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� Alþjóðlegur miðlægur staðlaður gagnagrunnur með 
frumvörugögn (e. Item master data)

� GDSN gagnalaug (e. GDSN Data pool)

� 41 Gagnalaug í heiminum – þjónusta við öll lönd

� GS1 þróar GDSN staðalinn

� Aðfangakeðjan getur skipst á áreiðanlegum 
vöruupplýsingum

� Upplýsingar settar inn einu sinni

� Uppfærðar upplýsingar berast öllum

Hvað er 
Gagnalaugin?



Hvað er 
Gagnalaugin?

� Kemur EKKI í staðinn fyrir ERP kerfi né heldur PIM 
kerfi

� Verður þungamiðja vöruupplýsinga

� Sniðmengi af vöruupplýsingum geymt í kerfum 
viðskiptavinar

� Allir aðilar í aðfangakeðjunni munu sækja þangað 
gögn

� GTIN notað til aðgreiningar á vörum 

� Stofnun vöruspjalda í bakendum einfölduð til muna



Upplýsinga 
umhverfið
Eins og það er fyrir tilkomu 
gagnalauga



Upplýsinga 
umhverfið
Eins og það lýtur út eftir tilkomu 
gagnalauga.



Ferli
Myndin sýnir ferli frá umsókn um 
áskrift til birtingar fyrir viðtakanda 
upplýsinga (e. data receiver). 

Óskað eftir birtingu 
vöru til 

birgja/framleiðanda 
eða gögn fyllt inn af 

birgja

• Senda beiðni í 
pósti (hægt að 
fá sniðmát 
fyrir það)

Birgi/framleiðandi 
birtir vöru fyrir 

íslenskan markað

•Hægt að setja inn 
íslenska þýðingu ef 
um erlendan 
framleiðanda/birgja er 
að ræða.

Vörugögn aðgengileg í 
gegnum íslensku 

Gagnalaugina

•Hægt að læsa aðgang að 
vörugögnum

•Private (innanhússvörur)
•Public

Fyrirtæki gerast 
áskrifendur að 
vörugögnum

•Einstök vara hjá 
framleiðanda/birgja

•Allar vörur frá 
framleiðanda/birgja

•Ákveðinn vöruflokkur 
framleiðanda/birgja



GDSN -
Gagnalaug
Umhverfi

� GS1 Global registry
� Heldur utan um staðsetningar í hvaða gagnalaug vörugögn er að finna
� Heldur utan um samstillingu milli aðila

• Íslenska Gagnalaugin
� Þróuð í Danmörku af Tradeconnectors (í eigu GS1 DK og GS1 FI)
� Notuð af 

� Danmörku

� Finnlandi

� Bretlandi

� Ungverjalandi

� Íslandi

� Hollandi



GDSN
Umfang

� 53.371 fyrirtæki/staðsetningar skráðar

� 30.078.835 vörur skráðar

� 84.856.842 virkar áskriftir að vörum



Gagnalaug
Íslenski markaðurinn

� Framleiðendur
� SS
� Ölgerðin
� Mjólkursamsalan

� Birgjar
� Aðföng
� 1912

� Innnes
� ÍSAM

• Verslanir
• Krónan
• Nettó
• Hagkaup
• Bónus

• Netverslanir
• Heimkaup.is
• Aha.is

350 fyrirtæki í verslun



Gagnalaug
Hverjum nýtist hún

� Aðrar atvinnugreinar í framtíðinni
� Lyfjageirinn
� Ríkisstofnanir (mötuneyti, spítalar, Mast, o.s.frv.)
� Sveitarfélög (skólar, heilsugæslur, mötuneyti)
� Ferðaþjónustufyrirtæki og veitingastaðir

� Þjónustufyrirtæki
� Sjávarútvegur og landbúnaður - EPCIS – annar GS1 staðall í þróun fyrir 

rekjanleka
� Er verið að skoða samhliða þessu með sjávarútveginn og síðar meir 

landbúnað

� Ótal snertifletir



Gagnalaug
Aðkoma ólíkra aðila

� Tengd starfsemi
� Gagnagæði
� Ljósmyndun
� Hugbúnaðarþróun – öpp og tengingar inn í 

bakvinnslukerfi/vörustjórnunarkerfi/kassakerfi
� Samstarf með:

� Rue de net

� LS Retail

� Strikamerki

� Origo

� Advania

� Wise

� Annata



Gæði 
upplýsinga
Gögn og upplýsingar í gagnalaug.

� Allar upplýsingar sem viðkoma vöru
� Innihaldsupplýsingar

� Stærðarupplýsingar

� Ofnæmisvaldar

� Vigtarupplýsingar

� Vörueiningarupplýsingar

� Pakkningaupplýsingar

� O.s.frv. 

� Digital Asset Management (DAM)

� Lógó, öryggisupplýsingaskjöl, yfirlitsmyndir, myndir af vöru, o.s.frv.



Gæði 
upplýsinga
Gögn og upplýsingar í gagnalaug.



Gæði 
upplýsinga
Gögn og upplýsingar í gagnalaug

� Eykur sýnileika á vörum sem fyrirtækið selur á markaðnum

� Breytingar á upplýsingum berast strax og sjálfvirkt

� Gögn nýtast við innflutning og minnka skil vegna ófullnægjandi 
upplýsinga s.s. þegar:

� Stærðir eru ónákvæmar

� Þyngd er ekki rétt

� Strikamerki stemma ekki

� Hægt að fá upplýsingar um allar flutningseiningar – pökkunarupplýsingar

� Hægt að taka út vöruspjald beint úr Gagnalaug

� Myndir fylgja vörum – einfaldar netverslun

� Afturkallanir einfaldari – framkvæmt af framleiðanda
� Aðilar sem eru áskrifendur að vörugögnum fá meldingu



Gæði 
upplýsinga
Gögn og upplýsingar í gagnalaug



Gæði 
upplýsinga
Hagnýting og ávinningur

� Betri, dýpri og réttari vöruupplýsingar í upplýsingadrifnum 
heimi

� Neytendur fá uppfærðar upplýsingar um leið og upplýsingagjafi 
breytir

� Næringar- og heilsuupplýsingar miklu aðgengilegri

� Fækkar mannlegum handtökum við innskráningu í bakvinnslu



Gæði 
upplýsinga
Hagnýting og ávinningur

� Stærðar- og vigtarupplýsingar aðstoða við pökkun og dreifingu

� Minna loft flutt

� Meðhöndlunarupplýsingar gera flutnings- og dreifingaraðilum 
kleift að flytja vörur á réttan hátt



Gæði 
upplýsinga
Hagnýting og ávinningur

� Upplýsingar skráðar inn í þróunar- og framleiðsluferlum

� Allar upplýsingar til staðar áður en vara er sett á markað

� Kemur vörum á markað hraðar og á einfaldari hátt

� Hægt að nota sem vörustjórnunarkerfi



Breyttur heimur 
Sífellt aukin þörf fyrir upplýsingar.

� Evrópureglugerð 1169 frá 2011 - drifkrafturinn í Evrópu fyrir GDSN
� Reglugerð 1294/2014 Um miðlun upplýsinga um matvæli til 

neytenda. 
� Athugasemd 27) með EU 1169/2011 um áherslur varðandi 14 gr. Um 

fjarsölu þar sem fram kemur: að lögboðnar matvælaupplýsingar 
skuli einnig vera tiltækar áður en kaupin fara fram.

� ALLAR netverslanir á Íslandi ólöglegar sem stendur

� Fyrir aðila á smásölumarkaði sem versla með matvæli, sérstaklega 
á vefnum

� Reglugerð um upplýsingagjöf sem verður að eiga sér stað við sölu 
á matvælum

� Er neytendalöggjöf sem hefur það markmið að neytendur geta 
tekið upplýstar ákvarðanir um kaup á kauptíma út frá 
vöruupplýsingum.

� Sömu upplýsingar við kaup á netinu og í raunverslun.




