Kωδικοποίηση & Σήµανση προϊόντων
‘Μέσα στο Κατάστηµα’
(in store)
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1. Κωδικοποίηση ειδών “µέσα στο κατάστηµα” (in store)
Στις δοµές κωδικοποίησης έχει δεσµευθεί το πρόθεµα 04 και 2 για κωδικοποίηση προϊόντων
περιορισµένης κυκλοφορίας. Στην Ελλάδα τα προθέµατα 20 και 21 χρησιµοποιούνται για τις
καταναλωτικές µονάδες µεταβλητού βάρους που κωδικοποιούνται από τον λιανοπωλητή και τα
προθέµατα 26 και 29 για τις καταναλωτικές µονάδες µεταβλητού βάρους που κωδικοποιούνται
“στην πηγή” από τον κατασκευαστή – συσκευαστή.
Το πρόθεµα 27 έχει δεσµευθεί για µελλοντική εθνική χρήση. Έτσι αποµένουν τα προθέµατα 22,
23, 24 και 25 για την κωδικοποίηση “µέσα στο κατάστηµα” (in-store) από τον λιανοπωλητή των
προϊόντων σταθερού βάρους που δεν έχουν κωδικοποιηθεί “στην πηγή” από τον κατασκευαστή
τους.
Οι κωδικοί αυτοί έχουν σκοπό να παράσχουν στους λιανοπωλητές την απαραίτητη ευελιξία για την
επεξεργασία και εφαρµογή, σε συνεργασία µε τους προµηθευτές των µηχανηµάτων τους,
οποιασδήποτε µη τυποποιηµένης κωδικοποίησης που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών
τους.
Δοµή
Η εν λόγω δοµή αποτελείται από 13 ψηφία.
04 & 22 έως 25

Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10

E

Πεδίο
1

Πεδίο
2

Πεδίο
3

όπου:
πεδίο 1:

Περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά προθέµατα 04 & 22 έως 25.

πεδίο 2:

Δέκα (10) ψηφία που υποδηλώνουν τον “κωδικό αναφοράς είδους” που προσδιορίζει ο
λιανοπωλητής για χρήση µέσα στο “κατάστηµα”.

πεδίο 3:

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

Σήµανση
Το σύµβολο που χρησιµοποιείται για την απεικόνιση της ειδικής αυτής δοµής είναι το ΕΑΝ-13.

3

2. Σύντοµος κωδικός για χρήση “µέσα στο κατάστηµα”
Στην κωδικοποίηση ΕΑΝ–8, το χαρακτηριστικό ψηφίο 2 έχει δεσµευθεί για χρήση “µέσα στο
κατάστηµα”. Στην περίπτωση αυτή ο αριθµός EAN-8 θα πρέπει να θεωρείται ότι συµπληρώνεται
από τα αριστερά µε µηδενικά προκειµένου να έχει πλήρη στοίχιση 13 ψηφίων σε πεδία βάσεων
δεδοµένων.
Δοµή
(00000) 2

Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6

E

Πεδίο
1

Πεδίο
2

Πεδίο
3

όπου:
πεδίο 1:

Περιλαµβάνει το χαρακτηριστικό πρόθεµα 2.

πεδίο 2:

Έξι (6) ψηφία που υποδηλώνουν τον “κωδικό αναφοράς είδους” που προσδιορίζει ο
λιανοπωλητής για χρήση “µέσα στο κατάστηµα”.

πεδίο 3:

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

Σήµανση
Tο σύµβολο που χρησιµοποιείται για την απεικόνιση της ειδικής αυτής δοµής είναι το EAN-8.
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3.

Κωδικός “µεγάλης ταχύτητας” (velocity code)
Στην κωδικοποίηση ΕΑΝ-8 έχει επίσης δεσµευθεί το χαρακτηριστικό πρόθεµα 0 για χρήση “µέσα
στο κατάστηµα”. Οι κωδικοί µε τη δοµή αυτή είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι και για την εισαγωγή τους
µε πληκτρολόγηση. Τα έξι ψηφία για την αναγνώριση του είδους “µέσα στο κατάστηµα” µπορούν
να προσδιοριστούν για τα προϊόντα ανάλογα µε το ρυθµό πώλησής τους, δηλαδή κωδικοποίηση
“µεγάλης ταχύτητας” όπου οι µικρότερες αξίες αριθµών δίδονται στα προϊόντα που κινούνται µε
την µεγαλύτερη ταχύτητα. Ο κωδικός συµπληρώνεται από τα αριστερά µε µηδενικά προκειµένου
να έχει πλήρη στοίχιση 13 ψηφίων σε πεδία βάσεων δεδοµένων.
Δοµή
(00000) 0

Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6

E

Πεδίο
1

Πεδίο
2

Πεδίο
3

όπου:
πεδίο 1:

Περιλαµβάνει το χαρακτηριστικό πρόθεµα 0.

πεδίο 2:

Έξι (6) ψηφία που υποδηλώνουν τον “κωδικό αναφοράς είδους” που προσδιορίζει ο
λιανοπωλητής για χρήση “µέσα στο κατάστηµα”

πεδίο 3:

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

Δεδοµένου ότι και το χαρακτηριστικό ψηφίο είναι 0, εµφανίζονται µόνο µηδενικά αριστερά του
κωδικού “µεγάλης ταχύτητας”, ο οποίος µπορεί να είναι και µονοψήφιος, εκτός από το ψηφίο
ελέγχου, µε αποτέλεσµα η κίνηση ενός µεγάλου όγκου προϊόντων να µπορεί να ανιχνευθεί µε τις
ελάχιστες δυνατές πληκτρολογήσεις.
Πρόθεµα

Velocity Code

Ψηφίο
ελέγχου

(00000) 0

000001
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Πληκτρολόγηση

Short-version bar code

Σήµανση
Tο σύµβολο που χρησιµοποιείται για την απεικόνιση της ειδικής αυτής δοµής είναι το EAN-8.
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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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