικούς κλάδους και χρησιμοποιούνται από περίπου 2.500.000 επιχειρήσεις, 
που πραγματοποιούν πάνω από 6 δισ. συναλλαγές την ημέρα. Οι έγκυροι GS1 κωδικοί  
barcodes είναι καταχωρημένοι στο GEPIR (www.gepir.org), το Παγκόσμιο Μητρώο 
Κωδικών του GS1.

Ο GS1 Association-Greece
Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο GS1 ASSOCIATION - GREECE είναι αποκλειστικό μέλος του 
Διεθνούς Οργανισμού GS1 στην Ελλάδα, μοναδικός  εξουσιοδοτημένος φορέας για τη 
διαχείριση του συστήματος GS1 και τη χορήγηση GS1 κωδικών barcodes με προθέματα 
520 & 521. 
Δημιουργήθηκε και διοικείται από επιχειρήσεις - χρήστες του συστήματος GS1. Στα 
μέλη του συγκαταλέγονται  ανεξάρτητες βιοτεχνίες, παραγωγοί, πολυεθνικές εταιρίες, 
εμπορικές επιχειρήσεις, μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου, χονδρέμποροι και 
διακινητές, αλλά και φορείς δημοσίου.


