Navodila za vstop v portal za člane, Moj GS1
Portal za člane GS1 Slovenija vam omogoča:
❖ Možnosti samostojnega urejanja članstva znotraj portala za člane
❖ Uporaba spletne rešitve: »Register izdelkov (Številke GTIN)«
❖ Uporaba spletne rešitve: »Register lokacij (Številke GLN)«

❖
1. korak:
Na naši spletni strani www.gs1si.org lahko dostopate do Portala za člane, Moj GS1. Na
skrajno desni strani zgoraj boste našli gumb za prijavo.

❖
2. korak:
Vpis uporabniškega imena in gesla (podatke
ste prejeli po elektronski pošti).
Uporabniško ime je matična številka vašega
podjetja (prvih 7 številk). Geslo pa je prejela
glavna kontaktna oseba GS1 v vaši organizaciji
po e-pošti od info@gs1si.org.
V kolikor ste sporočilo izgubili, označite
»Pozabljeno geslo«, kjer vpišete uporabniško
ime, ki je matična številka podjetja in na enaslov glavne kontaktne osebe v podjetju
boste prejeli podatke za vstop v Moj GS1.

❖

3. korak:

Vstopili ste v članski portal, Moj GS1. Domača stran vam ponudi jasne možnosti, ki
poudarjajo
predvsem
najpogosteje
uporabljene
funkcionalnosti portala.
V spodnjih hitrih izbirah
lahko pregledujete ali urejate
podatke
o
članstvu
in
kontaktnih osebah v vašem
podjetju.
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Navodila za vstop v portal za člane, Moj GS1
Za pregled ali vpis novih številk GTIN v levem polju izberite Register izdelkov (številke
GTIN). Nadaljujete lahko v spletni rešitvi Številke GTIN, za katero imate Navodila za
uporabo spletne rešitve "Register izdelkov (Številke GTIN)" vedno dostopna tudi takoj
ob naslednjem koraku, s klikom na zgornji desni gumb Pomoč.

Na enak način postopate pri vpisovanju ali urejanju številk GLN, ob izbiri desnega
modrega gumba na domači strani. Tudi za urejanje oziroma določanje novih številk za
vaše fizične ali digitalne lokacije so vam na voljo Navodila za uporabo spletne rešitve
»Register lokacij (Številke GLN)" pod zavihkom Register lokacij.

Pomoč pri uporabi portala Moj GS1
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na:
T: + 386 1 5898 336 (od ponedeljka do petka med 8:30 in 16:00)
E: podpora@gs1si.org
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