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Konfiguracja skanera i oprogramowana 
użytkownika końcowego – najczęstsze problemy 

konfiguracji
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• Zamiana znaków

• Zamiana wielkich na małe litery

• Kolejność odkodowania i jej prawidłowa interpretacja

• Interpretacja daty

• Tzw. odwrócony zestaw kolorów kodu

Typowe problemy konfiguracyjne

Podsumowanie
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Błędna konfiguracja skanera prowadzi do alertów fałszywie pozytywnych



Standardy nie są nowe, funkcjonują od ponad 35 lat

Międzynarodowe standardy kodowania i odkodowania
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Kodowanie Odkodowanie

• Należy oczekiwać od Państwa dostawcy IT ich znajomości

Działanie wytwórcy leku Działanie użytkownika końcowego

Product #: 09876543210982
Batch: A1C2E3G4I5
Expiry: 140531
S/N: 12345AZRQF1234567890



• Specyfikacja GS1 dostępna 
jest pod adresem: 
http://www.gs1.org/sites/def
ault/files/docs/barcodes/GS
1_General_Specifications.p
df

Standardy są dostępne i opublikowane w sieci

http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf


Zamiana znaków



Trzy tryby komunikacji z oprogramowaniem:

1. Tryb klawiatury

2. Tryb RS232

3. Tryb USB (korzystający z jednego z powyższych)
• USB w trybie Klawiatura

• USB w trybie RS232

Wdlaczego pojawia się problem?

Wprowadzenie do problematyki skanera

7



• Skaner podłączony do komputera w trybie klawiatury zachowuje się 
jak klawiatura

• Typowe wyzwanie dla domyślnych klawiatur innych niż QWERTY, 
zamiana liter układu QWERTY na inny znak, występujący w miejscu 
znaku w standardzie QWERTY.

Typowe problemy

Tryb klawiatury
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Country A Keyboard

Country B Keyboard

Inne położenie klawiszy



• Konieczne jest korzystanie z międzynarodowego 
standardu dekodowania, zgodnie z wytycznymi GS1

• Ustawienia skanera i oprogramowania musi stosować 
standard rekomendowany przez GS1

• Konieczne jest przetestowanie prawidłowego 
odzwierciedlenia przez skaner i oprogramowanie 
wszystkich znaków standardu GS1

• Problem ten nie został jeszcze zdiagnozowany w Polsce

W jaki sposób wyeliminować problem 
substytucji
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Odkodowanie



Zamiana wielkości liter 
(wielkie/małe)



Pojawiają się liczne alerty wywołane zamianą 
wielkich liter na małe (dotyczy również Polski)



• Kod 2D zawiera dane zakodowane w standardzie GS1
• Numer serii zaznaczony jest na czerwono
• Seria i indywidualny numer seryjny zakodowane są wielkimi literami
• Aby nie wywołać alertu konieczne jest zachowanie formatu 

zakodowanego w kodzie 2D

Odkodowanie, jak to działa?
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• Konfiguracja skanera lub oprogramowania użytkownika systemu zmienia litery wielkie na małe

• PLMVS odczytuje tak zmienione kody, jako nieznane systemowi, ponieważ system jest wrażliwy na 
wielkość liter, podobnie jak producenci leków, którzy kodują opakowania z wykorzystaniem 
wielkich i małych liter, co ma znaczenie dla unikalności opakowania

• Skanery nie mogą zmieniać formatu danych

Jak dochodzi do błędów
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Scanner Software NMVS

B52318C b52318c b52318c

B52318C B52318C b52318c

EMVS Hub

B52318C





Specyfikacja techniczna 
odkodowania jest 
dostępna w standardach 
GS1 funkcjonujących na 
rynku od wielu lat



Kolejność odkodowania i 
jej prawidłowa interpretacja



How data is encoded
Order of data in the 2D Data Matrix Barcode

]d2010950400005911817141100107654321D<GS>2110987654d3

Ten komunikat wskazuje, 
że kod 2D Data Matrix 
wymaga odkodowania w 
formacie GS1

Prefiksy wskazują skanerowi, z 
jakimi danymi ma do czynienia:
01 = GTIN/ PC
17 = EXP
10 = LOT
21 = SN

GTIN/ PC EXP LOT/BATCH SN

<GS>ten znak wskazuje, gdzie kończy się informacja przypisana do 
prefiksu, w przypadku, gdy długość stringu/ciągu danych nie jest 
stała. 

Np. Numer serii (BATCH) może mieć różną liczbę znaków, 
podobnie jak numer seryjny (SN do 20).

Bez separatora skaner nie jest w stanie określić długości 
stringu/ciągu danych o zmiennej liczbie znaków.

Po separatorze zawsze pojawia się prefiks, wskazujący urządzeniu 
skanującemu zawartość kolejnego stringu danych
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Układ danych może mieć różną kolejność, ale skaner musi je prawidłowo interpretować w celu weryfikacji



Interpretacja daty



• Oprogramowanie użytkownika może próbować interpretować datę, jeśli nie 
jest odpowiednio skonfigurowane. Przykładem może być zamiana 00 na ostatni 
dzień miesiąca, np. 31. 

• Daty nie mogą być intepretowane przez oprogramowanie, ponieważ 
doprowadzi to do alertu

Interpretacja daty – źródło problemu
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Scanner Software NMVS

200300

EMVS Hub

200300

200300 200331



Interpretation



Odwrócony zestaw kolorów
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