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Идентификаторот на Компонента / 
Дел на компаниите им овозможува 
идентификација на компонентите и 
деловите, вообичаено тогаш кога 
Производителот Оригиналната 
Опрема (Original Equipment 
Manufacturer - ОЕМ) ја дефинира 
компонентата или делот како дел 
на неговиот финален производ 
(на пр. автомобил).

Глобален број за идентификација на 
компоненти/делови (CPID)

- Производството на компоненти и делови 
често се договара со производител кој ќе ја 
користи CPID (Идентификација на Компоненти 
и Делови) доделена од страна на неговиот 
партнер – OEM.

- CPID може да се отпечати како текст или да 
се кодира во баркод или EPC/RFID таг 
прицврстен на компонентата или делот.

- CPID може електронски да се употреби во 
процесот на набавка и производство за 
комуникација во однос на потребните 
компоненти и делови. Исто така, може да се 
користи од компаниите инволвирани во 
пост-продажните услуги и активности за 
оддржување; на пр. за нарачка на 
заменскиделови и компоненти.

- CPID секогаш го идентификува типот 
накомпонентата или делот. Доколку постои 
потреба за идентификација на индивидуална 
компонента или дел, Серискиот Број на 
Компонентата / Делот може да се употреби во 
комбинација со CPID.  

• Мотор на машина за перење
• Турбина на  млазен мотор
• Цевка или туба
• Печатена  плоча за ТВ
• Погонски мотор  зa  возило
• Оска  за тркала

- Компонентата или делот се дефинира како 
единица која ќе помине низ барем уште еден 
процес на трансформација при    создавање 
на финален производ. Примери се:

CPID НЕ ТРЕБА ДА СЕ КОРИСТИ ВО ВОРЕНИТЕ 
СИНЏИРИ НА СНАБДУВАЊЕ. КОРИСТЕЊЕТО Е 
ОГРАНИЧЕНО ПРЕКУ ЗАЕДНИЧКИ ДОГОВОР.
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почеток на GS1 Компаниски Префикснумерички 
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<<<  варијабилна почетна позиција 
>>>  ваијабилна должина
< = помалку или еднакво на




