
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ETSت کاال )سامانه ردیابی و تایید اصال راهنمای

 کنندهکارتابل تامین 

 

  



 GTINو  GLNکد  دریافت

و  GLNلت کاال نیاز است تا در گام اول نسبت به دریافت کد به منظور استفاده از سامانه ردیابی و تایید اصا

GTIN گذاری اقدام نمایید.از مرکز ملی شماره  

 تماس حاصل فرمایید. ،واحد امور مشترکین 14-88924605های توانید با شمارهمی شاورهدریافت مبرای 

 نام:ثبت

نام را انجام ثبت و ایمیل GLNبا واردکردن نام شرکت، برای ثبت نام بر روی گزینه ثبت نام کلیک کرده و 

 گذاری کاال و خدمات بمانید.سپس منتظر تایید مرکز ملی شماره ،دهید

 

 



 سایت:ورود به وب

ظور منارد شوید، بدینسامانه ردیابی و تایید اصالت کاال وخود به  GLNپس از تایید مرکز ملی شما می توانید با کد 

 کلیک کنید. ETSسامانه  "ورود به پورتال" نهبر روی گزی

 

 صفحه ورود

 وارد نمایید. "رمز عبور"و  "نام کاربری"در قسمت را  خود GLNکد 

 



 تنظیمات 

 د.یافزایش اعتبار و تنظیمات پرینتر را انجام دهتوانید می در بخش تنظیمات،

 

 

 تنظیمات پرینتر 

با خطا مواجه شدید و امکان چاپ بارکد وجود نداشت، تنظیمات زیر را  "چاپ بارکد"در صورتی که در بخش 

 کلیک نمایید. "دانلود فایل لیبل پرینتر"بر روی گزینه  انجام دهید.

 

  



 را انتخاب کنید. "save as"صفحه ای مانند شکل زیر نمایان می شود بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه 

 فایل موردنظر را در مسیر دلخواه ذخیره نمایید.

 



 ارگذاریبکلیک نمایید و فایل ذخیره شده را انتخاب کرده و  "انتخاب فایل لیبل پرینتر"سپس بر روی گزینه 

 کلیک کنید. "ثبت"نمایید و بر روی گزینه 

 

 

 روفایلپ 

 د.یرا تغییر دهرمز عبور توانید می کنید ومی اطالعات خود را مشاهده در بخش پروفایل،

 



  صدور سریالمنو 

صول از بین محصوالت نمایش داده شده مح رفته،منو صدور سریال  صدور سریال برای محصوالت خود به تجه

دور ص"و سپس بر روی  خود را وارد نمایید "سری تولید"موردنظر و  "یالتعداد سر"خود را انتخاب کرده،  موردنظر

 کلیک کنید. "سریال

 باشد و فیلد اختیاری است.ی بچ تولید میدهندهنشان ،سری تولید توجه:

 

 

  تخصیص عنصر و ارزشمنو 

  ی تعریف کنید.محصول خود مشخصات فنی بیشتر هر سریال د برایتوانیاین قسمت می در

 باشد.این منو اختیاری می توجه:

های مدنظر خود را از در ستون تخصیص کلیک کنید، سپس مشخصه ر روی عالمت ببرای هر شماره سریال 

را بسته به نوع عنصر انتخاب شده، به صورت دستی  "ارزش"سپس فیلد کنید،  موجود انتخاب "هایعنصر"لیست 

 .کلیک نمایید "ذخیره"بر روی  یا کمبوباکس پر کنید و در نهایت



 

کلیک  "مشخصات فنی"های تخصیص داده شده به هر شماره سریال، بر روی ی عنصر و ارزشبه منظور مشاهده

کنید.

 

  چاپ بارکدمنو 

 کلیک کنید. "چاپ بارکد"های مدنظر خود را انتخاب کرده و سپس بر روی شماره سریال

باید لیست را به پایین کشیده تا تمام  ، بدین منظوروجود داردها همه شماره سریال کلی امکان انتخاب وجه:ت

 و سپس بر روی انتخاب کلی کلیک کنید. شوند بارگذاریها شماره سریال



 

 دانلود کنید.را  بارکدهاسپس  و کلیک کنید "تایید"بر روی گزینه در صورتی که مغایرتی وجود نداشت، 

 



 

 ها کوشا باشید.دارد، در ذخیره و نگهداری آندانلودکردن بارکدها وجود تنها یکبار امکان  توجه:

  ارسال برای بازرسیمنو 

اظر ن گیرند.قرار مییا عدم تایید شوند و منتظر تایید ارسال می ناظردر این منو محصوالت برای بازرسی به 

ی تواند خود توزیع برق یا پیمانکاران کنترل کیفیتمسئولیت نظارت بر کیفیت محصوالت را بر عهده دارد، ناظر می

 اند، باشد.که از طرف توزیع برق تعیین شده

ل ارسا"بر روی مربوطه را انتخاب کرده و  ناظر "انتخاب ناظر"های مربوطه را انتخاب کرده و از بخش شماره سریال

 کلیک کنید. "ای بازرسیبر

 



  هاتاییدشدهمنو 

رای ها را بتوانید آنها قرار گرفته و شما میتایید شوند، در منو تاییدشده در صورتی که محصوالت توسط ناظر

 د.های مجاز باشفروشگاهتواند توزیع برق یا مشتری می مشتری ارسال نمایید.

صدور "بر روی و شده انتخاب کرده را از لیست ارائه "مشتری"های موردنظر را انتخاب کرده، شماره سریال

SSCC" .کلیک کنید 

 

های در صورتی که تمایل به انجام این فرآیند با استفاده از اپلیکیشن ردیابی و تایید اصالت کاال دارید، شماره سریال

ها به اپلیکیشن انتقال شماره سریالکلیک کنید تا تمامی  "PDAارسال به "موردنظر را انتخاب کرده و بر روی 

 راهنمای اپلیکیشن در انتهای این راهنما توضیح داده شده است. داده شوند.

  رهگیری -هاتاییدشدهمنو 

در ستون رهگیری، امکان مشاهده سوابق شماره سریال از زمان صدور شماره سریال تا تایید یا عدم تایید و تمامی 

 باشد.آن موجود میمراحل 



 

  هاتاییدنشدهمنو 

گیرند و امکان ارسال برای مشتری را قرار می "هاتاییدنشده"شوند، در منو تایید نمی ناظرتوسط هایی که سریال

کلیک کنید و دالیل رد محصول خود را مشاهده کنید.  توانید بر روی برای مشاهده علت عدم تایید می ندارند.

 کنید. ها حذفو کرده و از منو تاییدنشدهتوانید شماره سریال را آرشیمی همچنین با کلیک بر روی 

 

  



  هاگزارشمنو 

که هر بخش اطالعات متفاوتی را در اختیار  ارائه شده است هابه تفکیک کاربرد آن های متفاوتیدر این منو گزارش

کند که هر ها تهیه شده و مشخص میسریالشماره یابی و رهگیری به منظور رد هاگزارش این دهد.شما قرار می

شماره سریال در چه تاریخی در کجا قرار داشته، چه عملیاتی بر روی آن اتفاق افتاده و آخرین وضعیت آن چه 

 باشد.می

 

 

 

  



 کنندهکارتابل تامین -راهنمای اپلیکیشن ردیابی و تایید اصالت کاال

 صفحه ورود

و تایید اصالت کاال الزم است تا آدرس سرور، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد برای ورود به اپلیکیشن ردیابی 

 نمایید.

 ir.org-http://traceability.gs1آدرس سرور: 

 GLNنام کاربری و رمز عبور: کد 

 اید، رمز عبور جدید را وارد نمایید.هدر صورتی که در سامانه رمز عبور خود را تغییر داد توجه:

 

  

http://traceability.gs1-ir.org/


داده ل هایی که از سامانه به اپلیکیشن انتقاباشد و شماره سریالکننده به شکل زیر میصفحه اصلی کارتابل تامین

 باشد.، قابل مشاهده میشده است

محصول موردنظر شما را به حالت انتخاب  اپلیکیشن، SGTINبارکد یا جستجو از طریق اسکن با در این بخش 

 ها در صورتی. در اینجا شماره سریالارسال کنید مشتریتوانید محصوالت را برای و شما می دهدشده نمایش می

  انتقال داده شده باشند. PDAموجود هستند که از سامانه به 

 

ور صد"شتری، مشتری را انتخاب کنید و های موردنظر را انتخاب کرده و سپس از قسمت انتخاب مشماره سریال

SSCC" .را بزنید 

 


