
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ETSت کاال )سامانه ردیابی و تایید اصال راهنمای

 کارتابل توزیع برق

 

  



  GLNکد  دریافت

در گام اول نسبت به توزیع برق شرکت هر لت کاال نیاز است تا به منظور استفاده از سامانه ردیابی و تایید اصا

  ید.گذاری اقدام نمامرکز ملی شماره از GLNدریافت کد 

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

 نام:ثبت

 منظور( ثبت نام نمایید، بدینETSنیاز است تا در سامانه ردیابی و تایید اصالت کاال ) GLNپس از دریافت کد 

پس از بررسی . نام را انجام دهیدثبت و ایمیل GLNبا واردکردن نام شرکت، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کرده و 

 ETSشما ساخته شده و امکان ورود به سامانه  و خدمات، کارتابل گذاری کاالوسط مرکز ملی شمارهت اطالعات

 گردد.فراهم می

 



 
 سایت:ورود به وب

ارد شوید، اصالت کاال وسامانه ردیابی و تایید خود به  GLNمی توانید با کد شدن کارتابل، شما ساختهپس از 

 کلیک کنید. ETSسامانه  "ورود به پورتال" نهمنظور بر روی گزیبدین

 

 



 صفحه ورود

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

 

 

 پروفایل 

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

 

  



 منو تعریف عنصر و ارزش 

های محصول ثبت تولیدکننده برای هر یک از شماره سریال انتظار دارید ههایی کمشخصهتوانید می در این منو،

 نمایید.تعریف  عنصر افزودن، در بخش نماید

 

مشخصه مورد نظر خود  تین، نام فارسی و نام ال(شکل زیر 1فلش ) کلیک نمایید "افزودن عنصر"بر روی گزینه 

همچنین امکان ویرایش  .(شکل زیر 4فلش ) نماییدکلیک  "ذخیره"بر روی  (شکل زیر 3و 2فلش )را وارد کرده 

  .(شکل زیر 5فلش ) و حذف عنصر نیز وجود دارد

 

کننده تنها امکان از سمت شما تعریف شوند و تامین "ارزش"خواهید مقادیر ر، درصورتی که میپس از تعریف عنص

از این بخش  وارد نماید، ودبرای محصول خانتخاب همین مقادیر ارزش را داشته باشد و نتواند مقادیر جدیدی 

 نمایید.استفاده می

(1)  (2)  

(3)  

(4)  

(5)  



 3و 2فلش )را وارد کرده ارزش  تین، نام فارسی و نام ال(شکل زیر 1فلش ) نمایید کلیک "افزودن ارزش" بر روی

همچنین امکان ویرایش و حذف عنصر نیز وجود  .(شکل زیر 4فلش ) نماییدکلیک  "ذخیره"و بر روی  (شکل زیر

  .(شکل زیر 5فلش ) دارد

و  12، 10اید، بنابراین مقادیر را درنظر گرفته 14و  12، 10شما تنها مقادیر  "طول"به عنوان مثال برای عنصر 

مقدار  3کننده تنها امکان انتخاب این کنید و تامیناضافه می "طول"برای عنصر  "افزودن ارزش"را در بخش  14

 نماید. تواند مقادیر جدیدی واردرا برای محصول خود دارد و نمی

 

 کنندگانهای تامینمنو بازرسی سریال 

ها را تایید د آنتواند و میکنندگان را داریت محصوالت تامینامکان نظارت بر کیف توزیع برقشرکت ، در این منو

 . و یا رد نماید

ر روی نام ب ،(شکل زیر 1فلش ) "کنندگانهای تامینبازرسی سریال"در منو  تایید یا رد محصوالتبمنظور 

 .شودنمایش داده میمحصوالت های لیست شماره سریال تا (شکل زیر 2فلش ) کنیدکننده کلیک تامین

 

(1)  

(2)  (3)  (4)  

(5)  

(2)  
(1)  



توانید می، (شکل زیر 2فلش ) هایا انتخاب کلی شماره سریال( شکل زیر 1فلش )ها ریالبا انتخاب یکی از شماره س

 محصوالت را انجام دهید.( شکل زیر 4فلش ) "رد"یا  (شکل زیر 3فلش ) "تایید"

محصوالت را ده، کرها را چاپ شماره سریال محصوالت به همراه اطالعات آندر ابتدا توانید می تمایل در صورت

فلش ) "چاپ"از گزینه محل بازرسی کنید و سپس اطالعات را در سامانه وارد نمایید، بدین منظور با استفاده در 

 ها را چاپ بگیرید.های محصوالت به همراه اطالعات آنلیست شماره سریال  ،(شکل زیر 5

 

 

دالیل عدم تایید محصول را  و سپس (شکل باال 4فلش ) را انتخاب کرده "رد"، گزینه  محصولرد کردن  بمنظور

و گزینه  (شکل زیر 2فلش ) ندی را به همراه آن پیوست نماییدو در صورت لزوم س( شکل زیر 1فلش ) نیدوارد ک

 .(شکل زیر 3فلش ) را بزنید "ذخیره و ارسال"

(2)  

(1)  

(3)  (4)  (5)  



 

، درخواست موردنظر را اپلیکیشن ردیابی و تایید اصالت کاال دارید تی که تمایل به انجام این فرآیند بادر صور

، در این (شکل زیر 2فلش ) کلیک نمایید "PDAارسال به "و  بر روی گزینه ( شکل زیر 1فلش )انتخاب کرده 

توانید فرآیند شوند و میاپلیکیشن انتقال داده میکنندگان منو تامینهای درخواست به صورت تمامی شماره سریال

 کیشن انجام دهید. راهنمای اپلیکیشن در انتهای این راهنما توضیح داده شده است.نظارت را با استفاده از اپلی

 

 های مشاورینمنو بازرسی سریال 

اند، کننده برای شما ارسال شدهو به عنوان مصرف محصوالتی که از نظر کیفی مورد تایید قرار گرفته در این منو،

توانید همانند منو قبل می شود. در این مرحله امکان کنترل کیفی مجدد محصوالت وجود دارد ونمایش داده می

به انبار انتقال داده  ،منو مورد تایید قرار گرفتها در این . پس از اینکه شماره سریالنمایید را تایید یا رد هاآن

 شوند.شوند و در صورتی که مورد تایید قرار نگیرند به تولیدکننده ارجاع داده میمی

(1)  
(2)  

(3)  

(1)  

(2)  



 "PDAارسال به "ها به اپلیکیشن وجود دارد و با کلیک بر روی در این منو نیز امکان انتقال شماره سریال

و فرآیند نظارت را با استفاده از اپلیکیشن انجام  اپلیکیشن انتقال داده و مشاورینها را به منتوانید شماره سریالمی

 دهید.

 

 های انبارمنو بازرسی سریال 

مجدد،  کنترل کیفی گیرند و توزیع کننده پس ازقرار میاند، در این منو محصوالتی که توسط مسئول انبار رد شده

 باشد.کننده میهای تامیننحوه عملکرد این منو همانند منو بازرسی سریال نماید.تواند محصوالت را تایید یا رد می

 .(شکل زیر 1فلش ) انبار را مشاهده نمایید "علت رد"توانید در این منو همچنین می

فلش ) "PDAارسال به "ها به اپلیکیشن وجود دارد و با کلیک بر روی در این منو نیز امکان انتقال شماره سریال

و انبار اپلیکیشن انتقال داده و فرآیند نظارت را با استفاده از به منها را توانید شماره سریالمی  ،(یرشکل ز 2

 اپلیکیشن انجام دهید.

 

  

(1)  

(2)  



 هاگزارش 

 در را متفاوتی اطالعات بخش هر که است شده ارائه هاآن کاربرد تفکیک به متفاوتی هایگزارش منو این در

 مشخص و شده تهیه هاسریال شماره رهگیری و ردیابی منظور به هاگزارش این دهد.می قرار شما اختیار

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

 یست.چ آن وضعیت

 
 

 های مشاورینکنندگان و سریالهای تامینبه تفکیک سریالهای نظارت شده گزارش سریال 

است و کدام در منو  "کنندگانهای تامینبازرسی سریال"در منو  بازرسی شده را به تفکیک اینکه کدام هایسریال

 SGTIN. همچنین اطالعات بر اساس تاریخ صدور و همچنین دهدگزارش می ،"های مشاورینبازرسی سریال "

 قابلیت فیلتر شدن دارند.

تا زمان کنترل کیفیت و ارسال برای  ابتدای صدور بارکد، سابقه هر محصول از "رهگیری"با استفاده از ستون 

 باشد.قابل مشاهده می و غیره ، ارسال برای انبارتوزیع برق

  

 



 
 

 های نظارت شدهگزارش رهگیری سریال 

، همچنین اطالعات بر اساس تاریخ شوندنمایش داده می، می محصوالتی که نظارت شده باشنددر این گزارش تما

 قابلیت فیلتر شدن دارند. SGTINصدور و همچنین 

 باشد.، سابقه هر محصول از ابتدای صدور بارکد قابل مشاهده می"رهگیری"با استفاده از ستون 

 های ارسال شده برای انبارگزارش سریال 

 ،اندارسال شدهبه انبار  اند وتایید قرار گرفته مورد "های مشاورینبازرسی سریال"از منو  هایی کهشماره سریال

 قابلیت فیلتر شدن دارند. SGTINهمچنین اطالعات بر اساس تاریخ صدور و همچنین شود، داده می گزارش

 باشد.، سابقه هر محصول از ابتدای صدور بارکد قابل مشاهده می"رهگیری"با استفاده از ستون 

 

  



 کنندهکارتابل تامین -تایید اصالت کاالراهنمای اپلیکیشن ردیابی و 

 صفحه ورود

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

 نمایید.

 ir.org-1http://traceability.gsآدرس سرور: 

 GLNربری و رمز عبور: کد نام کا

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

 

  

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


هایی که از سامانه به اپلیکیشن انتقال داده باشد و شماره سریالصفحه اصلی کارتابل توزیع برق به شکل زیر می

  باشد.کنندگان، مشاورین و انبار قابل مشاهده میتامینشده است، در هر یک از منوهای 

 

 کنندگان منو تامین 

 PDAبه  ETSسامانه  "کنندگانهای تامینبازرسی سریال"هایی که از منو در این بخش تمامی شماره سریال

 شود.نمایش داده می ،اندارسال شده

 1فلش ) بارکد "اسکن" شده انتخاب کنید یا از طریقتوانید محصوالت موردنظر را از لیست نمایش داده شما می

، اپلیکیشن محصول موردنظر شما را به حالت انتخاب شده (زیر شکل 2 فلش) "SGTINجستجو "یا  (زیر شکل

 . نمایید "رد"یا  "تایید"ها را نظارت محصوالت را انجام دهید و آنتوانید میهد که دنمایش می

 دهد.، مشخصات محصول بهمراه مشخصات فنی آن را نمایش می(زیر شکل 3 فلش) "کاتالوگ"همچنین گزینه 

 

 

 



 

 توانیدشما می که شودنمایش داده می "رد درخواست"ه صفح ،خواهید محصول را رد کنیددر صورتی که می

سپس بر  ،(شکل زیر 2فلش ) فایلی را پیوست نمایید و همچنین( شکل زیر 1فلش )دالیل رد خود را یادداشت 

 .(شکل زیر 3فلش ) کنید کلیک "ذخیره و ارسال"روی 

 

1 
(1)  

(2)  

(3)  

(1)  (2)  

(3)  



 منو مشاورین 

ارسال  PDAبه  ETSسامانه  "مشاورینهای بازرسی سریال"هایی که از منو در این بخش تمامی شماره سریال

 توانید فرآیند نظارت را انجام دهید.بخش قبل می شود و مطابق موارد مطرح شده در، نمایش داده میاندشده

  انبارمنو 

، اندارسال شده PDAبه  ETSسامانه  "انبار هایبازرسی سریال"هایی که از منو در این بخش تمامی شماره سریال

توانید فرآیند نظارت را انجام می "کنندگانمنو تامین"مطابق موارد مطرح شده در بخش  شود ونمایش داده می

 دهید.

 منو گزارش سوابق کاال و نمایش آخرین وضعیت 

گزارش  "بر روی گزینه و آخرین مرحله کاری و مکان فعلی محصول، سوابق محصول تاریخچه بمنظور مشاهده 

 کلیک نمایید. "سوابق و آخرین وضعیت محصوالت

 

  



گزارش "بر روی شود، سپس محصول موردنظر شما نمایش داده می، "SGTINجستجو "بارکد یا  "اسکن"با 

 .کلیک نمایید( زیر شکل 2فلش ) "نمایش آخرین وضعیت"و  (زیر شکل 1 فلش) "سوابق کاال

 

کننده، تاریخ صدور بارکد، تاریخ ارسال تمامی سوابق محصول را همچون نام تامین "نمایش گزارش سوابق کاال"

کنترل کیفیت، سازمان کنترل کیفی، تاریخ ارسال به توزیع برق، نتیجه کنترل کیفیت  برای کنترل کیفیت، تاریخ

  دهد.و غیره مطابق شکل زیر ارائه می توزیع برق، نام توزیع برق، تاریخ ارسال به انبار توزیع برق

(1)  

(2)  



 

آخرین ایستگاه کاری که محصول در آن قرار داشته و آخرین فعالیتی که بر روی آن  "نمایش آخرین وضعیت"

 دهد. صورت گرفته است را بهمراه تاریخ نمایش می

 

 


