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пълна иДентификация

това означава неповторимо, уникално идентифициране на продуктите, пар ти
дите и артикулите, контейнерите, местата и хората. Продуктът може да има 
собст вен бар код или да носи бар код на друг продукт, (или и двете), и код на 
партида и кодове за дати. Специфичният състав на продукта се отбелязва вър  ху 
опаковката. Данните за проследяемост включват актуални стойности за вся ка 
партида или производствен период.
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Идентифицирането на партидите става чрез поредно номерирани етикети. След 
като е въведена маркировка за идентификация със съответните записи е въз
можно да се даде отговор на основни въпроси: какво е това? кой го е произ вел? 
къде? кога? и Защо? Връзката на записите  за  проследяемост и транзакция, ка то 
поръчки за закупуване, поръчки за работа и поръчки за продажби,  може  да  да
де адекватен  отговор.

Използването на технология за обхващане на данните опростява цялостния 
про цес. 

Автоматичното обобщаване на данни, използвайки бар кодове, радиочестотни 
устройства, сензори и аналитични инструменти е много поточно и евтино,  от
колкото ръчните записи на рутинните операции.

Стандартните методи за търсене на базата от данни осигуряват бързи отговори 
на въпроси за проследяемостта, като например: кои клиенти са получили пар
тида “х”?; какви съставки има в партида “y”?; или какъв е бил температур ният 
профил за партида “z”?
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