
GLN
Niezbędny identyfikator
w komunikacji EDI

Pozyskaj GLN już za 40 zł

GLN – Twój indywidualny numer lokalizacyjny

GLN to unikatowy numer, przydzielany jest przez organizację GS1. Globalny Numer

Lokalizacyjny (GLN) umożliwia sprawną komunikację zarówno wewnątrz organizacji, jak również

pomiędzy rozproszonymi partnerami biznesowymi. GLN służy do identyfikacji podmiotów

gospodarczych, a także pełnionych funkcji, czy lokalizacji w rozumieniu fizycznym i cyfrowym.



Podmiot gospodarczy

Identyfikacja dotyczy

zarówno przedsiębiorstw

prywatnych, jak i administracji

publicznej. Numer GLN

umożliwia precyzyjną

lokalizację firmy.

Lokalizacja fizyczna

GLN umożliwia przejrzysty

obieg informacji. Poprzez

lokalizację fizyczną rozumie

się określone miejsca,

obszary, czy obiekty firmy.

Lokalizacja może odnosić

się m.in. do biura, magazynu,

hali produkcyjnej jak i piętra.

Lokalizacja cyfrowa

GLN standaryzuje komu-

nikację pomiędzy systemami

informatycznymi poprzez

identyfikację adresu

elektronicznego. 

Pełnione funkcje

GLN identyfikuje i klasyfikuje

zadania, wykonywane

wewnątrz danego podmiotu

gospodarczego, np. działu

finansowego, działu obsługi

rynku.

• precyzyjna identyfikowalność podmiotów gospodarczych

i punktów odbioru lub dostaw,

• usprawnienie procesów logistycznych,

• jednoznaczna weryfikacja użytkowników,

• sprawna realizacja procesów komunikacyjnych,

• wsparcie procesów biznesowych.

Jesteśmy członkiem GS1 –  międzynarodowej organizacji wyznaczającej i ujednolicającej globalne standardy komunikacji i identyfikacji

pomiędzy partnerami biznesowymi. GS1 dostarcza rozwiązań, wspierających logistykę zarządzania łańcuchem dostaw.

Dostępne są również pule 100, 1000 i 10000 numerów – w celu uzyskania informacji skontaktuj się z naszym konusltantem lub bezpośrednio z GS1 Polska.

Jeżeli nie jesteś uczestnikiem GS1 Polska, wejdź na www.gs1pl.org

Rodzaje identyfikacji

1. Zaloguj się na stronie www.mojegs1.pl.

2. Wybierz zakładkę „Rejestr numerów”, a następnie „Moje 

lokalizacje”.

3. Wybierz opcję „Dodaj nową lokalizację”.

4. Uzupełnij dane adresowe, nazwę oraz typ lokalizacji.

5. Odbierz swój numer GLN.

Opłata jednorazowa Opłata roczna
(uzyskanie numeru)

40,00 zł netto 40,00 zł netto

Jak pozyskać numer GLN?

GLN usprawnia procesy komunikacyjne

T +48 12 425 09 60
E sales@edison.pl 

Aby poznać szczegóły oferty, skontaktuj się z naszym Działem Handlowym

Edison is member of EDITEL GroupEDISON S.A. 
Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków / Poland
+48 12 425 09 70
www.edison.pl

Pojedynczy numer GLN

Korzyści

Opłata jednorazowa Opłata roczna
(uzyskanie puli numerów)

1 pula nie pobiera się opłaty

2 pula 110,57 zł netto 110,57 zł netto

3 pula 110,57 zł netto

Pula 10 numerów (tylko dla nowych uczestników GS1)

Posiadasz kilka oddziałów firmy? W jaki sposób rozróżnić podmioty gospodarcze, aby precyzyjnie określać model komunikacji?

Odpowiedzią jest sprawna wymiana informacji. GLN to międzynarodowy standa    rd rekomendowany przez GS1. Za pomocą trzynasto-

cyfrowego numeru zapewniasz sobie identyfikowalność w komunikacji EDI.


