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کدینگ سازمانی
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:کدینگ سازمانی
ایجاد هویت یکتا براي هر یک از اقالم سازمانی

3
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:مانند 
)خدمات(طبقه بندي کاال -1
داده هاي مرجعی کاال-2
مراجع تامین داخلی و خارجی-3
4-...

:مانند 
توصیف کاال از نگاه شرکتی-1
توصیف کاال از نگاه کشوري-2
توصیف کاال از نگاه بین المللی -3
مشخصات فنی اقالم-4
منبع یابی اقالم-5
6-...

:اطالعات مدیریت شده در 
ERPسامانه هاي -1
MISمانندیکپارچههايسامانه-2
)  جزیره اي(هاي عملیاتی تکی سامانه -3
سامانه هاي تجارت الکترونیکی-4
عملیات مرتبط با کاال -5
6-...
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مشکالت جاري سازمان ها و موسسات در مدیریت اطالعات اقالم

5

وجود اقالم با شناسه هاي متفاوت در کل سازمان1.

وجود اقالم فاقد شناسه در عملیات سازمان2.

عدم وجود رابطه منطقی بین فیزیک کاال، اطالعات کاال و کد کاال3.

عدم استفاده از قابلیت هاي فناوري اطالعات4.

عدم وجود بانک منابع اقالم سازمان5.

عدم شناسایی تجهیزات و ماشین آالت6.

نبود قالب استاندارد براي شناسایی اقالم7.
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داده هاي پایه-کاتالوگ الکترونیکی
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الگوي وصف-کاتالوگ الکترونیکی
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مصرف کننده قلم-داده هاي مرجعی-کاتالوگ الکترونیکی

8



© GS1 2019

تولیدکننده قلم-داده هاي مرجعی-کاتالوگ الکترونیکی
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:  اثرات درون بنگاهی

ایجاد سامانه براي شناسایی و کدینگ اقالم  -1

وورودازجلوگیري(سازمانجاريکااليقلمهرازايبهفردمنحصربهشناسهتولید
)تکرارياقالمتعریف

سبدمطابققلمهراطالعاتیشناسنامهعنوانبهاقالمالکترونیکیکاتالوگتولید
درخواستیاطالعاتی

کاالاطالعاتمدیریتدستورالعمل هايوهارویهکردناستاندارد
کاالشناختاستانداردسازي(اقالمتوصیفالگويوجودکارکردهايازاستفاده(
اقالمارزشهايوعناصرنوشتارياستانداردهايوجودکارکردهايازاستفاده
اقالماطالعاتمدیریتدراطالعاتفناوريکارکردهايازاستفاده
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و منافع کدینگ سازمانیاهمیت
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: اثرات درون بنگاهی 

ایجاد زیرساخت براي منبع یابی اقالم-2
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نام محصول ایران کد نام تامین کننده ردی
ف

سازنده SPFM81Cمدل 8inسایز 150شیر دروازه اي فوالد کربنی کالس 
پتروفجر مرکزيشیرسازي  0083

شرکت شیرسازي پتروفجر 
مرکز

1

سازنده شرکت SOT83Jمدل 8inسایز 150شیر دروازه اي فوالد کربنی کالس 
تهران سوفا

0981310
0090

شرکت تهران سوفا 2

سازنده گسترش شیر GSS83Lمدل 8inسایز 150شیر دروازه اي فوالد کربنی کالس 
سازي

0981310
0092

گسترش شیر سازي 3

سازنده شرکت پترو PTS83Iمدل 8inسایز 150شیر دروازه اي فوالد کربنی کالس 
تجهیز سپاهان

0981310
0089

شرکت پترو تجهیز سپاهان 4

نفت) نیاز  (  فضاي مصرف  

کشور) ساخت  (  فضاي تامین 
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:  اثرات درون بنگاهی

)تجهیزات(ایجاد بانک اطالعاتی سیستم -3

 تولید شناسه منحصربه فرد به ازاي هر قلم تجهیز سازمان
تولید کاتالوگ الکترونیکی اقالم براي هر قلم تجهیز سازمان
 امکان تولید بانک متمرکز اموال
امکان استخراج فراوانی مدلهاي تجهیزات
 امکان اعالم ظرفیتهاي نیاز تجهیزات و قطعات وابسته به فضاي تولیدي وصنعتی

کشور



© GS1 2019 16



© GS1 2019

:   اثرات درون بنگاهی

ایجاد امکان انجام فرآیندهاي مکمل-5

17

 برچسب گذاري و بارکدینگ اقالم موجودي سازمان در انبارها
 ژنریک(به سرفصلهاي جنرال ) تک منبعه(انتقال اقالم از سرفصلهاي اختصاصی(
 انبارهاي سازمان براساس اطالعات جدید) دفعی و تدریجی(چیدمان مجدد
 استفاده از ابزار شناسایی خودکار کاال در مبادي و عملیات کنترلی کاال(RFID)
شناسایى اقالم فاقد اطالعات، خارج از رده و مازاد شرکت ها
توسعه سیستم رهگیري اموال
انتشار کاتالوگ الکترونیکی اقالم جاري در بستر ارتباطی موبایل
 و.....
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اثربخشی ملّی و کشوري
اثرات فرابنگاهی پروژه



© GS1 2019

کشورشبکه تعاملی بین فضاي مصرف نفت و سازندگان 

19

ایران کد

اعالم توانمندي ساخت به وزارت نفت

اعالم نیاز نفت به سازندگان داخلی
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گزارش تعداد کاتالوگ ها و اقالم

20

o هزار مرجع خارجی12بیش از
o مرجع10هزار قلم کاال در 100بیش از

o قلم کاال1هزار مرجع با 3بیش از

o هزار مرجع خارجی12بیش از
o مرجع10هزار قلم کاال در 100بیش از

o قلم کاال1هزار مرجع با 3بیش از
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کاتالوگ هاگزارش تعداد مراجع و 

21

0
1500
3000
4500
6000
7500
9000

10500
12000
13500

تعداد مراجع داخلی
٩.١٨%

تعداد مراجع خارجی
٩٠.٨٢%

[VALUE]

[VALUE]

تعداد مراجع

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

تعداد کاتالوگ مراجع داخلی
.%

تعداد کاتالوگ مراجع خارجی
٩۵.٢٣%

38539

769067

تعداد کاتالوگ



© GS1 2019 22

خرید تقاضا مصرفنیاز

فروشعرضهتولیدتوان
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تطابق نیاز و  
تولید

سفارش براي  
تولید داخل

عدم تطابق
نیاز و تولید

صدور 
مجوز 

واردات 
کاال
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حمایت واقعی و غیرشعاري از ساخت داخل از طریق تزریق و ارایه اطالعات اقالم مصرفی وزارت نفت به سازندگان کشور-1
)تولید بانک جامع اطالعاتی ساخت داخل(اطالع لحظه اي واحدهاي عملیاتی وزارت نفت از محصوالت سازندگان و مشخصات آنها -2
)نمایشگاه آنالین و مجازي نیازها و تقاضاهاي وزارت نفت(اطالع لحظه اي سازندگان از نیازهاي واقعی واحدهاي عملیاتی وزارت نفت -3
کمک به رفع دغدغه هاي سازندگان در موضوع واردات اقالم داراي امکان ساخت در کشور با مدیریت واردات براساس اطالعات واقعی ساخت-4
ایجاد بستر الزم براي انعقاد قرارداد باز و امکان تجمیع تقاضاهاي واحدهاي عملیاتی نفت -5
امکان اطالع از قیمت روز و موجودي انبار محصوالت سازندگان و تامین کنندگان-6
اطالع از ظرفیت تولید و ظرفیتهاي خالی سازندگان-7
ارایه تسهیالت سیستمی به سازندگان براي به روزرسانی سوابق طبقه بندي کاالي وزارت-8
که منجر به واردات کاال و خروج ارز می شود سرمایه گذاريارتقاي فضاي شناسایی خالءهاي موجود در تولید به منظور -9

ایجاد زیرساخت اطالعاتی براي راهبري فعالیتها و راهبردهاي حاکمیتی با اطالع دقیق و به روز از اطالعات نیاز نفت و توان تولید داخل-10

اقتصادراهبريدرموثرابزارواطالعاتیزیرساختکدنفت
نفتوزارتدرتولیدرونقومقاومتی
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تجربیات عملی مرکز در حوزه شناسایی و کاتالوگ سازي

پیاده سازي سیستم شناسایی و کاتالوگ سازي اقالم در شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پاالیش •
و پخش ایران و شرکت ملی پتروشیمی ایران

پیاده سازي سیستم شناسایی و کاتالوگ سازي اقالم گروه صنعتی بهمن•

در سطح انبارهاي بخش دفاعی کشور) سیستم مدیریت اطالعات پایه لجستیک(پیاده سازي سیستم کدگذاري سماپل •

سابقه پیاده سازي سیستم کدگذاري سماپل در سطح انبارهاي راه آهن جمهوري اسالمی ایران•

سابقه پیاده سازي سیستم کدگذاري سماپل در سطح انبارهاي صنایع نظامی پارچین•
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سازيتجربیات عملی مرکز در حوزه شناسایی و کاتالوگ 

پیاده سازي سیستم طبقه بندي اقالم در سازمان بنادر و دریانوردي جمهوري اسالمی ایران•

از جمله بانک ملی، بانک  (ارائه مشاوره در خصوص شناسایی و کاتالوگ سازي اقالم به سازمان ها •
...)ملت، سازمان آبفا، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان انرژي اتمی و 

)ستاد(ارائه سرویس هاي ایران کد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت •

)ثامن(ارائه سرویس هاي ایران کد به سامانه ثبت الکترونیکی معامالت نفتی •

ارائه سرویس هاي ساختار طبقه بندي ملی به ستاد مبارزه قاچاق کاال در سامانه شناسه کاال•
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