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 Cash EDI: CashSSP i GS1 

DECS -  

Data Exchange for Cash 

Services 

 

Zarządzany przez ECB  

(European Central Bank) 

 

2 akceptowane formaty  EDI:  

❙GS1 XML 

❙CashSSP 

 

Każdy Bank Centralny ze 

strefy Euro wybrał jeden z 

nich 
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Standardy GS1 w procesach obrotu 
gotówkowego  

 

3 



© GS1 in Europe 2016 

Standardy GS1 w procesach obrotu 
gotówk 

 Komunikaty elektroniczne (GS1 XMLCashEDI) : zamówienie pieniężne, 
powiadomienie o dostawie , potwierdzenie przyjęcia dostawy, etc.. 

 Identyfikacji stron transakcji (GLN) (wysyłający, banki, skarbce) 

 Identyfikacja nominału w opakowaniu (GTIN) (paczki, wiązki banknotów/monet)  

 Unikalna identyfikacja opakowania transportowego (SSCC)  

 

 

Wiązka z  € 
50.000 

1 wiązka = 10  

               paczek  

1 paczka =   
         100 x 50 €-
Banknotów 

 

 

GTIN 
4048888006642 

P-kontener 

Plomba z SSCC 

Wysłane przez Bundesbank 

Data wysyłki : 27.05.2017 

Informacje: 

Data zamów.: 26.05.2017 

GTIN:  
04048888007229 
04048888006642 

SSCC 
340488880577542513 

GLN 
4048888000008 

Deutsche 
Bundesbank 

Deutsche 
Bundesbank 
Headquarter 
Frankfurt 

DE 60329 Frankfurt 
a. M.   

Pudło z  1 mln € 
1.000.000  €  

1 pudło = 20 wiązek 

1 wiązka  = 10  

                  paczek 

1 paczka =   
         100 x 50 €-
Banknotów 

 
 

 

GTIN 
4048888007229 
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Standardy GS1 w Europie   
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• Strefa Euro – dwa rodzaje kodów 
kreskowe: GS1 i  CashSSP- dla 
transakcji transgranicznych  

• Ujednolicone numery GTIN dla 
nominałów Euro i ich opakowań – 
lista ECB 

• Kod kreskowy z numerem SSCC na 
paletach, kartonach i workach 

• 8 Banków centralnych używa 
elektronicznych komunikatów GS1 
XML Cash EDI  w transakcjach z 
bankami komercyjnymi  
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 Bank Centralny 
   Przedstawicel w   
  GS1 Cash team 

  Używa standardy GS1    Wytyczne GS1 

 NIEMCY Tak Tak Tak 

 FRANCJA Tak Tak Tak 

 HISZPANIA Tak Tak Tak 

 SŁOWENIA Tak Tak Tak 

 WŁOCHY Tak Tak Tak 

PORTUGALIA Tak Tak Nie 

 GRECJA  Tak Tak Nie 

 MALTA Tak Tak Nie 

 AUSTRIA Tak Nie Nie 

 SŁOWACJA Tak wkrótce wkrótce 

 POLSKA Tak planuje planuje  

  ECB Tak Tak Tak  

  USA Tak wkrótce Tak 

Standardy GS1 – banki centralne  
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Cele Grupy GS1 Cash handling w 2017   

• Harmonizacja i uproszczenie operacji gotówkowych między 

bankami centralnymi w strefie Euro w oparciu o standardy GS1 

• Publikacja 4 nowych komunikatów dla maszyn bankowych 

(Cash Handling Machines -CHM) 

- Cash Count Notification do raportowania sald/depozyt 

- Cash Count Report do raportowania ilości procesowanych  

banknotów(monet)/maszynę 

- Cash Count Statistic Report do raportowania parametrów 

statystycznych ( np. czasu pracy) 

- Cash Packaging Report do raportowania zawartości jednostek 

opakowaniowych/opakowanie 

• Publikacja zaktualizowanych wersji komunikatów GS1 XML 

CashEDI, z uwzględnieniem niestandardowych depozytów . 
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Niemcy  

• 1500 niemieckich banków i 70 firm CIT jest obecnie członkami  GS1 

• 10.000 niemieckich detalistów stosuje standardy GS1 w procesach 

obrotu gotówki  

• Platforma  CashEDI : Bundesbank, CITy, banki komercyjne , sieci  

• Procesy do /z Bundesbanku są w 100% obsługiwane w oparciu o 

standardy GS1 Cash EDI  
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Worki: Plomby: P-kontenery: 
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Bezpieczeństwo  

Cele i doświadczenia projektu Cash EDI 
uruchomionego w 2007 roku  

 

• Przyspieszenie procesów związanych z 

przepływem gotówki  

• znacząca redukcja błędów 

• zmniejszenie ilości dokumentów papierowych  

 

 • Możliwość śledzenia ruchu i pochodzenia 

kontenerów z gotówką w czasie rzeczywistym  

 

Efektywność  

Transparentność  
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• Rozdział miedzy fizycznym przepływem 

gotówki a towarzyszącą mu informacją  

• Elektroniczny transfer danych redukuje ryzyko 

manipulacji 

• Elektroniczny transfer zwiększa jakość danych 
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Hiszpania   

• 95% (67) hiszpańskich  banków i 4 firmy CIT są członkami GS1. 

• Na każdej jednostce transportowej występuje  unikalny numer SSCC  

• Numery GLN oraz komunikaty GS1 XML Cash Messages we wszystkich 

operacjach gotówkowych z Banco de Espana. 

• Cel 2017 – zachęcić  CITy do szerszego wykorzystania standardów GS1 
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Francja 

11 

• 100% francuskich banków i  firm CIT  jest 

członkami  GS1 France 

• Stosowane standardy GS1: GTIN, SSCC, GSIN , 

GLN , GS1 XML 2.5 

 

•  2012 -start INTEROP 

• internetowa platforma do komunikacji z 

bankami komercyjnymi i CIT dla każdej 

transakcji realizowanej z Banque de France  

 

• Cel – harmonizacja i wdrożenie standardów GS1 do 

każdej operacji gotówkowej między bankami 

komercyjnymi, firmami CIT oraz kluczowymi partnerami 

operującymi gotówką ( sieci handlowe, kasyna, stacje 

kolejowe)   

• 2018 – realizacja wdrożenia pilotowego z bankiem 

komercyjnym i CIT-em celem lepszego skwantyfikowania 

korzyści    
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France 
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Słowenia 

• Projekt CashEDI  trwa od 2010, 

• Bank centralny i 5 banków komercyjnych wykorzystują komunikaty GS1 

Cash EDI  do wymiany informacji 

• Wszystkie opakowania z gotówka przekazywane między  Bankiem 

centralnym i bankami komercyjnymi są identyfikowane numerem SSCC 

na plombie, a ich zawartość – numerami GTIN wg listy ECB 

• W 2016 jeden bank komercyjny rozpoczął prace nad rozszerzeniem 

rozwiązania na swoich partnerów – sieci handlowe   

• Wytyczne dla  najnowszej wersji komunikatów   GS1 XML 3.3 zostaną  

oficjalnie opublikowane i rekomendowane przez Bank Centralny Słowenii  

we wrześniu 2017   

• Do końca   2017 wszystkie firmy CIT  zostaną zobowiązane do 

uwzględnienia w swojej ofercie raportów traceability opartych o 

standardy GS1 
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USA 

• Proof of concept i wytyczne w 2015/2016 roku  

• FED - (Federal Reserve Banks) - System Rezerwy Federalnej - oficjalna 

decyzja o wdrożeniu  standardów GS1 do zarządzania przepływem 

gotówki oraz do śledzenia opakowań w systemie FedCashServices 

• https://www.frbservices.org/files/communications/pdf/fedcash/070517-visibility-

communication.pdf 

• 2017/2018 – pilot z 1-2 bankami oraz 1-2 CIT-ami 

• Koncepcja Cash Visibility : 

- Procesy dostaw gotówki bez papierowych dokumentów lub kwitów depozytowych 

- kod kreskowy lub tag radiowy z unikalnym SSCC na wszystkich opakowaniach  

- elektroniczny e-Manifest przy każdej wysyłce 

- Uzgodnienie kont na podstawie skanowania i porównania z e-Manifestem 

- proces przekazania gotówki: 1-2 h   zamiast obecnych 6 h   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

https://www.frbservices.org/files/communications/pdf/fedcash/070517-visibility-communication.pdf
https://www.frbservices.org/files/communications/pdf/fedcash/070517-visibility-communication.pdf
https://www.frbservices.org/files/communications/pdf/fedcash/070517-visibility-communication.pdf
https://www.frbservices.org/files/communications/pdf/fedcash/070517-visibility-communication.pdf
https://www.frbservices.org/files/communications/pdf/fedcash/070517-visibility-communication.pdf
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Elzbieta.Halas@gs1pl.org 

Dziękuję za uwagę !  


