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Traceerbaarheid en automatisering

Fabrikanten hoeven hun productgegevens maar bij een datapool

aan te leveren. Retailers kunnen via hun eigen datapool alle pro-

ductgegevens actualiseren. Dit is mogelijk dankzij internationa-

le standaarden over het vastleggen van artikelgegevens en de

uitwisseling hiervan. Schone data vormen de basis voor logistie-

ke prestatieverbetering.

Albert Heijn heeft aangekondigd dat van-
af 2006 de aanlevering van productgege-
vens volledig elektronisch moet plaats-
vinden. Zo hoeven deze gegevens, waar-
onder artikelnummers, verpakkings-
vorm, afmetingen en gewichten van zo-
wel consumenteneenheden als handels-
eenheden, niet meer via papier te worden
uitgewisseld. Veel fabrikanten leveren
hun productgegevens nu al aan bij de
Nederlandse database met productgege-
vens: GS1-DAS (GS1 is de nieuwe naam
van EAN). Een intensiever gebruik door
afnemers en internationalisatie van ge-
gevensuitwisseling zorgt de komende
jaren voor verbeteringen. 

Noodzaak
Een onderzoek bij e-Centre, de Engelse
tegenhanger van GS1-DAS, gaf aan dat
een beperkte set van 17 artikelgegevens
bij 51% van de consumenteneenheden en
34% van de handelseenheden niet cor-
rect bleek. Kleinschalige onderzoeken
van Capgemini onder Nederlandse pro-

ducenten bevestigen dit beeld. De foutie-
ve gegevens resulteren in fouten in or-
ders, verkeerde leveringen, foutieve fac-
turen et cetera. Het gevolg is inefficiëntie
in de logistieke keten.
Correcte gegevens, schone data zijn wen-
selijk om de efficiëntie te verbeteren. Bij
de steeds verdergaande integratie van de
logistieke keten tussen producenten en
retailers zijn ze zelfs een noodzaak. Dat

geldt al voor de huidige invoering van de
standaard EAN/GS1 palletlabels en elek-
tronische verzendberichten, maar hele-
maal voor de automatische identificatie
met RFID-tags. Met deze technologie

doet Schuitema momenteel de eerste
proeven in de versketen. Omdat alle
transacties automatisch verlopen, is het
essentieel dat alle productgegevens klop-
pen.Door het snelle verloop van de logis-
tieke stroom is geen tijd voor handmati-
ge correcties. Ook voor een sluitende tra-
ceerbaarheid zijn correcte artikelgege-
vens nodig.

Het concept
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan
het ontwikkelen van een internationale
standaard voor het vastleggen van arti-
kelgegevens. De eerste horde was het
harmoniseren van de manier van artikel-
nummering in Europa en de Verenigde
Staten. De Europese EAN/GS1-standaard
en de Amerikaanse UCC-standaard voor
artikelnummer en locatie werden gehar-
moniseerd in het zogeheten Global Trade

Item Number (GTIN) en Global Location
Number (GLN). Deze harmonisatie bete-
kent een wereldwijde herkenning voor de
bestaande Europese nummering en bij-
behorende barcoderingen. Deze basis

Fig. 1   Het basisidee achter Global Data Synchronisation is dat productgegevens maar op één plaats elektronisch worden onderhouden en dat
alle afnemers deze gegevens elektronisch kunnen binnenhalen.
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maakte de weg vrij voor de volgende
stap: het efficiënter en effectiever uitwis-
selen van artikelgegevens tussen keten-
partners. Voor dit proces, aangeduid met
Global Data Synchronisation (GDS), is
een standaard noodzakelijk voor de wijze
van vastleggen van artikelgegevens en de
wijze van communicatie hierover. Een
aantal grote retailers, producenten en de
standaardiseringsorganisaties hebben
zich verenigd in het Global Commerce
Initiative (GCI) om input te leveren aan
de definiëring van deze standaarden en
het gebruik ervan te stimuleren. De stan-

daard voor artikelgegevens heeft geleid
tot de Global Data Dictionairy (GDD) die
een groot aantal algemene en marktspe-
cifieke artikelkenmerken bevat, inclusief
een productclassificatie. Prijsafspraken
zijn al opgenomen in de standaard en
naar verwachting wordt de standaard vol-
gend jaar uitgebreid met onder andere
landspecifieke gegevens, zoals de CBL-
code, branchespecifieke productkenmer-
ken, afbeeldingen en aanvullende bilate-
rale gegevens (zoals palletconfiguraties).

Communicatie
Als de bedrijven hun artikelgegevens
vastleggen zoals beschreven in de stan-
daard, maakt de specifieke communica-
tiestructuur het mogelijk deze gegevens
wereldwijd te delen. Het basisidee achter
Global Data Synchronisation is dat pro-
ductgegevens maar op één plaats elek-
tronisch worden onderhouden en dat alle
afnemers deze gegevens elektronisch
binnenhalen (fig. 1). De hele papier-
stroom kan hiermee op termijn verdwij-
nen. Om dit te realiseren, is internatio-
naal een aantal databases of datapools
opgericht waarin artikelgegevens worden
opgeslagen. Het Nederlandse GS1-DAS is
één van deze datapools. Nieuw is de ver-
binding van al deze datapools met elkaar
zodat onderlinge gegevensuitwisseling
mogelijk is. Op één centrale plaats in het
netwerk, de zogenaamde Global registry,
wordt vastgelegd in welke datapool de
basisgegevens van een bepaald artikel
worden onderhouden. 
Het principe van het systeem is vrij een-
voudig:
1. De producent legt alle basisgegevens

van zijn artikelen vast in de door hem
gekozen datapool. Voor veel Neder-
landse bedrijven zal dat GS1-DAS zijn.

Een aantal wereldwijd opererende
fabrikanten, bijvoorbeeld Sara Lee In-
ternational, heeft gekozen voor Tran-
sora.

2. In de registry wordt voor elk artikel de
link gelegd naar de datapool waar alle
gegevens worden gevonden.

3. Een retailer kiest een eigen datapool
om productinformatie te verkrijgen.
Zo heeft Ahold in Europa gekozen
voor World Wide Retail Exchange
(WWRE) en enkele grote Engelse re-
tailers voor e-Centre (de nieuwe naam
van UDEX).

4. Vervolgens is synchronisatie van de
productdata tussen de datapool van
de fabrikant en de datapool van de re-
tailer noodzakelijk. De fabrikant geeft
aan welke handelspartners toegang
krijgen tot zijn gegevens (‘publica-
tion’) en de retailer geeft aan van wel-
ke producten de gegevens up-to-date
moeten worden gehouden (‘subscrip-
tion’). Zo wordt bepaald welke artikel-
gegevens moeten worden gesynchro-
niseerd wanneer zich hierin wijzigin-
gen voordoen. 

Het grote voordeel voor de leverancier is
dat een wijziging in de artikelgegevens
slechts éénmalig en op één plaats, name-
lijk in de eigen datapool, hoeft te worden
doorgevoerd. Met de publication-sub-
scription methode worden deze wijzigin-
gen automatisch doorgegeven aan afne-
mers die het betreffende artikel voeren. 

Accurate en
consistente

data

De eerste ervaringen met de
standaard zijn zeer positief

Accurate productge-
gevens vormen de
basis voor een effi-
ciënte logistiek.
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Personalia

Codex Alimentarius
Wim van Eck, hoofdinspecteur Levensmiddelen bij de
Keuringsdienst van Waren, is tijdens de 28ste jaarver-
gadering van de Codex Alimentarius Commissie be-
noemd tot vice-voorzitter van deze internationale ad-
viescommissie. In het verleden was Van Eck, onder
meer als senior adviseur voedselveiligheid en voeding
bij de World Health Organization (WHO), reeds be-
trokken bij diverse projecten rondom de Codex. 

WUR en UT
Kees van Ast, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Wage-
ningen Universiteit en Research Centrum, heeft per 1 oktober
aanstaande de functie geaccepteerd van vice-voorzitter van de
Raad van Bestuur van de Universiteit Twente. 
Bij de WUR volgt Tijs Breukink Kees van Ast op. In de Raad van
Bestuur zal hij zich bezig houden met de bedrijfsvoering van
WUR. Vanaf 1 september bestaat de Raad van Bestuur van WUR
uit dr. Aalt Dijkhuizen (voorzitter), prof. dr. Martin Kropff (onder-
wijs, onderzoek en studentenzaken, vice-voorzitter en rector mag-
nificus Wageningen Universiteit) en Tijs Breukink (bedrijfsvoe-
ring).

Tefco Food Ingredients
Met ingang van 1 september is het team van Tefco
Food Ingredients BV te Bodegraven uitgebreid met dr.
ir. Dorine van Brussel-Verraest. Met het oog op de toe-
nemende wettelijke eisen en daarmee samenhangend
de eisen van de afnemers van Tefco zal zij als quality
assurance manager de verantwoordelijkheid dragen
voor alle zaken die daaraan zijn gerelateerd.

Tivall
Kristine Klaassen is, na vijf jaar als core line manager te hebben
gewerkt, bij Sara Lee vertrokken naar Tivall. Tivall, producent van
vegetarische producten, is een Israëlische organisatie die in Euro-
pa in meerdere landen is vertegenwoordigd. Het Europese hoofd-
kantoor is gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf heeft serieuze uit-
breidingsplannen.

Smiths Food Group
Harmen Scholten (37) is per 1 september Marketing directeur
Northern Europe (Benelux en Scandinavië) bij Smith Food Group
in Maarssen. In deze functie volgt hij Ted Linehan (37) op, die is
benoemd tot vice-president Marketing NBC bij het moedercon-
cern PepsiCo in de Verenigde Staten. Scholten maakt in zijn nieu-
we functie deel uit van het NEBU Leadership Team, het manage-
mentteam van Smiths Food Group.

AACC International
Rob Hamer, bijzonder hoogleraar Technologie van graaneiwitten
van Wageningen Universiteit, betreedt per september 2005 de
Raad van Bestuur van AACC International. In deze functie is hij
allereerst verantwoordelijk voor alle benoemingen in het komen-
de jaar en voor de verdere ontwikkeling van de strategie van het
AACC. Vanaf september 2006 bekleedt Hamer de voorzittersfunc-
tie, waarna hij per september 2007 wordt aangesteld als voorzit-
ter van de Raad van Bestuur.

Wim van Eck.

Dorine van Brus-
sel-Verraest.
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Deze nieuwe technologie maakt het veel eenvoudiger om de
gegevens in de datapool te onderhouden. Tot op heden ge-
bruikten fabrikanten hiervoor de software van Sinfos. Door een
nieuwe technologie kunnen de gegevens in GS1-DAS binnen-
kort direct via internet worden aangemaakt en gewijzigd. Het
blijft mogelijk om met eigen software en elektronische berich-
ten de gegevens in de GS1-DAS database te onderhouden. 

Kwaliteit data
Voor de meeste fabrikanten is het realiseren van een hoge kwa-
liteit data voor retailers een grote uitdaging. Het interne proces
om de meest actuele gegevens op een efficiënte manier vanuit
de verschillende afdelingen beschikbaar te maken, moet bij de
meeste fabrikanten (op)nieuw worden ingericht, inclusief ver-
antwoordelijkheden en prestatie-indicatoren. Het feit dat de
benodigde gegevens vaak in verschillende interne IT-systemen
zijn opgeslagen, maakt dit lastig. 

Voordelen verzilveren
De eerste bedrijven zijn inmiddels overgegaan op het gebruik
van de GDS-standaarden. In september van dit jaar waren er al
386.000 artikelen geregistreerd en dat aantal stijgt snel. De eer-
ste ervaringen met de standaard zijn zeer positief. Zo besteedt
Albert Heijn nu 30% minder tijd aan datamanagement voor een
categorie hygiëneproducten van vier leveranciers. Voor deze
categorie kon de retailer ook stoppen met het nameten van de
productdimensies. Dit was hiervoor nog wel noodzakelijk
omdat 40% van deze gegevens incorrect waren.

Voor Sara Lee International is Global Data Synchronisation een
belangrijk speerpunt in de hele organisatie. Elke Europese
vestiging van het bedrijf is actief aan de slag met multidiscipli-
naire GDS-teams bestaande uit vertegenwoordigers van com-
merciële en logistieke afdelingen en IT- en datamanagement. In
elk land is een eigen actieplan opgesteld op basis van de
gemeenschappelijk ontwikkelde corporate GDS-kit. Sara Lee
hecht veel waarde aan het verzilveren van de voordelen van
GDS: gestroomlijnde en geautomatiseerde logistieke processen
verbeteren de samenwerking met retailers. Het hanteren van
prestatie-indicatoren is hierbij cruciaal. De verwachting is dat
vergelijkbare resultaten voor de meeste bedrijven haalbaar zijn.

Ingrediënten en allergenen
Het wereldwijde netwerk van datapools voorziet in eerste
instantie vooral in het delen van logistieke gegevens. Begin dit
jaar is een internationale werkgroep opgericht die zich richt op
de standaardisatie van registratie en communicatie over andere
kenmerken van producten, zoals ingrediënten, toevoegingen,
allergenen, dieettypes en nutriënten et cetera. Hiervoor kan een
vergelijkbaar systeem worden opgezet als voor het delen van
logistieke gegevens, met als resultaat volledige actuele pro-
ductinformatie zonder papierstroom.

Peter Tielemans, Lia Josten en Henk van der Heide
Dr. P.F.J. Tielemans, Capgemini en RSM Erasmus Universiteit Rotterdam, 030-6898712, 

peter.tielemans@capgemini.com, ir. A.M.J. Josten, Capgemini, en ir. H. van der Heide, Sara

Lee International.

Nieuw is de verbinding van al 
deze datapools met elkaar zodat onderlinge

gegevensuitwisseling mogelijk is


