Kωδικοποίηση & Σήµανση
Προϊόντων Mεταβλητού Bάρους
Kωδικοποίηση στο “Σηµείο Λιανικής Πώλησης”
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H κωδικοποίηση των Kαταναλωτικών Mονάδων προϊόντων Mεταβλητού Bάρους όταν αυτή
γίνεται στο σηµείο λιανικής πώλησης, είναι δυνατή µε τη χρήση µιας ειδικής δοµής αριθµών που
εξασφαλίζει την αδιαµφισβήτητη αναγνώριση των προϊόντων αυτών µόνο µέσα στο
κατάστηµα/σηµείο λιανικής πώλησης που τα κωδικοποιεί και τα διαθέτει το ίδιο προς πώληση
στον τελικό καταναλωτή.
H κωδικοποίηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε το βάρος ή µε τη λιανική τιµή πώλησης.
H εν λόγω δοµή περιλαµβάνει:
α. τον “κωδικό αναφοράς είδους” (που προσδιορίζει ο παραγωγός / συσκευαστής
για τα προϊόντα Mεταβλητού Bάρους που εµπορεύεται),
β. το βάρος ή την λιανική τιµή πώλησης η οποία καθορίζεται από τον λιανοπωλητή.
Ο “κωδικός αναφοράς είδους” που προσδιορίζεται ελεύθερα από τον λιανοπωλητή
είναι 5-ψήφιος επιτρέποντας έτσι την κωδικοποίηση 100.000 προϊόντων Μεταβλητού
Βάρους

1. Kωδικοποίηση σύµφωνα µε τη λιανική τιµή πώλησης
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όπου:
πεδίο 1:

Περιλαµβάνει το χαρακτηριστικό πρόθεµα 02.

πεδίο 2:

Πέντε (5) ψηφία που υποδηλώνουν τον “κωδικό αναφοράς είδους” που προσδιορίζει
ελεύθερα ο λιανοπωλητής.
Ο αριθµός αυτός διασφαλίζει την αδιαµφισβήτητη αναγνώριση των προϊόντων
µεταβλητού βάρους, εντός του καταστήµατος.

πεδίο 3:

Πέντε (5) ψηφία που υποδηλώνουν την τιµή λιανικής πώλησης σε ευρώ.
Tο σηµείο υποδιαίρεσης των δεκαδικών θεωρείται ότι τοποθετείται µεταξύ των θέσεων
Τ3 και Τ4 (π.χ. τα € 0.15 εµφανίζονται ως 00015 και τα € 999.99 εµφανίζονται ως
99999).

πεδίο 4:

Ψηφίο ελέγχου που υπολογίζεται µε τη χρήση του αλγόριθµου υπολογισµού του
συστήµατος κωδικοποίησης.
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2.

Kωδικοποίηση σύµφωνα µε το βάρος
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όπου:
πεδίο 1: Περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά προθέµατα 20 ή 21.
πεδίο 2: Πέντε (5) ψηφία που υποδηλώνουν τον “κωδικό αναφοράς είδους” που προσδιορίζει
ελεύθερα ο λιανοπωλητής.
O αριθµός αυτός διασφαλίζει την αδιαµφισβήτητη αναγνώριση των προϊόντων
µεταβλητού βάρους, εντός του καταστήµατος.
πεδίο 3: Πέντε (5) ψηφία που υποδηλώνουν το βάρος σε κιλά.
Tο σηµείο υποδιαίρεσης των δεκαδικών θεωρείται ότι τοποθετείται µεταξύ των θέσεων
B2 και B3 (π.χ. τα 15 γρ. εµφανίζονται ως 00015 και τα 99,999 κιλά εµφανίζονται ως
99999).
πεδίο 4: Ψηφίο ελέγχου που υπολογίζεται µε τη χρήση του αλγόριθµου υπολογισµού του
συστήµατος κωδικοποίησης.

3. Σήµανση
Tο σύµβολο που χρησιµοποιείται για τη σήµανση των Kαταναλωτικών Mονάδων προϊόντων
Mεταβλητού Bάρους από τον λιανέµπορο, είναι το EAN-13.
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Γ. Κυριαζή 36Β
145 62 Κηφισιά
Τ: 210 8082062 Φ: 210 8016162
Email: info@520barcodehellas.com
www.520barcodehellas.com
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