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GS1 Finland Oy on 
osa maailmanlaajuista
GS1-organisaatiota

à Puolueeton
à Avoin 
à Voittoa tavoittelematon

Globaaleilla GS1-standardeilla 

à Tehokkuutta
à Helppoutta 
à Läpinäkyvyyttä
à Turvallisuutta

25
Henkilöä

Liikevaihto
4 M€

Yli 6700
asiakasta  

GS1 Finland Oy

GS1:n 114 maaorganisaatiota 
mahdollistavat 1,5 miljoonan 
asiakasyrityksen 6 miljardia 
päivittäistä transaktiota 40 
vuoden kokemuksella 

Myöntää ainoana Suomessa 
globaalisti yksilöiviä ja 
toimialasta riippumattomia 
tuotteiden ja toimitusketjun 
tunnisteita, joista tunnetuin
on EAN-viivakoodi
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GS1 apunasi kaupan eri vaiheissa

GS1 Yritystunniste
Kun myytävät tuotteet tulee 
yksilöllisesti tunnistaa 
kassoilla, logistiikassa ja 
taustajärjestelmissä
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Tuotetietopalvelu

Kun haluat vastaanottaa 
sähköisesti tuotetietoja ja -
kuvia kauppakumppaneiltasi

Palvelu tilausten käsittelyyn 

Kun tarvitset standardimuotoiset 
kollilaput, ja tavarantoimittajaltasi 
sähköisen toimitustietosanoman 
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Tuotetieto ja kuvat aina 
oikeassa muodossa ja 
ajantasaisina sekä 
Suomeen että ulkomaille. 

Tuotetiedon alusta 
tavarantoimittajille, 
maahantuojille, tukuille, 
kaupparyhmille ja HoReCa-alan 
toimijoille.

Tiedon vastaanottajina 
tahoja aina 
kaupparyhmistä 
mainostoimistoihin ja 
niiden kautta kuluttajiin. 

Palvelussa on tällä hetkellä noin 
200 000 tuotteen tiedot ja sitä 
käyttää lähes 900 
tavarantoimittajaa. 

Tuotetiedon alusta koko toimitusketjun 
käyttöön
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Yksi palvelu, yksi hinta, monta kauppakumppania
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Tuotetiedot 
kullekin 
kauppakumppanille 
erikseen
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Synkka välittää tuotteen tiedot

Synkka on kaupan alan kattavin tuotetietopalvelu, 
joka yhdistää tavarantoimittajat ja jälleenmyyjät 

1. Luotettavalla, standardinmukaisella 
tuotetiedolla

2. Ajantasaisella, ja aina käytettävissä 
olevalla tiedolla 

3. Välittämällä tuotetietoa myös muihin maihin
• Esim. Ruotsi, Tanska ja Saksa

4. Välittämällä tuotetiedot myös kuluttajien 
saataville esimerkiksi verkkokauppoihin

5. Mahdollistamalla tuotetietojen tehokkaan 
hallinnan yhdessä paikassa
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Hallitse tuotetiedot 
yhdestä paikasta!
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Synkka välittää myös tuotekuvat

1. Myynti- ja markkinointikuvat
- Tuotekuvat verkkokauppaan ja 

mainontaan

2. Tuotteen tekniset tiedot ja ohjeet 
- Pdf-tiedostot kuten 

käyttöturvallisuustiedotteet, 
käyttöohjeet ja luomusertifikaatit

3. Hyllykuvat 
- Hyllykuva, on kuva jota käytetään 

myymälän hyllykuvien (planogrammi) 
piirtämiseen piirto-ohjelmalla 
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Välittää tuotekuvat 
kauppakumppanillesi!
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Mitä tietoja tuotetietopalveluun tallennetaan 

• Ilmoitettavan tiedon määrä riippuu tuoteryhmästä 
- Synkka ohjaa käyttäjää antamaan ohjelmistollisesti pakolliset tiedot

(virheraportti)
- Virheraportilla näkyvien tietojen lisäksi, käyttäjän tulee huolehtia

että:
• Tallennetut tuotetiedot täyttävät lainsäädännön vaatimukset
• Tuotetietopankkiin on tallennettu kaikki tuotepakkauksessa oleva tieto
• Tuotetietopankkiin on annettu vastaanottajien tarvitsemat tiedot
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Mihin tuotetietoja käytetään?

• Palvelussa tarvittavat tuotetiedot
- Kaikilla tuotteilla oltava yksilöllinen GTIN-koodi
- Kaikille tuotteille annetaan yhteiset perustiedot
- Kaikilla tuotteilla huomioidaan lainsäädännön 

vaatimat tavararyhmäkohtaiset tiedot
- Kaikille tuotteille voidaan lisätä markkinointitekstejä 

ja tietoa eri kielillä

• Vastaanottajat hyödyntävät tuotetietoja 
moneen tarkoitukseen
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Markkinointi

Verkkokauppa

Logistiikka

Esillepanon 
ohjaus

Lakien ja
viranomaisten 
vaatimukset
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Kuinka kuluttaja hyödyntää tuotetietoja?

Tuotteen soveltuvuus itselle
•Allergeenit
•Ruokavalio

Eettiset valinnat ja vastuullisuus

Tuotteesta saatava lisäarvo

Kuluttaja hyödyntää tuotetietoja ostaakseen tuotetta
•Tarjoa ostopäätöstä varten oikeat tuotetiedot ja myyvä kuva
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Käyttöliittymän etusivu
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Aloita tuotetietojen ja -kuvien välittäminen
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Aloita tuotetietojen 
välittäminen

Tunnukset Synkkaan
o Tunnukset palveluun saat heti 

liittymisen jälkeen ja voit aloittaa 
palvelun käytön

Kaksi käyttötapaa
o Käyttöliittymä on hyvä vaihtoehto 

kun tuotteita on maltillisesti
o Integraatio on paras ratkaisu kun 

tuotteita on paljon

Varmista tuotetietojen oikeellisuus
o Tutustu laajaan ohjeistukseen tai 

tilaa yrityskohtainen koulutus
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Synkka-palvelun käyttöönotto on helppoa

13

Sopimus
Tee Synkka-sopimus, lomake 
ladattavissa www.gs1.fi

Hinnasto 
Liittymisvaiheessa maksetaan 
käyttöönottomaksu ja vuosimaksu

o Käyttöönottomaksu on kiinteä ja 
riippuvainen Synkan käyttötavasta 
(käyttöliittymä/integraatio)

o Vuosimaksu perustuu yrityksen 
liikevaihtoon 

o Molemmat maksut suoritetaan 
liittymisvaiheessa

liittymisvaiheessa

Sopimus ja hinnoittelu

http://www.gs1.fi/
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Tilausten käsittely ja 
tavarantoimitukset 
kokonaisuudessaan 
digitaalisesti

Yhteensopiva kaupparyhmien 
automatisoitujen tilaus-
toimitusprosessien kanssa

• Sähköiset tilaus-, toimitus-, ja 
laskusanomat

• Lavalaput ja muut logistiset merkinnät
• Kuljetustilaus

Saumaton ja 
kustannustehokas osa 
kaupan digitaalista tilaus-
ja toimitusketjua
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Mikä on Golli?

• Tilaus-toimitusketjun palvelu 
ü Sähköisen tilauksen vastaanotto
ü Sähköinen toimitussanoma
ü Kuljetusyksiköiden merkinnät (SSCC)
ü Sähköinen lasku
ü Kuljetustilaus
ü Rahtikirja
ü Toimitusten ja laskujen raportit

15



© GS1 Finland 2021

Kenelle Golli sopii?

• Suunnattu kaupan Pk–tavarantoimittajille
- Käyttäjät esimerkiksi panimoita, hevi-tuottajia, meijereitä, leipomoita ja maahantuojia
- Lisäksi käyttötavaratoimittajia: urheilutarvikkeita, lemmikkiruokaa ja –tarvikkeita, pesuaineita ja 

kosmetiikkaa, lannoitteita, rakennustarvikkeita

• Enemmistö käyttäjistä on varastotoimittaja, mutta soveltuu myös terminaali- ja suoratoimituksiin 
- Tilaukset käsitellään, kerätään ja toimitetaan palvelun omalla käyttöliittymällä
- Hyvä ratkaisu silloin, kun oma yritysjärjestelmä ei tue sähköisiä tilausyhteyksiä 
- Jos varastoinnin ja toimitukset hoitaa ulkopuolinen logistiikkapalveluidentarjoaja, kannattaa palvelun 

soveltuvuus heidän toimitusmalliin varmistaa ennen käyttöönottopäätöstä
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Hyödyt kaupparyhmälle/tilaavalle osapuolelle

• Myös pienet tavarantoimittajat saadaan mukaan sähköiseen 
tilaus- ja toimitusprosessiin

• Toimitussanoma tehostaa vastaanottoa, vähentää virheitä ja 
parantaa toimitusten seurantaa

• Saapuvat lavat ja kollit on merkitty vaadittujen standardien 
mukaisilla, SSCC-koodilla varustetuilla lavalapuilla

Kaupan päässä vastaanotto 
ja läpimeno nopeutuvat
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Hyödyt kaupan pk-tavarantoimittajille

• Helppo ja edullinen käyttää
• Käyttöön ei tarvita tietoteknistä erityisosaamista, 

toiminnanohjausjärjestelmää tai EDI-yhteyksiä
• Asiakkaiden (esim. kaupparyhmät) tilaukset ja 

toimitukset yhdessä palvelussa
• Sähköisten tilaus-, toimitus- ja laskusanomien 

vastaanotto ja lähetys ilman kalliita 
järjestelmäinvestointeja

• Vaaditut standardit toteutuvat automaattisesti      
(mm. lavalaput, SSCC, sanomat)

• Kuljetustilauksen teko ja lähetysdokumenttien 
muodostaminen helpottuu

• Jäljitettävyys paranee ja raportointi tehostuu
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Ota Golli käyttöön

• Käyttöönottoon tarvitaan:
ü Internet -yhteys 
ü GS1 -yritystunniste 
ü Tietokone tai mobiililaite
ü Tarratulostin

• Palvelun käyttömaksu on kiinteä, v. 2021 900€/v (alv 0 %)

• Lisätietoja: asiakaspalvelu@gs1.fi

• Sopimuslomake: www.gs1.fi
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GS1 Finland Oy on puolueeton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, 
joka kehittää ja hallinnoi maailman käytetyimpiä tuotetietojen sekä 
yksilöinnin standardeja, joista tunnetuin on EAN-viivakoodi.

GS1:n 114 maaorganisaatiota palvelee ja mahdollistaa 1,5 miljoonan 
asiakasyrityksen 6 miljardia päivittäistä transaktiota yhtenäisillä 
GS1-standardeilla 40 vuoden kokemuksella. Lisätietoja: www.gs1.fi.
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