
GDSN E-KATALOG
CO JE TO GDSN?
Díky mezinárodnímu standardu GDSN posílají dodavatelé svým odběratelům kmenová data o svých
produktech (dále jen produktová data). A to nejen v rámci ČR, ale také odběratelům v zahraničí.
GDSN představuje síť navzájem propojených elektronických katalogů umožňující sdílet produktová
data s mnoha odběrateli najednou.

JAKÁ PRODUKTOVÁ DATA?
Prostřednictvím GDSN je možno zasílat nejen B2B data, která jsou typicky uvedena v zalistovacích
kartách, ale také B2C data. Tedy data důležitá pro konečného spotřebitele, která v současné době
odběratelům většinou úplně chybí. Mezi B2C data patří např. složení, alergeny, nutriční tabulka,
marketingová sdělení a mnoho dalších. Do GDSN lze vkládat také digitální obsah, jako jsou produktové 
fotografi e, certifi káty, bezpečnostní listy apod.

KATALOG SYNFONY
Poskytovatelem elektronického katalogu SYNFONY je organizace GS1 Czech Republic. Jedná se
o certifi kovaný GDSN katalog. Sdílení produktových dat probíhá prostřednictvím intuitivní webové
aplikace. Alternativou může být také hromadný import dat z Excelu. Zejména větší společnosti ocení 
možnost integrace s vlastním informačním systémem prostřednictvím XML souborů s využitím FTP
či AS2 protokolů. Pro stahování dat mohou odběratelé využít nejen FTP/AS2, ale i API.



3 KLÍČOVÉ BENEFITY PRO DODAVATELE
Sdílejte B2B a B2C data o svých výrobcích
se všemi odběrateli najednou.

• Rychlejší uvádění výrobků na trh a jejich
 snazší propagace.

• B2B a B2C produktová data se
 i s digitálním obsahem vkládají pouze
 jednou pro více odběratelů zároveň.

• Případné změny se automaticky zasílají
 všem partnerům, kteří data odebírají.

3 KLÍČOVÉ BENEFITY PRO ODBĚRATELE
Přijímejte kmenová data ve standardním formátu – GDSN.

• Okamžitý přístup k velkému množství kvalitních dat ve standardním formátu.
• Stahování B2B a B2C produktových dat z jednoho místa včetně digitálního obsahu.
• Automatický příjem aktualizací od dodavatele.

CHCETE SYNFONY?
• Zkušební přístup do SYNFONY na 30 dní bez závazku po vyplnění registračního formuláře
• Bezplatná podpora při vkládání prvních produktů (školení, konzultace, bezplatná verifikace dat). 
• Prvních 12 měsíců plného provozu zdarma (platí pro všechny společnosti řádně registrované
 u GS1 Czech Republic).
• Do konce roku 2024 další výhodné cenové podmínky.

Registrační formulář či konkrétní zvýhodněné cenové podmínky na vyžádání na adrese
synfony@gs1cz.org.

ŠKOLENÍ
K dispozici jsou bezplatná online školení na téma GDSN: GDSN - Seznámení s GDSN a GDSN - Práce
s e-katalogem SYNFONY, obě v rozsahu cca 60 minut. Online registraci je možné provést na
www.gs1cz.org/skoleni.

KONTAKTY
GS1 Czech Republic       Obchodní kontakt SYNFONY:
Na Pankráci 30       Alice Palkosková 
140 00  Praha 4 M +420 720 031 673
 E palkoskova@gs1cz.org
T +420 227 031 165 
E synfony@gs1cz.org 

www.synfony.cz     www.gs1cz.org


