
Lue selaimessa

The Global Language of Business

Edistämme yhteistyössä

toimialojen digitalisaatiota

Food Data Finlandin jäsenverkosto kehittää

dataa hyödyntävää ruokaketjua

Suomen ruokaketjun viennin kasvuun tähtäävä Food Data Finland -

kasvumoottorihanke tuo yhteen alkutuotannon, teollisuuden ja kaupan

toimijat kehittämään dataa hyödyntävää ruokaketjua sekä edistämään sitä

kautta korkean lisäarvon tuotteiden ja palveluiden innovaatioita.

Hankkeen jäsenverkosto on ruokaketjun toimijoiden yhteinen

kohtaamispaikka, jossa jäsenet voivat avoimesti ja tasavertaisesti kehittää

ruokaketjun datan hallinnointia, läpinäkyvyyttä ja jaettavuutta.

Lue lisää jäsenverkostosta →

https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
https://gs1.fi/fi
https://gs1.fi/fi/ajankohtaista/blogit/miksi-kannattaa-liittya-food-data-finlandin-jasenverkostoon
https://gs1.fi/fi/ajankohtaista/blogit/miksi-kannattaa-liittya-food-data-finlandin-jasenverkostoon
https://gs1.fi/fi/ajankohtaista/blogit/mihin-ruokaketjussa-jaettavaa-vastuullisuustietoa-tarvitaan


Mihin ruokaketjussa jaettavaa

vastuullisuustietoa tarvitaan?

GS1 koostaa yhdessä ruokaketjun toimijoiden kanssa Suomen ruoan

vastuullisuuden tietomallin. Food Data Finland -hankkeeseen kuuluva

kehitysprojekti määrittää, miten ruoan vastuullisuuteen liittyvän datan tulisi

liikkua alkutuotannosta teollisuuteen, kauppaan ja aina kuluttajille saakka.

Kehitysprojektissa olemme yhdessä projektiryhmän kanssa määrittäneet,

miksi vastuullisuustietoa tulisi kerätä ja jakaa ruokaketjun toimijoiden

välillä. Tärkeimmiksi tarpeiksi nousivat kuluttajan tekemä tuotevertailu,

päätöksenteon tukeminen ja vastuullisuudesta raportointi. Kokosimme

videoille esimerkkejä, miten koko ruokaketjussa jaettavaa

vastuullisuustietoa voisi hyödyntää.

Katso kaikki videot >

Yhteistyö on avain elintarvikealan

tulevaisuuteen

Valiolla yli 40 vuoden uran tehnyt

kehityspäällikkö Hannu Oksanen

on ollut mukana useassa GS1:n

kehitysprojektissa ja on

elintarvikealan arvoketjun

yhteistyön puolestapuhuja.

– Yksittäinen yritys ei voi yksin

viedä kehitystä eteenpäin, vaan

asioiden edistäminen vaatii

yhteistyötä sekä teollisuuden että

kaupan toimijoiden kesken.

Lue Hannu Oksasen haastattelu>

GTIN-koodi on rakennusalan ensimmäinen

askel yhteiseen digitaaliseen kieleen

NCC:n strategiajohtaja Jari Valo

uskoo, että GS1:n tuotteen

yksilöivät GTIN-koodit ovat

keskeinen väline rakennusalan

digitalisaatiossa.

– GTIN-koodi saattaa olla

rakennusalan tuottavuuden

kannalta jopa vallankumouksellinen

juttu, koska sen avulla meillä on

jatkuvasti ajantasainen tieto

rakennustarvikkeiden ja -tuotteiden

immateriaalisesta ja fyysisestä

statuksesta.

Lue Jari Valon haastattelu >

https://gs1.fi/fi/ajankohtaista/blogit/mihin-ruokaketjussa-jaettavaa-vastuullisuustietoa-tarvitaan
https://gs1.fi/fi/uutiset/valion-hannu-oksaselle-yhteistyo-avain-elintarvikealan-tulevaisuuteen
https://gs1.fi/fi/uutiset/valion-hannu-oksaselle-yhteistyo-avain-elintarvikealan-tulevaisuuteen
https://gs1.fi/fi/uutiset/kylla-toimiala-saa-tehda-tyota-alan-tuottavuuden-ja-asiakastyytyvaisyyden-puolesta
https://gs1.fi/fi/uutiset/kylla-toimiala-saa-tehda-tyota-alan-tuottavuuden-ja-asiakastyytyvaisyyden-puolesta


Webinaari: GS1-

standardit sote-

sektorin ratkaisuissa

Tervetuloa maksuttomaan

aamuwebinaariimme 1.2. klo 9–10.

Tilaisuudessa tarjoamme

yleisesittelyn GS1-standardien

tarjoamista hyödyistä

terveydenhuoltoalan prosesseissa.

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan >

Palvelumme uudistuivat

Tuotetietojen terveystarkastus

auttaa parantamaan myyntiä 

Tuotetietojen terveystarkastus on

uusi palvelumme, josta saat

hyödyllistä tietoa Synkka-

tuotetietopalvelussa olevien

tietojen ajantasaisuudesta ja

laadusta. Tarkastuksen jälkeen

tietojen puutteet on helppo korjata.

Lue lisää palvelusta >

Tietojen siirto Gollista

Netvisoriin on nyt mahdollista

Tilaukset on nyt mahdollista

välittää Gollista Netvisor-

järjestelmään automaattisesti

liittymän avulla. Säästät aikaa ja

vältät inhimillisiä näppäilyvirheitä,

kun manuaalista tilausten kopiointia

ei tarvitse tehdä.

Lue lisää Netvisor-liittymästä >

Seuraa Standardielämää-blogia

Palvelukehityspäällikkö Mirva

Alatyppö kutsuu itseään

standardinkehittäjäksi ja

standardinvartijaksi – jopa

standardihörhöksi. Hän kirjoittaa

GS1:n verkkosivuille hauskoja

Standardielämää-blogikirjoituksia,

jotka tutustuttavat lukijat GS1:n

maailmaan. Kannattaa lukea!

Lue Standardielämää-blogit >

https://gs1.fi/fi/tapahtumat/webinaari-gs1-standardit-sote-sektorin-ratkaisuissa
https://gs1.fi/fi/tapahtumat/webinaari-gs1-standardit-sote-sektorin-ratkaisuissa
https://gs1.fi/fi/terveystarkastus
https://gs1.fi/fi/terveystarkastus
https://gs1.fi/fi/palvelumme/golli/golli-ja-netvisor
https://gs1.fi/fi/palvelumme/golli/golli-ja-netvisor
https://gs1.fi/fi/standardielamaa
https://gs1.fi/fi/standardielamaa


Voidaanko yhdenmukaisella datalla

parantaa toimialan tuottavuutta?

Kyllä Ei

GS1 Finland Oy

GS1 Finland on puolueeton, voittoa

tavoittelematon organisaatio.

Kehittämämme globaalit standardit

määrittelevät tavat yksilöidä, tunnistaa ja

jakaa tietoa eri toimijoiden välillä.

Yhteystiedot

gs1.fi/yhteystiedot

Poista osoitteesi postituslistaltamme

https://polls.lianamailer.com/?uid=en/#1
https://polls.lianamailer.com/?uid=en/#2
https://www.facebook.com/GS1Finland
https://www.linkedin.com/company/gs1-finland-oy
https://www.twitter.com/gs1finland
https://gs1.fi/fi/yhteystiedot
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$unsubscribe$

