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използване на БГ Баркод от регистриран 

фирмен потребител  

/Оторизиран фирмен потребител, мениджър каталог/ 
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Използване на БГ Баркод от регистриран фирмен потребител  

Предпоставка: Има регистрирани фирмени потребители в Информационната система на GS1 

България с роли за управление в продуктов каталог БГ Баркод: Оторизиран фирмен 

потребител и Мениджър каталог. 

Вход в системата БГ Баркод 

Моите фирми – избор на фирма 

Стена на моя фирма 

Добавяне на продукт към продукти на фирмата 

Добавяне на общ продукт 

 Добавяне на продукт от сегмент Храни/Напитки/Тютюн 

Добавяне на продукт от GPC сегмент Облекла 

Добавяне на продукт от GPC сегмент Обувки 

Импортиране на продукти (за избраната фирма) 

Справки за фирмата 

1 Справка за продукти на фирмата 

2 Справка за използвани GTIN номера 

3 Справка за история на промени по продукт 

Преглед на пълна информация за моите продукти 

Преглед на информация за продукти на чужди фирми 

Редактиране на продукт 

Клониране на продукт 

Генериране и сваляне на баркод за продукт 

История на промени по продукт 

  

http://www.gs1bg.org/
http://www.gs1bg.org/
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Вход в системата БГ Баркод 

Предпоставка: Има регистрирани през Информационната система потребители със съответна 

роля – оторизиран фирмен потребител, мениджър каталог, администратор каталог към фирма 

(със съответните интереси). 

Стъпка 1: Въвеждане на уеб адреса на БГ Баркод 

Системата БГ Баркод е уеб базирана и може да се достъпи през уеб браузери Mozilla Firefox, 

Google Chrome или Opera от персонални компютри/лаптопи, чрез въвеждане на уеб адреса на 

системата: www.bgbarcode.bg 

 

 

Стъпка 2: Влизане в системата БГ Баркод 

1. Влизане в каталога БГ Баркод става чрез избор на менюто Вход.  
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2. Потребителят въвежда потребителско име и парола и натиска Вход 

 

 

3. След успешна автентикация на потребителя се показва списък с моите фирми. 

Към съдържание 

Списък с моите фирми 

Предпоставка: потребителят успешно е влязъл в системата БГ Баркод. Показва се списък с 

моите фирми. 

 

Стъпка 1: Избор на фирма от списъка моите фирми 

При клик върху фирма от списъка се показва стена на фирма. 
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Стъпка 2: Показване на стена на фирма 

 

Към съдържание 

Стена на моя фирма: статистика и задачи 

 

Стена на фирма: статистика  

 

На всяка стена на фирма член има статистика за: 

• Продукти  - публични и активни продукти за тази фирма 

• Активни задачи - брой 

• Верифицирани  - брой верифицирани от администратор продукти 

• Капацитет номера – брой на оставащи свободни баркодове 

Стена на фирма: задачи на фирмата 

На стената на фирма се показват по подразбиране активните задачи (всички и при избор на 

Мои задачи, задачите на текущия потребител) 



                                                                                                                                                                                                   
 

Page 6 of 35 

 

 

При кликване върху бутона В изпълнение за съответна задача може да се продължи 

започнато добавяне или редакция на продукт. 

Към съдържание 

Добавяне на нов продукт (към продукти на фирмата) 

 

Потребителите с роли за управление на продуктов каталог за свои фирми могат да добавят 

нови продукти към продуктите на фирмата. 

Добавяне на общ продукт 

Обозначено задължително въвеждане на информация * 

Предпоставка: Избрана е фирма от мои фирми и е показано Стена на фирма. 

Кликва се върху бутона Добави продукт. 

 

Резултат: Отваря се формата за добавяне на продукт към избраната фирма 
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Стъпка1: Избор на баркод на продукта * 

 

Потребителя има възможност да избере фирмен префикс или единичен номер/баркод. 

При избран фирмен префикс от падащото меню, във входното поле ще бъде зареден първия 

свободен номер/с възможност за корекция/ от този блок с номера. Контролната цифра на 

баркода се изчислява автоматично. 

Стъпка2: Въвеждане име на продукта*, марка*, собственик на марка * 

 

Задължително е въвеждането на Име на продукта на български и английски и Марката на 

български и английски. Собственик на марка се попълват автоматично с опция за промяна 

от страна на потребителя. Опционално може да бъдат избрани Производител и 

Дистрибутор. 

 

Стъпка3: Въвеждане на страна на произход* и целеви пазар* 

Страна на произход се избира задължително от списъка с държави. За целеви пазар могат 

да се изберат повече от една държава (също е задължителен). 
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Стъпка4: Въвеждане на нетно съдържание*  

 

Задължително е въвеждането на нетно съдържание и избор на мерна единица. Опционално 

потребителя може да се въведе Височина, Ширина и Дължина на опаковката на продукта в 

милиметри. 

 

 

 

Стъпка5: Въвеждане на съдържание*, описание*, инструкции за използване* и 

инструкции за съхранение* 

Задължително се въвеждат Съдържание(1), Описание(2), Инструкции за използване(3) и 

Инструкции за съхранение(4). Въвеждането на текст в допълнителна информация и 

съобщение е опционално. 
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Стъпка6: Въвеждане на URL на продукта и видео линк (опционално) 

Опционално може да се въведе URL на продукта(1) и видео линк(2). 

 

Стъпка5: Избор на GPC класификации*  

Всеки продукт трябва да бъде класифициран съгласно Глобалната продуктова класификация 

GPC  до GPC Блок. Потребителя може да търси в полето Търсене в блок по ключова дума, за 

по -бързо намиране на продукта в класификацията. След избор на подходящ резултат от 

търсенето - неговия сегмент , семейство,  клас и ще бъдат заместени автоматично.  
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Стъпка6: Качване на изображения за продукта 

 

Добавяне на изображения към продукта е препоръчително. Има възможност за прикачване 

на снимка с придърпване и пускане в прозореца. За ръчно качване се кликва се върху бутон 

Избери. При избрано изображение, то се показва в прозореца. Следва да бъде кликнат бутон 

Качи, изображението е прикачено към продукта и се показва под прозореца за прикачване. 

 

Може да се качват до 6 изображения за продукт, също таке и да се премахват. 

 

Стъпка7: Качване на архив с 360-градусов изглед на продукта 

Опционално към продукт може да се прикачва архив с изображения за 360-градусов изглед. 

При преглед на продукт могат да се разглежда този изглед. Има ограничение за размера на 

качвания архив до 8 MB. В  архива може да има до 24 файла с изображения, именувани с 
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поредни номера- напр. image1, image2, т.н. След избор на архива може да се прегледат 

файловете в него.  

 

Стъпка8: Качване на документи към продукта 

 

Опционално към продукт може да се прикачват документи с тип на документа (2) – Брошура, 

Инструкции за употреба, Инструкции за безопасност, Сертификат. В (1) се въвежда име на 

документа.  

При клик върху бутон Добави документ, се отваря секция за добавяне на документ. 

Потребителя избира тип на документа от падащ списък, въвежда име на документа във 

входното поле. Кликва се върху бутон Избери, който отваря файлов прозорец за избор на 

файла с документа. След избиране на документа, той се прикачва към продукта. 

Стъпка9: Добави продукт 

Чрез натискане на бутон Добави се добавят въведените данни за продукта. При започнал 

процес за добавяне на продукт може да се натисне бутон Запази чернова за да се продължи 

след време, от където е спрял процеса на въвеждане. 

 

Чрез бутона Добави приключва въвеждането на продукта / Продуктът е неактивен./ и 

данните за продукта се изпращат до администратор на каталога за верификация. След 

одобрение  продуктът става видим в каталога. 

Неактивните продукти не могат да се намират при търсене в продуктовия каталог. 
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Чрез Откажи може да се откажете от въвеждането и да се загубят въведените данни. 

 

Добавяне на хранителен продукт - избор на GPC сегмент 

Храни/Напитки/Тютюн 

При добавяне на продукт от GPC сегмент Храни/Напитки/Тютюн, потребителят следва да 

попълни хранителни стойности за продукта, опционално алергени, витамини и минерали.  

Стъпка1: Добавяне на информацията за общ продукт 

Извършват се стъпките и се попълват данните за обща информация за продукт.  

Стъпка2: Добавяне на информация за хранителни стойности 

След кликване върху бутона Добави, се отваря формата за допълнителна информация за 

продукт от сегмент Храни/Напитки/Тютюн. 

 

Потребителя задължително обявява Мерна единица (грама/милилитра), за която ще се 

обявяват хранителни стойности, както и Размер на единична порция. Опционално може да 

добави Брой порции, които се съдържат в продукта както и Готовност за консумация. 

Следва обявяване на хранителните стойности.  

Потребителят обявява енергийна стойност и избира мерна единица за въведената стойност. 

Системата автоматично изчислява и попълва % дневен прием за единична порция. За част 

от GPC семействата обявяването на Енергийна стойност, Мазнини, Въглехидрати, Захари, 

Белтъци и Сол са задължителни. Това са семействата: 

50180000 Хлебни продукти / Продукти от пекарни 
50220000 Зърнени / Житни / Варива 
50160000 Сладкарски изделия / Захар / Подсладители 
50100000 Приготвени, преработени плодове / Зеленчуци / Ядки / Семена  
50240000 Месо / Домашни птици 
50130000 Мляко/ Масло / Сметана / Кисело мляко / Сирене и кашкавал / Яйца / Заместители 
50190000 Приготвени / Консервирани храни 
50120000 Морска храна 
 
За продукти от семейство Напитки 50202200 е задължително задаване на %алкохолно съдържание. 
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Стъпка3: Добавяне на информация за алергени 

Потребителят има възможност да обяви съдържанието алергени в хранителния продукт. 
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Стъпка4: Добавяне на информация за витамини и минерали 

За продукти от GPC сегмент Храни/Напитки/Тютюн може да се въвеждат стойности на 

Витамини и минерали. 

 

Стъпка5: Добавяне на Стикери 

Потребителят може да добави стикери към продукта, които се показват при преглед на 

продукт в информацията за продукта. 

 

Към съдържание 
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Добавяне на продукт от GPC сегмент Облекла 

 

Стъпка1: Добавяне на информацията за общ продукт 

Следват се стъпките по добавяне на обща информация за продукт. 

Стъпка2: Добавяне на информация за цвят и размери 

 

При избрана категория Облекла, потребителя има възможност опционално да въведе размер 

(свободен текст), както и да избере цвят от падащ списък с цветове.  

Към съдържание 

 

Добавяне на продукт от GPC сегмент Обувки 

 

Стъпка1: Добавяне на информацията за общ продукт 

Следват се стъпките по добавяне на обща информация за продукт. 

Стъпка2: Добавяне на информация за цвят и размери 

При избрана категория Обувки, потребителя има възможност да избере опционално Размер 

от падащ списък, както и да избере Цвят от падащ списък с цветове.  
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Към съдържание 

 

Импортиране продукти (за избраната фирма) 

Предпоставка: Потребителят е избрал фирма от моите фирми.  

 

След кликване на бутона Импорт на продукти, се отваря страницата Импорт на продукти 

Сваляне на шаблони за импорт на продукти 

Избира се вид на продукт от типовете: Общ, Храни и напитки, Текстил и Обувки. Избира се тип 

на шаблона: XLSX и се натиска бутона Свали шаблон.  

 

Резултат: свалят се шаблони в excel формат за съответния вид на продукт. 

 

Импортиране на продукти 

Предпоставка: Подготвени са файлове за импорт с попълнени данни за продукти в 

шаблоните за съответния вид продукт. 

Обозначаване на задължителни данни  * 

Стъпка 1: Избор на вид продукт* и тип на шаблон* 

Избираме вид продукти тип шаблон 
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Стъпка 2: Избор и качване на файл за импорт 

Избираме подготвен файл с продукти в шаблон за съответния вид на продукт след кликване 

на бутона Избери. След кликване върху бутона Качи, файла се качва в Azure blob storage и се 

стартира валидация на файла за импорт.  

 

 

Стъпка 2: Валидация на файл за импорт 

Валидацията включва: 

• Валидация на структурата на файла, спрямо избрания вид на продукт 

• Валидация на данните във файла 

Резултатът от валидацията се показва в таблица.  

 

 

Статусът може да бъде: Валиден, Невалиден или Валиден с грешки.  

Показват се начало и край на валидацията, общ брой обработени, брой валидни продукти и 

брой невалидни продукти.  

 

Стъпка 3: Импортиране на продуктите 

Ако статуса от валидацията е Невалиден, файлът не се импортира 
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Ако статуса от валидацията е Валиден, файлът ще се импортира автоматично. 

При статус Валиден с грешки, потребителят може да свали справка за невалидните продукти. 

Има възможност да откаже импорта чрез бутона Откажи или да импортира валидните 

продукти чрез бутона Импортирай валидни. 

Импортирането се извършва автоматично, като на всеки 15 мин се проверява за наличие на 

файл за импорт и се стартира импорта. 

След приключване на импорта потребителят качил файла за импорт получава системно 

съобщение и имейл за приключил импорт и импортирани продукти.  

 

Стъпка 4: История на импортирани продукти 

След приключване на импорта в таблицата История на импортирани продукти се записва 

история на импортите със следните данни: 

Име на файл, Статус, Дата и време за начало и крей на импорта, брой обработени продукти, 

брой импортирани и брой не-импортирани.  

 

 

Към съдържание 

 

Справки за фирмата 

Предпоставка: Потребителят е избрал фирма от моите фирми.  

При кликване върху бутона Справки се отваря общ екран Справки за фирмата. 
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Справка за продукти на фирмата  

Предпоставка: Отворен е общия екран за справи за моя фирма. 

Справката се отнася само за продукти от мои фирми!  

При кликване върху бутона Детайли се отваря Справката за продукти на фирмата със 

заредено автоматично името на фирмата. 

Цел: Да се извадят данни за 7-те атрибута на продукти и атрибута Публичност на списък от 

мои продукти, получен с въведен филтър. Данните могат да експортират в excel/csv формат 

или принтират. 
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Стъпка1: Търсене на продукти за справката 

Полетата на филтъра за справка на продукти са същите, както при търсене на продукти. 

Прилагат се същите условия за търсене на продукти. 

 

 

Стъпка2: Резултат от справката:  

В резултат от справката се връщат данни за намерените продукти: Изображение, GTIN, Име 

на продукт, Марка, Име на фирма, Целеви пазар, GPC, Публичност (1). 

 

 Може да се разглеждат продуктите по страници(2), да се сменя броя показвани продукти на 

страница (3). Под резултатите в ляво се показва броя намерени резултати от търсенето (4). 
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Експортиране или принтиране на продуктите от справката 

Потребителите могат да експортират без необходимост от лиценз справки за свои продукти! 

Експортиране или принтиране на справката се извършва от бутоните в лентата под 

резултатите.  

 

При клик върху бутона Експорт Excel (1), резултатите от справката се експортират в excel 

файл. 

При клик върху бутона Експорт CSV (2), резултатите от справката се експортират в csv файл. 

При клик върху бутона Принтиране (3), резултатите от справката се принтират (препоръчва 

се Mozilla Firefox, Google Chrome браузери) 

С бутона Назад (4) потребителя може да се върне на общия екран със справките. 

Към съдържание 

 

Справка за използвани баркодове (GTIN номера)  

Предпоставка: Отворен е общия екран за справи за фирма. 

Справката се отнася само за продукти на конкретна фирма!  

Цел: Да се извади списък(брой) от продукти с баркодове от закупен фирмен префикс (блок 

номера). Данните могат да експортират до excel/csv формат или принтират. 

При кликване върху бутона Детайли (2) се отваря Справката за използвани GTIN номера на 

фирмата. Собственик на марка (фирма)(1) автоматично е заредено с имено на моята фирма. 

Списъка от фирмени префикси (2) е зареден.  
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Резултати от справката 

При избран фирмен префикс и натискане на бутона Търси се показват резултатите от 

справката като списък продукти с GTIN номера от избрания фирмен префикс. 

• Графично представяне в % съотношение между свободни и използвани GTIN номера 

(1) 

• Списък от продукти от избрания блок от номера (общ брой номера в блока и брой 

използвани номера от него) (2) 

• Списъка на продукти с номера от блока се показват с атрибутите:  

o GTIN номер 

o Име на продукт 

o Вътрешен продуктов код 

o Статус 

Посредством навигатора на страници и брой продукти на страница (3) може да се 

разглеждат продуктите от справката. 

 

 

Експортиране или принтиране на продуктите от справката 

Потребителите могат да експортират без необходимост от лиценз справки за свои продукти! 

Експортиране или принтиране на справката се извършва от бутоните в лентата под 

резултатите.  

 



                                                                                                                                                                                                   
 

Page 23 of 35 

 

При клик върху бутона Експорт Excel, резултатите от справката се експортират в excel файл. 

При клик върху бутона Експорт CSV, резултатите от справката се експортират в csv файл. 

При клик върху бутона Принтиране, резултатите от справката се принтират (препоръчва се 

Mozilla Firefox, Google Chrome браузери) 

С бутона Назад потребителя може да се върне на общия екран със справките. 

Към съдържание 

 

Справка за история на промени по продукт (3) 

Предпоставка: Отворен е общия екран за справи на фирма. 

Справката се отнася само за продукти на конкретна фирма!  

Цел: Да се прегледат данните от история на промени по продукт. Данните могат да 

експортират до excel/csv формат или принтират. 

При кликване върху бутона Детайли (3) се отваря Справката за история на промени по 

продукт. 

Търсенето на продукт за преглед на справката може да стане по 2 начина: 

• При въведен GTIN номер (1) и кликване върху бутона Търси се показват резултатите от 

справката.  

• При въведено част от име на продукт (2)  автоматично се показва списък от 

продукти на фирмата (3), от който може да се избере продукт и се кликва върху 

бутона Търси. 

 

 

При въведен GTIN номер, който не е от моя фирма се показва съобщение: 
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Резултати от справката 

Резултата от справката за въведения продукт от мои фирми включва: 

• Име и баркод на продукта 

• За всяка стъпка от историята на продукта се показват Атрибутите на  

o За началната стъпка се показват всички начални атрибути на продукти 

o За следващи стъпки се показват само стари и нови стойности на променени 

атрибути.  

o За всяка стъпка се показва Статус на стъпката, отговорен и дата на промяната. 

 Пример за справка за продукт: 

 

 

 

Само променените атрибути 

 

Само променените атрибути 

 

Само променените атрибути 

 

Списък и начални стойности на всички атрибути на продукта. 

Експортиране или принтиране на продуктите от справката 

Потребителите могат да експортират без необходимост от лиценз справки за свои продукти! 

Експортиране или принтиране на справката се извършва от бутоните в лентата под 

резултатите.  

 

При клик върху бутона Експорт Excel, резултатите от справката се експортират в excel файл. 

При клик върху бутона Експорт CSV, резултатите от справката се експортират в csv файл. 
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При клик върху бутона Принтиране, резултатите от справката се принтират (препоръчва се 

Mozilla Firefox, Google Chrome браузери) 

С бутона Назад потребителя може да се върне на общия екран със справките. 

Към съдържание 

 

Преглед на пълната информация за продукт от моите фирми 

Предпоставка: От стена на фирма е избрано Мои продукти. Извършено е търсене на 

продукти през филтрите на Търсене на продукти. Върнати са резултати от търсене на продукт 

по име на продукт  - напр. „бонбони“. 

Стъпка1: Върнати са резултати от търсене на продукт (мои фирми) 

 

Стъпка2: Избор на продукт (от резултати от търсене) 

Преглед:  При клик върху ред от списъка или върху продукт от грида се отваря формата за 

преглед на пълната информация за продукта.  

По същия начин при клик върху продукт от грида се отваря страницата с информация за 

продукта. 
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Стъпка3: Показване на информация за продукт (пълна) 
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Показване на информация за хранителни стойности 

Ако продуктът е от сегмент Храни/Напитки/Тютюн под общата информация за продукта се 

показва информация за хранителни стойности. 

 

 

Ако продукта е от клас Напитки/алкохолни напитки се показва – Алкохолно съдържание 

(%) 
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Показване на информация за цвят и размери за облекла 

При продукти от клас Облекла под общата информация за продукта се показва информация 

за цвят и размер. 

Показване на информация за цвят и размери за обувки 

При продукти от клас Обувки под общата информация за продукта се показва информация за 

цвят и размер. 

С бутона Назад се връща към страницата с резултати от предходното търсене. 

Показване на изображения, документи и стикери за продукта 

За продукта могат да се добавят до 6 изображения, които могат да се видят при преглед на 

продукта. Първо се показва основното изображение. 

 

Като допълнение може да се прикачи към продукта 360-градусов изглед (1), който може да 

се прегледа при преглед на продукта.  

Към продукта могат да се прикачват документи от различен тип и да се свалят при преглед на 

свой продукт. 

Ако към продукта са закачени стикери, те се показват при преглед на продукта. 

Към съдържание 

Преглед на информация за продукти на чужди фирми 

Предпоставка: Извършено е търсене на продукти по полета от филтъра за търсене на 

продукти и са върнати резултати. 

Прегледа на информация за продукт от чужди фирми, както и експорта на данните се 

извършва според лиценза на потребителя. 



                                                                                                                                                                                                   
 

Page 29 of 35 

 

При лиценз на потребител STANDARD WEB или STANDARD + API може да се преглеждат и 

експортират данните от 7-те основни атрибута на продукта. 

При лиценз на потребител FULL + API може да се разглежда и експортира пълната 

информация за продуктите. 

Преглед на информация за 7-те основни атрибута на продукт 

 

Към съдържание 

 

Редактиране на продукт 

 

Потребител с права за управление на продукти на фирма може да редактира свои продукти, 

както публични, така и непублични. 

Потребителят кликва върху меню Мои фирми, избира фирма и от стена на избраната фирма 

избира Мои продукти. Резултат от това е списък с продукти за избрана фирма. Потребителят 

кликва върху продукт който иска да редактира-> това води до преглед на продукт, където има 

бутон Редакция.  

При редакция потребителят може да променя всичко с изключение на баркода. 
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Стъпка1: Редактиране на данни за продукта(публичен) 

 

Резултат: Продуктът става неактивен 

След извършване редакцията на продукта и кликване върху бутона Добави, редакцията на 

продукта е завършена. Продуктът става неактивен и се изпраща за верификация от 

администратор на каталога и след одобрение продукта става видим в каталога. 

Верифициране на редактиран продукт от администратор 

Редактиран продукт е необходимо да бъде одобрен от администратор. След одобрението 

продуктът става активен и публичен и може да се открива при търсене на продукти. 

Администраторът може да върне за корекции редактирания продукт. Потребителя извършил 

редакцията получава системно съобщение и имейл. След корекциите е нужно отново 

одобрение от администратор. 

Към съдържание 

Клониране на продукт  

Предпоставка: Отворена е страницата с информацията за продукта (от мои продукти), който 

ще се клонира.  

Цел: Целта на клонирането е да улесни добавянето на продукти за които голяма част от 

информацията е еднаква. Пример: бутилка Минерална вода 0.5л/0.7л/1л и т.н. 
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Стъпка1: Избиране на Клонирай 

При кликване върху бутона Клонирай се отваря страницата за добавяне на нов продукт 

 

 

Стъпка2: Въвеждане на нов баркод и промени в информацията 

В страницата за добавяне на нов продукт чрез клониране е заредена информацията от стария 

продукт освен: 

• Баркод на продукта (въвежда се нов) 

• Не се копират изображенията на продукт 

• Не се копира 360-градусов изглед на продукта. 

Потребителя въвежда нов баркод на продукта. Правят се промени по продукт (най-често име, 

нетно съдържание и др.).  
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Стъпка3: Добавяне на клониран продукт 

След приключване на корекциите се кликва върху бутон Добави. 

Продуктът е добавен и става неактивен.  

Верифициране на клониран продукт от администратор 

След верифициране и одобряване от администратор продуктът става активен и публичен и 

може да се открива при търсене на продукти.  

Продуктът може да бъде върнат за корекции от администратора. Потребителят получава 

системно съобщение и имейл за коригиране на продукта. След корекциите е нужно отново 

одобрение от администратор. 

Към съдържание 

 

Генериране и сваляне на баркод за продукт 

Предпоставка: Извършено е търсене на продукти през Мои продукти. Избран е продукт от 

списъка  за преглед. Показана е формата за информация на продукта.  

Генериране и сваляне на баркод е възможно само за продукти от мои фирми!  
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При кликване на бутона Баркод(1), се отваря прозорец с баркода на продукта(2). 

Изображението може да се свали като графичен файл чрез бутона Свали (3). 

Към съдържание 

 

История на промени по продукт 

Предпоставка: Извършено е търсене на продукти през Мои продукти. Избран е продукт от 

списъка  за преглед. Показана е формата за информация на продукта.  

Преглед на история на промените по продукт е възможно само за продукти от мои фирми!  
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След кликване върху бутона История се отваря страницата с История на промените по 

продукта. Страницата съдържа името и баркода на продукта.  

В табличен вид са показани стъпките от история на промените по продукта, като последните 

се показват най-отгоре (1). За всяка стъпка се показва дата(2), отговорен потребител(3) и 

промяна(4). 

 

При кликване върху бутона Подробности (5) се отваря допълнителна страницата с 

променените атрибути на продукта в съответната стъпка. Показва се име на атрибут(1), Стара 

стойност(2) и Променена стойност(3). С бутона Затвори се връща към страницата с история 

на промените.  
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С бутона Назад(6) се потребителят се връща към информация за продукта. 

Към съдържание 

Въпроси 

При възникнали въпроси и нужда от съдействие се обръщайте към следните телефони 

02/8117439 

02/8117603 

02/8117570 

gs1bulgaria@gs1bg.org  

bgbarcode@gs1bg.org 

 

mailto:gs1bulgaria@gs1bg.org
mailto:bgbarcode@gs1bg.org

