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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
Прилагането на радиочестотна идентификация непрекъснато се разширява. 

Технологията се търси в отрасли, където се изисква контрол върху движението на 

предмети, интелигентни решения за автоматизация, възможност за работа при тежки 

условия на работа, безпроблемна работа, бързина и надеждност. 

Чрез прилагане на RFID в склада може да се проследи движението на стоките в 

реално време, да се ускорява процесът на приемане и изпращане на стоката, да се увеличи 

надеждността и прозрачността на операциите и да се намалява влиянието на човешкия 

фактор. Също така RFID решенията в склада осигуряват и защита срещу кражба на 

продуктите. 

В сектора на потребителските стоки и търговията на дребно системите за 

радиочестотна идентификация може да проследи стоките в етапите на доставка от 

производителя до потребителя. 

В библиотеката RFID може помага за по лесното намиране на дадена книги, също 

така и да се предотврати кражбата им. 

RFID таговете могат да се използват и при маркирането на дълготрайни 

материални активи, и за проследяване движението на служителите в склада. 

В зависимост за каква цел ще се използват датчиците те могат да се разделят в три 

групи. 
Име на диапазона Работна честота стандарт приложения 

Ниски честоти (LF) 125-150 kHz 

ISO 14223 ISO 

11784/11785 

ISO 18000-2 

Те се използват в системите за контрол 

на достъпа, за идентифициране на 

животните и др. 

Високи честоти (HF) 13.56 MHz 

ISO 14443 ISO 

15693 ISO 

10373 ISO 

18000-3 

Те се използват в системи за контрол 

на достъпа, платежни системи, както и 

за идентифициране на стоки в складови 

системи и книги в библиотечни 

системи 



Ултра високи 

честоти (UHF) 

860-960 MHz 

2,4-5 GHz 

U-CODE ISO 

18000-6 

ISO 18000-4 

Отличителна черта е увеличеният 

диапазон и високата скорост на четене. 

Областите на приложение са 

логистичните системи и системите за 

счетоводно движение на стоки за 

веригата на доставки. 

 

Потенциалът на RFID технологията е огромен и може да подобри много области 

на бизнеса. 

Възможностите при използване на RFID инвентаризация са: 

- проверка на наличността на материалните средства (МС) в дадено помещение 

без пряка видимост; 

- отчитане на няколко обекта едновременно; 

- проследяване движението на различни МС на територията на дадена фирма или 

институция. 

За да бъде възможна RFID инвентаризацията е необходимо първоначално да бъде 

разработена система за пълно отчитане на МС в дадена фирма или институция, чието 

изпълнение се състои от няколко етапа: 

1. Правилен изборът на технология за идентифициране на обекти; 

2. Избор на софтуера; 

3. Тестване на системата в реално време и отстраняване на грешки; 

4. Обучение на служителите за работа със системата. 
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