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 مقدمه

. این بخش از سیستم شامل ایجاد شده استدر سیستم  GTINصدور، نمایش و پیگیری کدهای  به منظورمنوی مدیریت محصول، 

درخواست کد جدید، محصوالت من و پیگیری درخواست است. در منو درخواست کد کاربر قادر خواهد بود برای  قسمتسه 

صادر شده  GTINه برای آن کد کثبت کند، در بخش مدیریت محصول کاربر لیست تمامی محصوالتی  GTINمحصوالت خود کد 

تواند روند صدور کد خود را پیگیری کند. در ادامه توضیحات بیشتر هر را مشاهده کرده و در قسمت پیگیری درخواست کاربر می

 های سیستم در هر بخش توضیح داده خواهد شد.قسمت و امکانات قابلیت

 درخواست کد جديد .1

 شده و از قسمت مدیریت محصول گزینه درخواست کد محصول را انتخاب کنید.افزار وارد منو نرم GTINجهت صدور کد 

 

 

 شماره شرکتيانتخاب پيش .1-1

شود. در این قسمت کاربر از بین شماره شرکتی میوارد صفحه انتخاب پیشسیستم پس از فشردن دکمه درخواست کد محصول، 

 کند.آن دارد را انتخاب می ای که قصد صدور کد باشمارههای خریداری شده، پیششمارهپیش
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 بندیانتخاب سطح بسته .1-2

بندی محصول بندی محصولی که قرار است برای آن کد دریافت شود مشخص شود. سطوح بستهدر مرحله بعد الزم است سطح بسته

 .باید بر اساس موارد نمایش داده شده انتخاب شود
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 بسته بندی محصول است. این سطوح شامل موارد زیر است:انتخاب سطح بسته بندی، نشان دهنده سلسله مراتب 

معمواًل کوچکترین  بندی ابتدایی و اولیه محصول کهسطح بسته به (:Base Unitسطح بسته بندی واحد پايه ) ■

  شود.، گفته میباشدواحد توزیع یا بکارگیری و اولین الیه در بر گیرنده محصول که در تماس مستقیم با محصول می

 

 

بندی واحد پایه بندی بوده و شامل تعدادی از محصوالت با بستهسطح ثانویه بسته (:Inner Packی داخلي )بسته ■

بندی کردن محصوالت با بسته بندی اولیه )واحد پایه( مورد استفاده قرار بندی برای گروهاست. این سطح از بسته

  گیرد.می

 

بندی است و بیشتر به منظور فرآیندهای بندی شامل سطح سوم بستهبستهاین نوع  (:Caseبندی محفظه )بسته ■

تواند شامل محصوالت با سطح بندی میگیرد. این سطح بستهونقل، انبارداری و توزیع مورد استفاده قرار میحمل

 ها باشد.بندی واحد پایه و یا سطح بسته داخلی و یا ترکیبی از آنبسته

 



 (بخش مدیریت محصول)راهنمای پرتال جامع 

 30 از 7 صفحه GS1 Iran - 2021 ©                       1400، اردیبهشت  1.00نسخه 

بندی بسته بندی ثانویه محصول بوده و مشابه بستهبندی جزء بستهاین نوع بسته (: UnitDisplayواحد نمايان ) ■

توان بدون خارج کردن محصول از بندی طوری طراحی شده است که میداخلی است، با این تفاوت که این بسته

 های فروشگاهی قرار داد.بندی را باز کرده و در قفسهبندی ثانویه، درب بستهبسته

 

 

 

 

ونقل و انبارداری مورد استفاده قرار گرفته بندی بیشتر برای انجام فرآیندهای حملاین نوع سطح بسته (:Palletپالت ) ■

بندی دیگر شامل تواند از ترکیب سطوح بستهبندی میشود، این سطح بستهو آخرین سطح بسته بندی محسوب می

 شود.ایجاد د نمایان به صورت همگن و یا ناهمگن واح و بندی محفظهبندی داخلی، بستهواحد پایه، بسته
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 بندی:انتخاب نوع بسته .1-3

بندی محصول بندی به شکل و نحوه بستهنوع بستهبندی محصول مشخص شود. الزم است نوع بسته، بندیپس از انتخاب سطح بسته

 اشاره دارد. 

 
 

 بندی محصول به شرح زیر است:تعاریف نوع بسته

 (Aerosolبندی آئروسل )بسته ■

بندی آئروسل یک محفظه گاز محکم یا مخزن مقاوم در برابر فشارهمراه با یک سر پوش و دکمه فشاری است. زمانی بسته

شود. به عنوان مثال این ظرف می شود با فشردن دکمه فشاری، محصوالت داخل مخزن خارج میکه سرپوش برداشته می

اکس مبلمان و غیره، تحت فشار استفاده شود. این مدل شامل اسپری های معمولی که تحت فشار تواند برای توزیع رنگ، و

 شود.نیستند، نمی
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 (Ampouleبندی آمپولي )بسته ■

یک ظرف نسبتا کوچک که از لوله ی شیشه ای یا پالستیکی ساخته شده است. سر ظرف به یک میله متصل است که بعد 

تواند صاف، محدب یا کشیده شده باشد. درب ظرف با شکستن شود. انتهای ظرف میاز پر شدن ظرف با همجوشی بسته می

 شود. میله باز می

 

 (Barrelبندی بشكه )بسته  ■

تواند ثابت یا متحرک باشد. ای که کف ظرف آن به طور دائمی به بدنه متصل است و درب آن میبندی استوانهبستهیک 

 تواند از طریق یک اهرم تخلیه شود.های با درب ثابت میمحتویات بشکه

 

 (Bag in boxبگين باکس ) ■

های مستحکمی است که در داخل کیسه یک نوع از ظروف برای ذخیره و حمل مایعات است که شامل این بسته بندی

 وجود دارد.  جهت تخلیه محتوا یک جعبه فایبرگالس قرار دارند. در اکثر موارد نازل یا شیر ثابتی متصل به کیسه
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 (Bagکيسه ) ■

این پذیر از پیش ساخته شده که معموال اطراف آن محصور شده و یک سمت آن باز است که بعد از پر شدن، ظرف انعطاف

 تواند پلمپ شود.بخش می

 

 (Bucketسطل ) ■

تواند یک درب و یک دسته داشته باشد. مانند سطل ساخته شده از فلز، ای است که میمعموال ظرفی به شکل استوانه

 و غیره پالستیک

 

 (Bascketسبد ) ■

 گیرد. آوری، حمل محصوالت کشاورزی مورد استفاده قرار مییک ظرف نسبتا محکم که معموال به طور سنتی برای جمع
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 (Bottleبطری ) ■

اش دارد و درب آن قابلیت این را دارد که دوباره بسته شود. سطح مقطع ی نسبتا کوچکتری نسبت به بدنهاین ظرف دهانه

یضی، مستطیلی یا ترکیبی از این موارد باشد. بطری معموال از جنس شیشه یا پالستیک است. اما تواند دایره، ببطری می

 می تواند از جنس الماس یا فلز نیز باشد. بطری ممکن است یکبار مصرف، قابل بازیافت و یا قابل استفاده مجدد باشد.

 

 

 

 (Blisterpackبندی بليستر )بسته ■

معموال جنس پالستیک شفاف  .پالستیکی است بندی کاال یا محصول در داخل حباببستهبلیستر به معنی بندی بسته

بندی ، بستهحرارتی یا سایر موارد بندیبندی با عملیاتی مانند چسباندن، آباست. محصول پس از قرارگیری در بسته

 ها.بندی قرصمانند بسته شود.پلمپ می

 

 

 ( Brick) شكل یآجر هيپاکت چندال ■

های تهیه شده از کاغذ تترا پک که به شکل مکعب مستطیل بوده )شبیه آجر( و به منظور نگهداری طوالنی مدت پاکت

 گیرد.آبمیوه، شیر و غیره مورد استفاده قرار می مانند تیمحصوال
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 (Box) جعبه ■

های های سه بعدی محکم با وجهظرفبه شکل بندی معموال بندی وجود دارد. این نوع بستههای مختلف این نوع بستهشکل

 است، وجود دارد. ها محصور شدهبسته که کامال محصوالت در آن

 

 

 

 

 (Cageقفسه ) ■

هایی از سیم یا نوار محصور شده است که قابلیت عبور نور و هوا بندی که حداقل یک سمت آن به وسیله گرهیک نوع بسته

 را دارد.

 

 (Cardکارتي شكل ) ■

 که محصول برای نمایش به آن آویزان شده یا متصل شده است. بندی مسطحیک بسته
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 (Clam shellيا تاشو ) بسته بندی صدفي ■

اند. با بر روی هم قرار گرفتن این یک ظرف شامل دو بخش که به وسیله یک لوال بهم متصل شده و با روی هم قرار گرفته

بندی صدفی یا تاشو بندی، به بستهعملکردی این نوع بستهشود. به خاطر شباهت ظاهری و دو بخش، درب ظرف بسته می

 شود.گفته می

 

 

 (Can) قوطي ■

 شود.که برای نگهداری انواع محصوالت متنوع استفاده میهای گوناگون است ای در اندازهیک ظرف فلزی معموال استوانه

 

 (Crateصندوق ) ■

سازی ها برای حمل یا ذخیرههای نیمه بسته، که محتویات آنوجههای سه بعدی هستند با بندی معموال ظرفاین نوع بسته

ها ممکن است دوباره استفاده شوند، اما با توجه به صندوق .تواند باز یا بسته باشدبندی میاند. روی این بستهمحصور شده

 باشند. نیز بندی محصول، ممکن است یکبار مصرفسطح سلسله مراتب بسته
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 (Carton) روف درب دارظ-شانه درب دار ■

مرغ و دیگر مواد بندی بیشتر از جنس مقوا یا پالستیک بوده و طوری طراحی شده است که برای حمل تخماین نوع بسته

 غذایی مناسب است. 

 

 (Cup/tub) شكل يفنجان اي يظروف وان ■

مواد خوراکی مانند پنیر، بستنی، کره، ماست، خامه، شیرینی  بندیروف شبیه فنجان و یا وان بوده و بیشتر برای بستهظاین 

 شود. و غیره استفاده می

 

 

 

 

 

 ( Cylinder) ایظروف استوانه ■

 شود.ای شکل و اندازه یکسان در دوطرف ظرف گفته میهای جانبی دایرهای محکم با سطحبه یک ظرف استوانه
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 (Envelop)  پاکت نامه ■

بندی جه هستند. در این نوع بستهو پذیر )تاشو( بوده که دارای دوشامل ظرف مسطحی از مواد انعطاف بندیاین نوع بسته

وسیله چسب، برچسب، چسب توان بهیک لبه به منظور پر کردن پاکت تعبیه شده است که بعد از پر کردن، پاکت را می

 . ها بستفلزی یا دیگر روشحرارتی، گیره 

 

 (Gable top) شكل يروانيبا سر ش هيپاکت چندال ■

گیرد. بندی از کاغذ تترا پک تولید شده و به منظور نگهداری طوالنی مدت مواد غذایی مورد استفاده قرار میاین نوع بسته

 معموال این ظروف به شکل مثلثی یا با سطح مقطع شیروانی شکل تولید شده است. 

 

 

 

 

 (Jugگالن ) ■

 شود. برای نگهداری و ریختن مایعات از آن استفاده میاست که  همراه با دستگیره داریبگالن ظرف پالستیکی و در
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 (Jar) جار ■

یک ظرف محکم که از شیشه، سنگ، سفال، پالستیک یا دیگر مواد مناسب ساخته شده است. درب این ظرف بزرگ است 

 ترشی و غیرهکه برای قرار دادن محصوالت در آن استفاده می شود. مانند ظروف مربا، 

 

 (Multipack) مولتي پک ■

شوند. بندی میتر کاال، یک گروه از محصوالت در کنار هم قرار گرفته و بستهبه منظور انجام فرآیند انبارداری و حمل راحت

 تواند یک واحد مصرفی بوده و یا محتوای آن به صورت جداگانه بفروش برود.بندی میاین نوع بسته

 

 

 (Non Packaging) بندیفاقد بسته ■

 بندی هستند.رسند، فاقد بستهبندی در نقطه عرضه، بفروش میگونه بستهمحصوالتی که بدون هیچ

 

 (Net) تور ■

 گیرد. بندی قرار میبندی محصوالت، در این نوع بستهاستفاده از انواع تور به منظور بسته
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 (Pallet box)  جعبه پالت ■

 شود. بندی میداخل یک جعبه که به صورت دائمی بر روی پالت قرار گرفته است، بسته در این نوع بسته بندی محصول در

 

 (Peel packپيل پک ) ■

گیرد. محصول بندی شوند، مورد استفاده قرار میبندی برای محصوالتی که باید به صورت استریل بستهبسته نوع این

و محصول داخل آن  شدهبندی قرار گرفته و توسط فرآیند عملیات حرارتی درب آن بسته استریل شده در داخل بسته

 استریل خواهد ماند.

 
 

 (pouchکيسه پووچ ) ■

این نوع  .شوندمیمتصل به یکدیگر یک یا چند جهت مختلف درست شده که از دو یا چند الیه  زبندی ااین نوع بسته

همچنین از پایداری  .باشدبندی دارای خاصیت ضد نشتی، غیر قابل نفوذ، عدم تبادل محیطی و استحکام باال میبسته

های این ظروف به دلیل استحکام باال قابلیت ایستادن در قفسه .بسیار باال در شرایط محیطی نامناسب برخوردار است

 فروشگاه را نیز دارند. 

 

 (Trayسيني ) ■

 تواند توسط یک کارو پوشیده شود.یک ظرف کم عمق که محصوالت در داخل آن قرار گرفته و روی آن می
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 (Palletپالت ) ■

 شود.بیشتر به منظور انبارداری و یا حمل ایجاد مییک سکوی چوبی شکل که محصوالت بر روی آن قرار گرفته و 

 

 

 

 

 

 

 

 (Rackرگال ) ■

ها معموال چرخ دار هستند شود. رگالبه یک چوب بست یا پایه برای حمل، نگهداری یا ذخیره کردن اقالم تجاری گفته می

ها مانند محصوالت م در قفسههای آویزان شده یا اقالونقل و ارسال اقالم تجاری مانند لباسو در درجه اول وظیفه حمل

 گیرند.لبنی، محصوالت نان و غیره مورد استفاده قرار می

 

 (Reel)  قرقره ■

شود. معموال ته میفبندی به شکل یک ماسوره که رشته )نخ(، سیم، فیلم و غیره به دور آن پیچیده شده است، گبه بسته

 به شکل فلنجی است.انتهای آن به منظور تسهیل در فرآیند انبارداری و حمل 
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 (Stretchwrappedاسترچ  ) ■

یک الیه پالستیک با کشش باال چند دور به دور یک قلم تجاری یا گروهی از اقالم تجاری برای محافظت کردن و حفظ 

یک بسته یا محموله واحد به منظور جلد کردن،  بستنبندی برای محکم شود. از این بستهیکپارچگی محصول، پیچیده می

 گیرد.ونقل مورد استفاده قرار میحرکت کردن محصول برای حملمحافظت، و بی

 

 

 

 (Shrinkwrappedشرينک ) ■

شرینک به استفاده از یک الیه پالستیک که به دور یک قلم تجاری یا گروهی از اقالم تجاری کشیده شده و با فرآیند 

شود. از شرینک برای محکم بسته شدن ض شده و یکپارچگی واحد قلم تجاری را سبب می شود، گفته میحرارتی منتقب

ونقل مورد استفاده قرار حرکت کردن محصول برای حملیک بسته یا محموله واحد به منظور جلد کردن، محافظت و بی

 گیرد.می

 

 (Sleeve)  غالفي ■

جنس کاغذ، مقوا یا پالستیک است که روی محصوالت داخل ظرف برای  ظرفی غیر محکم که معموال ازبندی به بسته

 شود.، گفته میلغزد(کند )میمحافظت حرکت می
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 (Tube)  تيوب ■

 تواند با یک سرپوش بسته شود.ای که یک سمت آن مهر و موم شده است و سمت دیگر آن میظرفی استوانه

 

 

 

 

 

 

 (Banded packageی )باند یبسته بند ■

 شود.بندی با استفاده از یک باند یا نوار به دور محصول گفته میبستهبه 

 

 

 ثبت مشخصات محصول .1-4

 در این بخش باید اطالعات محصول ثبت شود. این اطالعات شامل اطالعات بازاریابی، لجستیکی، تجاری و فنی محصول است.

 ثبت اطالعات تجاری  1-4-1

توضیحات ثبت شده بر روی لیبل محصول، نام عملیاتی و دیگر اطالعات مورد نیاز است که در ادامه شرح  اطالعات تجاری شامل

 مختصری در مورد آن آورده شده است:
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 (Label description)  شرح برچسب محصول ■

 شود.میکننده، چاپ توضیحاتی که بر روی قلم تجاری توسط تامین کننده، جهت ارائه اطالعات محصول به مصرف

 (Brand)  برند ■

 گیرد.اسمی که توسط صاحب کاال به منظور شناسایی یک دسته از اقالم تجاری یا خدمات مورد استفاده قرار می

 (Sub Brandبرند فرعي ) ■

 Pampersکند. به عنوان مثال ای دیگر از محصوالت را در ذهن مشتری ایجاد میسطح دوم از برند اصلی است که دسته

 و غیره است. Prima، Cruisersپوشک بوده که دارای برندهای فرعی مانند  برند اصلی

 (Functional name)  نام عملياتي ■

بندی محصول طبقهمطبق با کند. این قسمت باید نام عملیاتی موارد استفاده قلم تجاری برای مصرف کننده را توصیف می

 ساالد، دریل، سوپ و غیرهرا توضیح دهد. برای مثال: سس  GTINتخصیص داده شده به 

 (Variant textنوع محصول ) ■

 کند. رده خود متمایز میویژگی از یک محصول که آن محصول را از محصوالت مشابه و هم

■ SKU : 

کننده محصول ایجاد شده و تنها در سیستم داخلی آن اعتبار دارد. در صورت یک شماره سریال داخلی که توسط تولید

 محصول ایجاد خواهد شد. GTINیک آن با کد بهوارد کردن این کد داخلی، تناظر یک

 کد ايرانكد: ■

 آن برقرار شود.  GTINیک با کد بهکتوان در این قسمت وارد کرده تا تناظر یدر صورت دریافت کد ایرانکد می
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 شرح کاال: ■

شود. این قسمت شامل چندین توصیف درباره قلم تجاری های اضافی قلم تجاری استفاده میاین قسمت برای ثبت ویژگی

ود. شاست. شرح کاال به صورت خودکار از اطالعات ثبت شده مانند  برند، برند فرعی، نام عملیاتی و نوع محصول ایجاد می

این بخش در در صورت وجود تناقض در اطالعات ثبت شده در شرح محصول، امکان ویرایش آن توسط کاربر وجود دارد. 

 اطالعات بازاریابی محصول نباید وارد شود. 

 (GPCبندی جهاني )انتخاب جايگاه محصول در ساختار طبقه 1-4-2

بندی کاال مشخص شود. برای این کار تار طبقهخجایگاه کاال در ساپس از وارد کردن اطالعات مربوط به مشخصات کاال الزم است 

 های زیر را برداشت:باید گام

 انتخاب شود. GPCبندی از جدول نمایش داده شده ساختار طبقه -1

 نام محصول مورد نظر در ساختار جستجو شود. -2

 مورد نظر انتخاب شود. کالس محصولاز نتایج جستجو نمایش داده شده  -3

 انتخاب شود. بریک )گروه محصول(از لیست نمایش داده شده،  -4

 

 
 

 GPCپر کردن کاتالوگ  ■

، امکان تکمیل کاتالوگ محصول بر اساس این ساختار به صورت اختیاری GPCبندی پس از انتخاب جایگاه محصول در ساختار طبقه

 زیر عمل کرد: هایپذیر است. برای این منظور باید مطابق گامبرای کاربر امکان

 "کنید؟را تکمیل می GPCآیا کاتالوگ "زدن تیک گزینه  -1

 های نمایش داده شدهپاسخ به سواالت از بین گزینه -2
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 تمكيل اطالعات مكاني .1-4-3

 های بازاریابی محصول تکمیل شود.ریزیبرنامهو این اطالعات شامل بازار هدف، کشور سازنده و زبان است که باید با توجه به اهداف 

 شودبه کشوری که قلم تجاری در آن تولید شده است گفته می کشور سازنده: -1

 کشوری است که کاال با هدف توزیع برای آن تولید شده است. بازار هدف: -2

 انتخاب شود. ،درج شده بر روی محصول اطالعات این گزینه باید بر اساس زبان زبان: -3

 

 
 

 وزن، ابعاد و محتوا محصول .1-4-4

ونقل و همچنین جاگذاری شود که در فرآیندهای انبارداری و حملدر اصطالح اطالعات لجستیکی محصول گفته می به این اطالعت

 های فروشگاهی بسیار مهم است.محصول در قفسه

 
منظور از ابعاد محصول میزان فضای اشغال شده توسط محصول در سه بعد طول )عمق(، عرض  ابعاد محصول: -1

 باشد.می)پهنا( و ارتفاع 

و روی لیبل نیز ادعا شده است را نشان  بودهبندی موجود مقداری از قلم تجاری که در بسته محتوای خالص: -2

بندی ثانویه و باالتر از آن(، محتوای چندگانه گروهی )بسته گیری این مشخصه برای بستهدهد. واحد اندازهیم
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بندی ی اقالم تجاری مقدار ثابت، مقداری که روی بستهدهد. براخالص کل اقالم تجاری درون بسته را نشان می

شود. در مورد اقالم تجاری که کمیت آنها متغیر است ممکن است محتوای واقعی از هر بچ درج شده استفاده می

 دهد.به بچ دیگر کمی متفاوت باشد، که برای این گونه اقالم محتوای خالص، مقدار متوسط را نشان می

بندی( و وزن ناخالص )وزن محصول به همراه صورت وزن خالص )وزن محصول بدون بسته به دو وزن محصول: -3

 شود.بندی( دریافت میبسته

 گرهای تجاری:توصيف .1-4-5

 گرهای تجاری شامل اطالعات تجاری کاال است.توصیف

 
 باشد: این اطالعات شامل موارد زیر می

 آیا یک قلم تجاری سطح پایه است؟ -1

بندی باالتر(. بندی اولیه( در سلسله مراتب قلم تجاری )سطوح بستهتجاری به عنوان یک قلم پایه )بسته شاخص شناسایی یک قلم

 تواند تکمیل شود.این گزینه اختیاری بوده و در صورت تمایل می

 توصيف کننده واحد  -2

 از بین این گزینه پاسخ به حداقل یک گزینه اجباری است

 آيا يک واحد قلم تجاری مصرفي است؟ ■

 کننده در نقطه فروش شاخص شناسایی یک قلم تجاری برای مصرف نهایی مصرف

 آيا يک واحد قلم تجاری حمل کردني )ارسالي( است؟ ■

 شاخص شناسایی یک قلم تجاری به عنوان یک واحد ارسالی )حمل( بر طبق اطالعات تولید کننده

 آيا يک واحد قلم تجاری متغير است؟ ■

 مقدار ثابت ندارد و مقدارش متغیر است. این مقدار می تواند وزن، طول یا حجم باشد.شاخص شناسایی قلم تجاری که 

 آيا يک واحد قلم تجاری فاکتور کردني است؟ ■

 شاخص شناسایی یک قلم تجاری به عنوان یک واحد قابل صورت حساب شدن، بر طبق اطالعات تولید کننده است.
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 آيا يک واحد قلم تجاری قابل سفارش است؟ ■

 شناسایی یک قلم تجاری به عنوان یک واحد قابل سفارش بر طبق اطالعات تولید کننده است. شاخص

 بارگذاری تصوير محصول: .1-4-6

در انتها بنابراین یکی از اطالعات مهم محصول، تصویر آن است. ، GS1بر اساس استانداردهای ابالغ شده از سمت سازمان جهانی 

 محصول در سیستم بارگذاری شود. ازتصویر یک حداقل الزم است 

ی و پیش تولید قرار حارط هلحرم رددر این بخش را بارگذاری نکرد که محصول توان تصویر محصول تنها در صورتی میتبصره: 

 در صورت عدم بارگذاری پس از تولید محصول الزم است تصویر محصول تهیه شده و در سیستم بارگذاری شود.اما  داشته باشد.

 نبوده و محصول قابلیت استعالم جهانی پیدا نخواهد کرد. GS1تصویر محصول امکان ارسال اطالعات در بانک جهانی 

 
خواهید، نه فقط دهد که مشتریان شما عکسی از محصول را ببینند که شما میبارگذاری تصویر محصول این اطمینان را به شما می

کند تا بازارهای آنالین، نمایش درستی از محصول شما کنند. همچنین این آیتم کمک میمیها در اینترنت جستجو چیزی را که آن

 کند.را داشته باشند و به افزایش فروش شما کمک می

 است. کیلوبایت 300ز با حجم کمتر ا JPG, PNG, GIF هایتصاویر فرمت های قابل قبولنوع فایل

 ثبت مشخصات فني محصول: .1-5

توان در این قسمت اطالعات را به عنوان مشخصات فنی ثبت کرد. به ثبت اطالعات بیشتر برای محصول، می یل کاربرادر صورت تم

شود و کاربر با انتخاب آن مشخصه، با فشردن دکمه ثبت مشخصات فنی لیست مشخصات ثبت شده به کاربر نمایش داده می

گ نلیست مشاهده نشد، کاربر باید از طریق سیستم تیکتی کند. در صورتی که مشحصات فنی مورد نیاز دراطالعات را ثبت می

 درخواست اضافه شدن عنصر و ارزش مربوطه را بدهد.
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 ثبت اطالعات محصول .1-6

یکی از دو گزینه ثبت و ارسال به مرکز و یا ثبت موقت را  ،این قسمت، بخش پایانی ثبت اطالعات بوده و کاربر با توجه به شرایط

 باید انتخاب کند. 

 

 
با انتخاب این گزینه اطالعات ثبت شده ذخیره شده و برای بررسی به مرکز ارسال  ثبت و ارسال به مرکز: -1

 شود.می

با انتخاب این گزینه اطالعات در کارتابل ذخیره شده و در قسمت پیگیری قابل مشاهده و ویرایش  ثبت موقت: -2

 مجدد اطالعات ثبت شده است.

 های ترکيبيتوليد کد برای بسته .7-1

شود. برای تواند همگن یا ناهمگن باشد، ایجاد میهای ترکیبی شامل کاالهایی است که از ترکیب چند کاال با یکدیگر که میبسته

 غیر از واحد پایه انتخاب شود. بندیسطح بستهباید بندی، در قسمت انتخاب سطح بسته ،از کاال هصدور کد برای اینگون
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که قرار است در این سطح بسته بندی با یکدیگر ترکیب شوند انتخاب شوند. به این منظور پس انتخاب  پس از آن باید محصوالتی

 بندی محصول باید محتوای کاال به همراه تعداد آن در سیستم ثبت شود.نوع بسته

 

 
 

 برای این منظور ابتدا بر روی دکمه انتخاب محصوالت مجموعه کلیک کرده تا فرم شکل زیر باز شود.
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 های زیر را دنبال کنید:در این بخش گام

 محصوالتی که قرار است بسته ترکیبی را ایجاد نماید را انتخاب کنید. -1

 تعداد هر کدام از اقالم را که قرار است در بسته ترکیبی قرار گیرند را مشخص کنید. -2

 دکمه ذخیره را بزنید. -3

 شود. پس از انجام مراحل باال لیست محصوالت انتخابی به همراه تعداد ثبت شده مطابق فرم زیر نمایش داده می

 

 
محصوالت جدید را اضافه  ،ها را حذف کرده و مجددا با انتخاب محصوالت زیرمجموعهتوان آندر صورت نیاز به ویرایش لیست، می

 کرد.

 منوی پيگيری درخواست .2

 های ثبت شده است.این بخش از مسیر منو/ مدیریت محصول/ پیگیری درخواست قابل دسترسی بوده و برای پیگیری درخواست

 
 

 :شودمیشود. در ادامه هر قسمت توضیح داده پس از ورود به بخش پیگیری درخواست، صفحه زیر باز خواهد می
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درصورتی که کدی به صورت موقت ثبت شده باشد و یا کارشناسی مرکز آن را رد کرده باشد، این گزینه دیده  -1

 شود. با استفاده این دکمه امکان مشاهده اطالعات ثبت شده و ویرایش آن وجود دارد.می

تواند ن این دکمه میدر صورتی که کاربر مایل به مشاهده کاتالوگ تولید شده برای محصوالت خود باشد، با فشرد -2

 کاتالوگ اطالعات را مشاهده نماید.

 پذیر خواهد بود.مشاهده گردش فرآیند کدگذاری با استفاده از این گزینه امکان -3

 منوی محصوالت من .3

 این بخش از مسیر منو/ مدیریت محصول/ محصوالت من قابل دسترسی است. 
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 ر شده است قابل مشاهده است.ها کد صاددر این قسمت تمامی محصوالتی که برای آن

 

 
 

توان محتویات به همراه تعداد در صورتی که کد برای یک محصول ترکیبی صادر شده باشد در این قسمت می -1

 آن را مشاهده کرد.

 در این بخش کاتالوگ ثبت شده برای محصول قابل مشاهده و چاپ است. -2

 توان ویرایش کرد.در این قسمت برخی از اطالعات محدود محصول مانند تصویر، مشخصات فنی و غیره را می -3

تواند یک کد را فعال و یا غیر فعال نماید. در صورت غیرفعال کردن کد اطالعات آن در این قسمت کاربر می -4

 نمایش داده نخواهد شد.

تواند در این قسمت آن از آن محصول تولید نشود، کاربر میدر صورتی که عمر محصول به پایان برسد و دیگر  -5

 کد را منسوخ کند.

های تعریف تواند آن را در فرمتبا فشردن این دکمه سیستم بارکد استاندارد کاال را نمایش داده که کاربر می -6

 شده و در نمادهای یک بعدی و دو بعدی ذخیره و چاپ کند.

 

 

 

 


