
Implementace technologie tvorby a evidence SSCC kódů v systému WinShop SQL 

 

SSCC (Serial Shipping Container Code) je 18místné číslo určené k identifikaci logistické jednotky 

(například palety) při manipulaci a průchodu dodavatelským řetězcem. SSCC je součástí čárového 

kódu GS1-128 (dříve EAN-128). 

 

 

 

 

 

 

 

Implementací SSCC technologie do EDI zpráv umožní v reakci na původní objednávku odeslat tzv. 

avízo o dodání zboží (zprávu DESADV) a s předstihem v ní uvést obsah každé palety. Při následném 

příjmu ve skladu odběratele připravit pozice ve skladu, načítat do čtečky jednotlivé palety a tím celý 

proces naskladnění urychlit. 

V systému WinShop SQL je technologie SSCC implementována dle standardů SSCC. V datové 

struktuře přibyla tabulka SSCC, která bude evidovat unikátní SSCC kódy a umožní tyto využívat ve 

vybraných agendách. 

Agendy, ve kterých je technologie SSCC kódu implementována jsou objednávky odběratelské a 

dodací listy. Obě tyto agendy umožní evidenci SSCC kódu na úrovni každého řádku.  

Forma implementace: 

Číselník SSCC kódů 

Samostatný číselník, seznam SSCC kódů. Možnost nastavení prefixů SSCC kódu, možnost generování 

SSCC kódu, možnost tisku, možnost mazání kódu (v případě, pokud není použit v žádném dokladu), 

možnost zneaktivnit SSCC kód (pokud se nemá nabízet pro další využití v dokladech WinShop SQL), 

možnost nastavení automatické expirace SSCC (doba od vygenerování po které se nemá nabízet pro 

další využití v dokladech WinShop SQL). V číselníku bude možnost získání informace o seznamu 

dokladů, ve kterých je SSCC kód využit. 

Objednávka odběratelská  

Integrace je připravena v expedičních terminálech (PC terminály) i do přenosných PDT terminálů. 

V obou typech zařízení (v jejich uživatelských aplikacích) bude při vykrývání objednávek 

odběratelských možnost vygenerovat nový SSCC kód a nebo objednávku přiřadit k již existujícímu 

SSCC kódu. V obou případech bude při vykrývání systém nabízet pouze aktivní SSCC kódy. Obě 

aplikace umožní při výběru vygenerovat nový SSCC kód tisk na síťovou tiskárnu etiket. Přítomnost 

SSCC kódů v objednávce odběratelské umožní následnou tvorbu avíza o dodání zboží (zprávu 

DESADV) v prostředí ADI a samozřejmě následné vytvoření dodacích listů s uložením SSCC kódů. 



 

Dodací list 

Integrace ukládání SSCC kódů v dodacích listech je připravena v části BACK OFFICE systému WinShop 

SQL. V této části bude možné generovat a nebo přiřazovat jednotlivé SSCC kódy k řádku dokladu jak 

v okamžiku tvorby dokladu (přímá tvorba DL bez objednávky odběratelské) a nebo následně při 

editaci již existujícího DL. V obou případech bude možné generovat nový SSCC kód a nebo přiřadit 

řádek dokladu k již existujícímu SSCC kódu (pouze aktivní SSCC). 

 

 


