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Bevezetés
Az International Standard Book Number (ISBN) 1970-ben történt bevezetése óta a
könyvkiadásban és a könyvkereskedelemben nemzetközileg elismert azonosító rendszerré
vált. Az ISBN a monografikus kiadványt előállításától kezdve kíséri az elosztó és terjesztő
láncon keresztül.
Az ISBN rendszer a rendelési és nyilvántartó rendszerek kulcsfontosságú eleme a kiadók,
könyvkereskedők, terjesztők, könyvtárak és más szervezetek számára. Ezen alapulnak a
könyvkereskedelemben használt, új vagy a közeljövőben megjelenő kiadványok adatait
tartalmazó címjegyzékek. Az ISBN használata megkönnyíti a szerzői jogok kezelését és a
kiadói ágazat eladási adatainak ellenőrzését is.
A 2005 elején megjelenő, módosított ISO szabvány tartalmazza az első változást, amely az
ISBN szerkezetében annak bevezetése óta történt. Ahhoz, hogy az erre az azonosítóra épülő
terjesztési lánc folyamatosan, zavartalanul működhessen, a könyvipar minden résztvevőjének
gondoskodnia kell arról, hogy saját rendszere kezelni tudja a 2007. január 1-jén életbe lépő új
számstruktúrát. Felül kell vizsgálni minden, az ISBN-t tartalmazó rendszert, a belső és a külső
kommunikációban használtakat egyaránt; ugyanígy a számok feltüntetését a kiadványokon és
a kapcsolódó dokumentáción.
Ez a megvalósítási útmutató nem nyújthat megoldást minden felmerülő problémára. Lehetnek
kérdések, amelyekre csak a használók, kereskedelmi partnerek, rendszerszolgáltatók közötti
külön tárgyalásokon születhet válasz. Ez az útmutató segíti azokat, akik szembetalálják
magukat a változásokkal: tudatosítja, hogy mit kell elérni 2007. január 1-jéig, általános
tájékoztatást nyújt az egyes kérdések megközelítéséhez és felsorolja az egyéb
információforrásokat (lásd az útmutató végén).

Számstruktúra
Az új ISBN 13 karakterből áll: a 3 jegyű előtag (jelenleg 978) a könyvágazatot jelenti, ezt
követi a tulajdonképpeni 9 jegyű azonosító és az átszámított ellenőrző szám, amely
érvényesíti a szám egészét. Így az ISBN megegyezik majd a könyvek 13 jegyű EAN kódjával,
amely eddig is szerepelt a hátsó borítón feltüntetett vonalkódban.
A számstruktúra megváltoztatását az indokolja, hogy a kiadók és a kiadványok száma
világszerte nő, és a rendelkezésre álló számkészlet lassan kimerül. Amikor szükségessé válik
– valamikor 2007 januárja után –, a könyvipar már használni tudja majd az új EAN előtagot
(979). Amikor a világ különböző pontjain az egyes ISBN ügynökségek kifogynak a kiadható
ISBN-ekből, áttérhetnek a 979-es előtaggal kezdődő számok kiadására. Mivel az egyes kiadói
számtartományok nem egyszerre telnek be, az ügynökség egy időben mindkét előtaggal
utalhat ki számokat.
A 13 jegyű ISBN-ek elosztása el fog térni a jelenlegi rendszertől. Nem valószínű, hogy a 979
előtagú számok kiutalásakor a kiadók ugyanazt az azonosítót kapják meg, amellyel jelenleg
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rendelkeznek. Tehát nem tételezhető fel, hogy egy kiadónál a 978 után ugyanaz a kiadói
azonosító következzen, mint a 979 után.
Mindezek a szempontok nélkülözhetetlenné teszik, hogy 2007. január 1-je után a könyvipar
összes résztvevője alkalmazni tudja a 13 jegyű ISBN-t, hiszen attól kezdve a könyvek már
csak 13 jegyű ISBN-nel jelenhetnek meg.

Retrospektív konverzió
A kiadóknak át kell számítaniuk minden ISBN-jüket, és rendszereikben az új
számformátumot kell alkalmazniuk. Ebbe beleértendő minden, még kapható kiadvány száma,
valószínűleg minden, vagy majdnem minden olyan kiadványé, amely már elfogyott, de
rendelés vagy egyéb érdeklődés várható rá, illetve a helyi ügynökségektől kapott, de még fel
nem használt számok.
Széles körben rendelkezésre áll majd egy szoftver kis mennyiségű számátalakításhoz; a
rendszerszolgáltatók is elláthatják ügyfeleiket átalakító programokkal. Néhány kiadó,
különösen amelyeknél sok kiadatlan ISBN van, esetleg megkísérli a 10 jegyű számok további
használatát saját rendszerében, vagy azt a látszatot kelti, hogy a számok megváltoztak, noha
nála az ISBN rendszer még mindig a 10 jegyű ISBN-en alapul. Ez helytelen, mert félreérthető
lesz, amint forgalomba kerül a 979-es előtag. Különösen azokra a felhasználókra jelent ez
veszélyt, akik csonkolják az ISBN-t, azaz csak a kiadvány sorszámát és az ellenőrző számot
tartják meg, kihagyva még a kiadói azonosítót is.
Megjegyzés: Nem fontos, hogy a kiadók átcímkézzék a raktáron lévő készleteket, hiszen a
vonalkód ugyanaz marad, és a vonalkód alá nyomtatott EAN könyvszám is megegyezik a 13
jegyű ISBN-nel, bár tagolás nélkül.
A könyvforgalmazóknak 2007. január 1-jétől a 13 jegyű ISBN-t kell használniuk a
rendelésben, a számlázásban és más funkciók ellátásában. Talán szeretnék, ha módjukban
állna ezt minél korábban megtenni. A legtöbb könyvforgalmazó rendszer már képes lesz az
EAN rendszerben használt 13 jegyű termékazonosító kezelésére; jelentős előny lenne, ha a
könyvazonosítókat és más termékek azonosítóit együtt, a félreértések kockázata nélkül tudnák
olvasni és kezelni. A kézi raktári készletellenőrzés és más munkafolyamatok megkövetelhetik
a 10 jegyű ISBN-ek átalakítását 13 jegyűre.

Könyvtárak és könyvtári rendszerek
Szükség van arra, hogy a könyvtárak és a könyvtári rendszerek forgalmazói mind a létező 10
jegyű, mind az új 13 jegyű ISBN-ek kezelését megoldják, lehetőleg már 2007. január 1-je
előtt és a későbbiekben is.
A korábbi bibliográfiai rekordokban lévő ISBN-eket nem kell visszamenőleg átalakítani, de
fontos, hogy a rekordformátumok a lehető leghamarabb kezelni tudják a 10 jegyű mellett a 13
jegyű ISBN-t is. Lehet, hogy egy könyvtár ugyanazt az ISBN-t mindkét formában fel akarja
venni, ha a kiadó mindkettőt feltünteti a kiadványon, amire feltehetően már jóval 2007. január
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1-je előtt sor kerülhet. Ha egy megrendelés olyan bibliográfiai rekordon alapul, amely csak 10
jegyű ISBN-t tartalmaz, a beszerzéshez kapcsolódó rekordokban a számot konvertálni kell.
A könyvek hivatkozási adataiban szerepelni fognak 10 jegyű ISBN-ek, amelyek alapján a
könyvtárhasználók továbbra is keresnek majd dokumentumokat. Fontos, hogy a 978-as
tartományba eső ISBN-ekhez tartozó bibliográfiai adatokat.akkor is meg lehessen találni,
ha10 jegyűekre, és akkor is, ha 13 jegyűekre keresnek a könyvtári katalógusokban,
függetlenül attól, hogy a bibliográfiai rekordban melyik forma szerepel. Ehhez át kell
alakítani az indexelést és a keresőfelületet még 2007. január 1-je előtt, a lehető leghamarabb.
Ha a könyvtár az olvasók és a munkatársak számára lehetővé teszi, hogy ugyanazon a
felhasználói
felületen
keresztül
más
könyvtárak
katalógusaihoz
és
egyéb
információforrásokhoz is hozzáférjenek, figyelembe kell vennie, hogy milyen hatással van a
13 jegyű ISBN-ek alkalmazása mindkét oldalon. Azoknak a rendszereknek, amelyek a több
forrásból származó találatok egyesítését és a duplumszűrést az ISBN alapján végzik,
számolniuk kell azzal, hogy ugyanaz az ISBN különböző rekordokban különböző formában
szerepelhet. Hasonlóképpen, azoknak a könyvtáraknak, amelyek elérhetővé teszik saját
katalógusukat távoli hozzáférésű keresőfelületek számára, szintén tekintetbe kell venniük a
katalógusaikat érintő változásokat.
A könyvtáraknak gondolniuk kell arra, hogy hogyan érintik a változások az ISBN-re épülő,
tartalom- és egyéb szolgáltatások közötti oda-vissza kapcsolatokat, mind saját rendszereikben,
mind a tőlük elérhető távoli rendszerekben. Ez vonatkozhat a katalógus gazdagítására pl.
borítók képeivel, tartalomjegyzékekkel, összefoglalásokkal és ismertetésekkel, illetve olyan
szolgáltatásokra, mint a web-alapú könyvkereskedések, a könyvajánlók, linkszerverek, közös
portálok, virtuális tanulási környezet vagy az e-könyvek teljes szövegéhez való hozzáférés
lehetősége.
A könyvtári rendszerek feldolgozó moduljában valószínűleg át kell alakítani a
mezőhosszúságot, az érvényesítés módját és a képernyőn, illetve nyomtatásban való
megjelenítést. A könyvtárközi kölcsönzéshez használt rendszerekben az ISBN-en alapulhat az
adatok összehasonlítása. Lehetnek olyan programok, amelyek a bibliográfiai rekordok online
vagy kötegelt importálásakor az ISBN-t használják behasonlításra és a duplumok kiszűrésére.
Legkésőbb 2007. január 1-jétől a 13 jegyű ISBN-t kell alkalmazni a könyvbeszerzés minden
fázisában, beleértve a terjesztőkkel való kapcsolatot. A könyvtáraknak és
rendszerszolgáltatóiknak együtt kell működniük a könyvterjesztőkkel és a megfelelő
kereskedelmi cégekkel, hogy minél hamarabb átmenti megoldások jöhessenek létre. A
szabványos EDI formátumok, mint amilyen az EDIFACT, elfogadják mind a (10 jegyű)
ISBN-t, mind az EAN-t, így egy átmeneti időre mindkét formátummal alkalmasak az
adatcserére. Meg kell jegyezni, hogy mindezek a szempontok nemcsak a nyomtatott
könyvekre, hanem az e-könyvekre és minden egyéb, ISBN-nel azonosított termékre is
vonatkoznak.
Bár az egyes példányokat azonosító, tulajdonjogot jelző saját vonalkód nem fog változni,
azokat a vonalkód-leolvasókat, amelyekkel az EAN vonalkódból jelenleg 10 jegyű ISBN-eket
lehet kinyerni, majd át kell programozni.
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Változások az ISBN alkalmazásában
Az új szabvány magába foglalja az ISBN alkalmazási területére vonatkozó irányelvek
felülvizsgálatát. Nem valószínű, hogy a jelenlegi elvekhez képest nagy változás lesz az ISBN
gyűjtőkörébe tartozó kiadványtípusok vagy a formai és kiadásváltozatokat érintő szabályok
terén. Alkalmazkodni kell viszont az új terméktípusok, például az elektronikus kiadványok (ekönyvek) megjelenéséhez. Az ISBN alkalmazási területéről teljes körű információt az
Útmutató vagy az ISBN ügynökségek nyújthatnak.
Valószínűleg hosszú átmeneti időszak vezet majd a 13 jegyű ISBN 2007. január 1-jei
bevezetéséig; az iparág előrehaladásának sebessége függ az egyes kereskedelmi partnerek
igényeitől. Azok a szervezetek, amelyek bevezetik az új rendszert, valószínűleg gyorsítani
próbálják majd az iramot, és elvárják üzletfeleiktől, hogy minél előbb térjenek át a 13 jegyű
ISBN-re. Ez láncreakciót indíthat be, amelynek eredményeképpen már 2007 előtt széles
körben elterjed a 13 jegyű ISBN használata.
Mivel a kiadóknak elkerülhetetlenül lesz még évekig raktárkészletük 10 jegyű ISBN-nel
ellátott kiadványokból, esetleg úgy találják, hogy ésszerű, amilyen hamar csak lehet, a 13
jegyűt is feltüntetni a könyveiken, 2007-ig a 10 jegyűvel együtt. Ilyen döntés esetén nagyon
ajánlott a számokat a következő formában feltüntetni a címlap hátoldalán, illetve – ha nincs
vonalkód – a hátsó borítón:
ISBN-13:
ISBN-10:

978-1-873671-00-9
1-873671-00-8

Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a 2007 után készülő utánnyomásokból minimális
költséggel vagy költség nélkül eltávolíthassák a 10 jegyű ISBN-t.
A 2007. január 1-je után kiadott könyveknél a következő formához kell visszatérni:
ISBN 978-1-873671-00-9
A vonalkód a könyv hátsó borítóján változatlan marad, leszámítva, hogy a szemmel olvasható
számot a 2007. január 1-je után kiadott könyvekben meg kell változtatni 13 jegyűre. A szám
előtt fel kell tüntetni az ISBN betűket, és a számcsoportokat az érthetőség kedvéért kötőjellel
kell elválasztani. Azoknak a kiadóknak és nyomdáknak, amelyek saját szoftverrel készítik el a
vonalkódot, gondoskodniuk kell arról, hogy szoftverük megfeleljen az új követelményeknek;
emellett meg kell bizonyosodni róla, hogy a mesterfilmeket vagy elektronikus vonalkódadatokat szállító külső partnerek helyesen értelmezik ezeket a követelményeket.
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Vonalkód szemmel olvasható 13 jegyű ISBN-nel
Megjegyzés: A 2007 előtti időszakban a kiadóknak és nyomdáknak továbbra is a 10 jegyű
ISBN-t kell a könyv hátsó borítóján, a vonalkód fölé nyomtatniuk, akkor is, ha a címlap
hátoldalára mind a 10-, mind a 13 jegyű változatot rányomtatták. Azok a felhasználók, akik a
nyomtatott vonalkódhoz tartozó szöveges rész alapján szeretnék meghatározni a 13 jegyű
ISBN-t, hagyatkozhatnak a vonalkód alatt található, szabad szemmel olvasható EAN számra.
Az Útmutatóban benne lesz az az algoritmus, amely lehetővé teszi mind a 10, mind a 13 jegyű
ISBN-ek érvényesítését és tagolását. Az algoritmusban hivatkozott adatfájlok rövidesen
hozzáférhetőek lesznek a Nemzetközi ISBN Ügynökség honlapján.
Különös gondot kell fordítani a kiadói katalógusokra és a megrendelőlapokra a 13 jegyű
ISBN bevezetése körüli időszakban. Azt ajánljuk, hogy a kiadók az átállás előtt egy darabig
mindkét formában (10 jegyű és 13 jegyű) tüntessék fel ezekben/ezeken az ISBN-t. Kerülni
kell az ISBN-ek csonkolását, mert ez félreértésekhez vezethet.
Biztosan lesznek olyan könyvterjesztők, amelyek már az átállás előtt a 13 jegyű ISBN-t
kívánják használni a rendelésekben. Erről az érintett kereskedelmi partnereknek egymás közt
kell megállapodniuk, a kiadók pedig a rendszerszolgáltatókkal együtt döntik el, hogy
átalakítanak-e már ekkor minden bejövő ISBN-t az új formára. 2007. január 1-je után viszont,
a lehetséges félreértések elkerülése végett, mindenképpen kell hogy tudják kezelni mind a 13
számjegyet.

Felelősségvállalás a változásokért
Ajánlatos, hogy az egyes szervezetek a lehető leghamarabb vizsgálják felül minden érvényes
nyilvántartásukat – manuálisakat és elektronikusokat egyaránt –, készítsenek akciótervet és
rendeljék hozzá a szükséges anyagi forrásokat. Jó, ha minden szervezetnél egy rangidős
vezetőt bíznak meg, hogy fogja össze a szükséges átalakításokat az érintett területeken. Ez
elsősorban a számítógépes rendszereket érinti, de hatással van a szerkesztőségi munkára, a
terjesztéssel és marketinggel, valamint a tervezéssel és gyártással foglalkozó részlegekre, a
szerzői jogok kezelésére és a számvitelre a kiadóvállalatoknál.
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Az alábbiakban felsorolunk néhány – de nem minden – érintett területet a könyvkiadásban:
waz

ISBN-ek kiutalása;

wtermékinformáció;
wszerkesztőségi

ügyintézés;
folyamatok;
welektronikus könyvterjesztés;
wrendelések teljesítése/raktári ügyintézés;
wszámvitel;
wjogok és szerződések;
wjogdíjak kezelése.
wgyártási

A könyvterjesztőknek többek között a következő területekkel kell foglalkozniuk:
wrendelési

rendszerek;
wkészletellenőrzés;
wértékesítési rendszerek;
wszámvitel.
A könyvtárak a következőkre figyeljenek:
wszerzeményezés,

beleértve a kereskedelmi partnerekkel való kommunikációt;
wkatalogizálás és egyéb bibliográfiai adatrögzítés;
wkönyvtárközi kölcsönzés;
wbibliográfiai rekordok importálása;
wvonalkód-leolvasás;
whelyi katalógusok;
winformációs portál / keresőrendszerek;
wegyüttműködés távoli hozzáférésű információforrásokkal és használókkal;
woda-vissza csatolások (linkek) távoli tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz;
wegyéb, ISBN-hez kötődő funkciók és rendszerek.

A kereskedelmi partnerek közötti kommunikáció
Az új szabvány zökkenőmentes bevezetése érdekében elengedhetetlen, hogy a résztvevők
világos döntéseket hozzanak az átállás ütemezéséről és módszereiről, és ezeket egymással is
közöljék. Valamennyi szervezetet arra buzdítunk, hogy osszák meg egymással és
kereskedelmi partnereikkel a bevezetésre vonatkozó terveiket és az ütemezést annak
érdekében, hogy ezek a partnerek hasonlóan tudják felmérni a bevezetéssel kapcsolatos
teendőket.

Egyéb szempontok
Mivel a könyviparnak lehetősége nyílik arra, hogy a jövőben további előtagokat alkalmazzon
a 13 jegyű ISBN-ekhez, valószínű, hogy az újonnan kialakított számstruktúra még hosszú
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évekig megmarad. Mégis, talán bölcs dolog, ha a fejlesztők más elképzeléseket is figyelembe
vesznek a mezőhosszúságokkal kapcsolatban:
wBizonyos

szervezetek a 14 számjegyű GTIN (Global Trade Item Number = globális
kereskedelmi áruazonosító) használatában érdekeltek, ahol a 13 jegyű ISBN elé egy 1
számjegyű előtag kerül. Ez a csomagolásról ad információt a kereskedelmi partnerek
közti megállapodás szerint.
wA kereskedelem egyes ágazataiban szélesebb körben elterjedhet a DOI (Digital Object
Identifier = digitális-objektum azonosító) vagy az URN (Uniform Resource Names =
egységes forrásmegnevezés) használata; ezek változó hosszúságú azonosítók, amelyek
magukba foglalhatják az ISBN-t.
Az ISBN rendszer új formájában szilárdan és stabilan illeszkedik minden jelenleg ismert
alkalmazáshoz; mindazonáltal meg kell hagyni a rendszer rugalmasságát, hogy képes legyen
megfelelni az ellátó-lánc jövőbeni kihívásainak.

Gyakran feltett kérdések
Mi történik a kiadó számára korábban kiutalt, de még fel nem használt ISBN-ekkel?
A kiadó továbbra is használja ezeket, amíg van belőlük, de át kell alakítani őket a 13 jegyű
formátumra, a 978-as előtaggal. Pl.:
ISBN-10: 1-873671-00-8
átalakítás után:
ISBN-13: 978-1-873671-00-9
Kell-e új ISBN-t adni a korábban megjelent kiadványoknak?
Nem. A meglévő 10 jegyű ISBN-t kell 2007. január 1-jéig átalakítani 13 jegyűvé (978-as
előtaggal). Ez minden olyan rekordra vonatkozik, amely valamilyen ügyletben szerepelhet,
tehát nemcsak a kurrens, hanem a már kifogyott kiadványokat is érinti.
A könyvön feltüntetett vonalkódot és ISBN-t utánnyomásig nem kell megváltoztatni, mivel a
vonalkódban szerepel a 13 jegyű EAN kód, amely megegyezik a 13 jegyű ISBN-nel.
Egy korábbi ISBN-t a 978-as előtag hozzáadásával fel lehet használni új kiadványra?
Nem. Egy már felhasznált ISBN-ből a 978-as előtag hozzáadásával nem jön létre új ISBN,
ezért nem szabad új kiadványra felhasználni.
2007. január 1-je után tudom-e majd használni a 10 jegyű ISBN-t a kereskedelmi
partnerekkel való kommunikációban?
2007. január 1-je után az ISBN 13 jegyű lesz, és minden mechanikus rendszer ezt a
formátumot fogja alkalmazni. A kereskedelmi rendszerek a későbbiekben nem támogatják a
10 jegyű ISBN-t, bár az átmeneti időszakban az üzletfelek megállapodhatnak egymás közt,
hogy mindkét formátumot elfogadják.
A kiadóknak át kell-e állniuk a 13 jegyű ISBN-ekre, vagy használhatják tovább a 10
jegyűeket?
A kiadóknak 2007. január 1-jéig át kell alakítaniuk egész rendszerüket, és a 13 jegyű ISBN-t
kell alkalmazniuk; ellenkező esetben félreértések adódhatnak a 979-es előtag megjelenésekor.
Bár ez a lehetőség egyelőre távolinak tűnik, nagyon fontos, hogy a kiadók elvégezzék a
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szükséges átalakításokat legkésőbb a megadott időre. A mechanikus rendszereket feltétlenül
át kell állítani, hogy megszakítás nélkül folytatódhasson a kereskedelmi partnerek közti
kommunikáció.
Ha a cégünknél még sok 10 jegyű ISBN van, miért kell átalakítanunk őket 13 jegyűvé?
Megváltozik a nemzetközi ISBN szabvány. Az ISBN rendszer a nemzetközi
könyvkereskedelmet tesz lehetővé, alkalmazása így nemzetközi alapon szerveződik. Azért
van szükség a 13 jegyű ISBN-re, mert a rendelkezésre álló számtartományok a világ bizonyos
részein lassan kimerülnek. A rendszer fenntarthatósága érdekében be kell vezetni egy újabb
előtagot (ez a 979-es), ezzel növelve a felhasználható számok mennyiségét.
Használhatják a kiadók a 979-es előtagot a náluk lévő 10 jegyű ISBN-ekhez?
Nem. Lásd a következő kérdést.
A cégünk ugyanazokat a kiadói azonosítókat kapja majd meg az új 979-es előtaghoz is,
amelyeket a 978-ashoz kaptunk?
Szinte biztos, hogy nem. Az eredeti, 10 jegyű ISBN-ek részben azért fogynak el hamarosan,
mert a kiadói azonosítókat túl nagyvonalúan osztogatták, így néhány kiadónál jóval több szám
van kint, mint amennyire szüksége lenne. Az ISBN ügynökségek a jövőben azon lesznek,
hogy kisebb számtartományokat adjanak, ez megváltoztatja az azonosítók kiutalásának
szempontjait.
A 10 és a 13 jegyű ISBN-t is bele kell nyomtatni a kiadványba?
A 2007. január 1-je után megjelenő kiadványokba csak a 13 jegyű ISBN-t kell belenyomtatni.
Annak érdekében, hogy később minél kevesebbet kelljen változtatni, érdemes, amilyen hamar
csak lehet, mind a két számot feltüntetni a címlap hátoldalán; így a későbbi utánnyomásoknál
a 10 jegyű változatot ki lehet venni.
2007. január 1-je előtt nem szükséges feltüntetni a 13 jegyű ISBN-t a vonalkód fölött, hiszen
alatta ott van szemmel olvasható formában a könyvek EAN száma, ami megegyezik a 13
jegyű ISBN-nel, bár tagolás nélkül. A 2007. január 1-je után kiadott könyveknél viszont
szerepelnie kell a 13 jegyű ISBN-nek szemmel olvasható formában a vonalkód fölött, a hátsó
borítón, megtartva a helyes tagolást.

Egyéb információforrások
Az ISO ISBN honlapja (itt olvashatnak az ISBN szabvány változásairól is)
http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/wg4.htm
Gyakran feltett kérdések az ISBN átalakulásáról
http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/isbn.htm
Nemzetközi ISBN Ügynökség (ISBN Útmutató)
http://www.isbn-international.org/international.html
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EAN.UCC GTIN (Global Trade Item Number = globális kereskedelmi áruazonosító)
http://www.ean-int.org/products.html
DOI (Digital Object Identifier = digitális-objektum azonosító)
http://www.doi.org
URN (Uniform Resource Names = egységes forrásmegnevezés)
http://www.ietf.org/rfc/rfc2611.txt
EDItEUR
http://www.editeur.org
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