Kωδικοποίηση
Εκπτωτικών Κουπονιών
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1. Κωδικοποίηση
H κωδικοποίηση των Eκπτωτικών Kουπονιών σε EURO είναι δυνατή µε τη χρήση µιας ειδικής
δοµής αριθµών που εξασφαλίζει την αδιαµφισβήτητη αναγνώριση των κουπονιών αυτών σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υιοθετήσει το EURO.
H εν λόγω δοµή αποτελείται από 13 ψηφία και είναι η ακόλουθη:
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Πεδίο 1: Περιλαµβάνει το χαρακτηριστικό πρόθεµα 981 ή 982. H διαφορά µεταξύ των δύο
προθεµάτων έγκειται στο γεγονός ότι µε το πρόθεµα 981 η αξία έκπτωσης εκφράζεται µε
ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου, ενώ µε το πρόθεµα 982 µε ακρίβεια δύο δεκαδικών
ψηφίων.
Πεδίο 2: τέσσερα (4) ψηφία που υποδηλώνουν τον “ειδικό αριθµό εκδότη κουπονιού”. O αριθµός
αυτός εκχωρείται από την 520 Barcode Hellas.
Πεδίο 3: δύο (2) ψηφία που υποδηλώνουν τον “αριθµό αναφοράς κουπονιού”. O αριθµός αυτός
αποδίδεται από τον εκδότη του κουπονιού.
Kάθε διαφορετικό κουπόνι θα πρέπει να έχει έναν διαφορετικό “αριθµό αναφοράς”.
Πεδίο 4: τρία (3) ψηφία που υποδηλώνουν την “αξία έκπτωσης“ σε EURO.
Aν η αξία έκπτωσης δεν καταλαµβάνει και τις τρείς (3) θέσεις τότε ο αριθµός
συµπληρώνεται από τα αριστερά µε µηδενικά (0).
Όπως προαναφέρθηκε όταν το πρόθεµα είναι το 981, η αξία έκπτωσης εκφράζεται µε
ακρίβεια ενός δεκαδικού δηλ. ανά 10 cents (π.χ. 098 = 9 euro και 80 cents).
Aντίστοιχα όταν το πρόθεµα είναι το 982, τότε η αξία έκπτωσης εκφράζεται µε ακρίβεια δύο
δεκαδικών δηλ. ανά cent (π.χ. 098 = 98 cents, 998 = 9 euro και 98 cents κλπ)
Στην περίπτωση “προϊόντος δώρου” τότε το πεδίο αυτό παίρνει την τιµή 000.
Πεδίο 5: ψηφίο ελέγχου που υπολογίζεται µε τη χρήση του αλγόριθµου υπολογισµού του
συστήµατος κωδικοποίησης.
2. Σήµανση
Tο σύµβολο που χρησιµοποιείται για τη σήµανση των Εκπτωτικών Κουπονιών 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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