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عل شكل خطوط رأسية ,و ك رثيا ما
رقم ,أو
ي
حرف ,أو كالهما ,يطبع ي
الباركود عبارة عن كود ي
نرى استخدامه يف السوبرماركت ,والمحال التجارية يف كافة المجاالت.
و يستخدم أيضا بكثافة أثناء مراحل اإلنتاج المختلفة داخل المصانع.
فالهدف األساس من استخدام الباركود ,هو منع الخطأ ر
البشي يف اإلدخال ,مع الشعة يف
ي
إدخال البيانات.
و باختصار ,فإن الباركود هو يف النهاية هو رقم مكتوب بطريقة رييجمها قارئ الباركود
(باركود سكانر) ,وهذا الرقم ,قد يكون كود لصنف ,أو رقم مركب من كود لصنف+تاري خ
صالحية الصنف مثال ,أو كود المورد ,أو رقم لفاتورة  ...و هكذا
و سيكز يف هذا المقال عل استخدامات الباركود لتحديد الصنف بكافة تفاصيله (راجع
موضوع تفاصيل األصناف).
ر
فواتي ,و
وسنلق الضوء أيضا عل كيفية توظيف الباركود يف أوركيدا أي أر يب يف استخدامات متعددة و هامة ,مثل باركود العمالء ,و الموردين ,وال ر
ي
قسيمة ر
الشاء ,و كروت الوالء ...
و لنبدأ اآلن بالجزء األهم يف هذا الموضوع باركود األصناف

ه العالقة ربي "كود الصنف" و "باركود الصنف" المصاحب له؟
و قبل أن نجيب عل هذا السؤال ,دعنا نسأل سؤال أخر .ما ي
يف الحقيقة هناك ثالث حاالت لهذه العالقة:
 .1أحيانا يكون "كود الصنف" هو نفسه "باركود الصنف",
 .2و أحيانا يكون "كود الصنف" جزء من "باركود الصنف",
األثني.
 .3وأحيان أخري ال يوجد أي عالقة ربي
ر
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ر
الت ال نقوم بانتاج الباركود الخاص بنا ,ولكننا نستخدم الباركود الموجود عل األصناف عند رشاؤها (باركود المورد)
و سنبدأ باستعراض اشهر األنشطة ي

ر
الت نسوقها مطبوع
حسنا ,لو أن لدينا سوبرماركت ,و وجدنا أن  %90من األصناف ي
الطبيع أن نستخدم الباركود المطبوع كما هو,
عليها بالفعل الباركود الخاص بها .فمن
ي
داع لطباعة باركود جديد.
و ال ي
عندئذ أمامنا اختياران
االختيار األول:أن نستخدم الباركود المطبوع ككود للصنف من األساس
يف مجال السوبرماركت سنجد أن الغالبية العظم من األصناف ,ليس فقط مطبوع
.
غي متكرر مع األصناف األخرى يف هذه الحال يمكننا استخدام الباركود
عليها باركود المصنع المنتج لها ,بل أيضا سنجد أن هذا الباركود فريد و ر
المطبوع ككود للصنف.
ر
الت ستمكنك من استخدام الباركود يف أي حقل خاص بكود الصنف يف النظام .ببساطه ألن كالهما نفس الرقم.
ه الحالة الوحيده ,ي
و هذه ي
و لتنفيذ هذه الطريقة .كل ما علينا عمله ,هو قرائة باركود الصنف يف
خانة كود الصنف يف شاشة تعريف الصنف,كما هو موضح بالشكل
ر
الت رأشنا إليها سابقا ("كود الصنف" هو
ه الحالة
ي
األول ي
و هذه ي
نفسه "باركود الصنف")
غي
لكن من أهم عيوب هذه الطريقة ,أن أكواد األصناف سوف تكون ر
غي متناسقة تماما (راجع موضوع تكويد األصناف)
منظمة و ر
هناك مشكلة أخري مع هذه الطريقة ,إذ غالبا ما نجد للصنف الواحد
عل الكارتونة من نفس
باركود عل القطعة من الصنف ,و باركود أخر ي
الثاب
الصنف .و هنا سننتقل إل االختيار ي
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الثان:ربط باركود المورد بالصنف بعيدا عن كود الصنف.
االختيار ي
ر
الت رأشنا إليها سابقا (ال يوجد أي عالقة
وهذه ستكون الحالة الثالثة ي
بي األثني).
و لتنفيذ هذه الطريقة فقط اتبع الخطوات التالية:
-1
-2
-3
-4
-5

يف شاشة تعريف الصنف ,سنجد  6حقول للباركود.
قم بمسح أي بيانات يف الحقل األول "باركود "1
قم بعمل مسح للباركود عل قطعة الصنف المطلوب
حدد الوحدة المقابلة للباركود الذي تمت قرائته
كرر الخطوات السابقة مع الوحدات التالية

ر
ر
ر
الت نحتاج فيها لبناء الباركود الخاص بنا.
الت نستخدم فيها باركود المورد ,و سنبدأ اآلن يف شح الحاالت ي
إل هنا نكون قد أوضحنا الحاالت ي
البديه أن نتجه لهذه الطريقة يف حال:
و من
ي
األصل للصنف الذي نبيعه
المصنع
نكون
أننا

ي
عل منتجاتهم  ...الخ
كود
البار
طباعة
ف
منتظمي
غي
معهم
نتعامل
 أو أن الموردين الذين
ر
ر
ي
ي
وه:
.
ون
الكثي
إليها
ينتبه
لم
ربما
لكن هناك حالة تبدو غريبه,
ر
ي
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رغم أن





بالتال فإن
قطاع الدواء منظم بشكل جيد ,و
ي
للتغيي
غي قابل
ر
باركود المورد ثابت و ر
كبية,
كتها
وحر
األصناف,
كبي من
ر
هناك عدد ر
وسيكون من المرهق إعادة طباعة الباركود لكل
هذه األصناف
سعر الدواء مطبوع بالفعل عل العلبة.

فما الذي يدفع هذه الصيدليات إلعادة طباعة باركود
عل كل صنف لديها ,و القيام بهذا العمل المرهق.
ه أفضل مثال يوضح لنا
يف الحقيقة ,إن هذه الحالة ,ي
كيفية توظيف إمكانات برامج ال أي أر يب لحماية
المخزون من التلف بسهوله ,ودون االعتماد عل العامل
ر
البشي.
فنحن نعلم أن أهم مشكلة تواجهها أي مؤسسها لديها
اقياب تاري خ صالحيتها من االنتهاء قبل انتهاؤها ب ر
الت ر
ر
فية معقولة.
مخزون لمنتج كالدواء ,هو اكتشاف األصناف ي
و لن نتطرق هنا إل كيفية تحديد تاري خ الصالحية عند البيع ,ر
سييال ,باتش ,تاري خ
والشاء ,فقد تم رشحه بالتفصيل يف موضوع ( تفاصيل الصنف – ر
صالحية) .و لكننا ننوه فقط,أنه عادة ما يضبط النظام ليقوم بالرصف من "تاري خ الصالحية" األقدم تلقائيا.
ر
لك يظل
ه يف التأكد من أن
ي
الصيدل قد قام بسحب العبوة ذات نفس "تاري خ الصالحية" من رف الصيدلية .وذلك ي
الت نعنيها هنا ,ي
لكن المشكلة ر ي
الحقيق (لكل "تاري خ صالحية") مطابق للرصيد المحسوب يف النظام.
الرصيد
ي
و إذا فكرنا يف حل المشكلة ,سنجد أن:
األصل للمورد عل العبوة يعي عن كود الصنف فقط ,و ال يعي عن تاري خ صالحية هذا الصنف.
 الباركود
ي
 لكنا ما نحتاجه ,هو أن يقوم النظام بتحديد "تاري خ صالحية" العبوة ,بمجرد مسح الباركود الخاص بها
يعت ,أننا نحتاج ,لعمل باركود جديد ,يحتوي كل من "كود الصنف" مع "تاري خ الصالحية"الخاص بالصنف.
 ما ي
شقي
أي أن ,الحل باختصار يكمن يف أن باركود الصنف يتكون من ر
كود الصنف

باركود الصنف
+

تاري خ الصالحية

نفس المشكلة سنجدها عند التعامل مع تفاصيل األصناف المختلفة ,كاللون ,والمقاس .و سواء كانت هذه األصناف ر
نشيي ها أم ننتجها .فالنتيجة
وه
واحدة .ي
مع حركة اإلضافة للمخزن (سواء كانت ر
بالشاء ,أو اإلنتاج) ,سنحتاج لطباعة ملصق باركود لكل وحده من كل صنف مدرج بهذه الحركة ,ثم القيام
بلصقه عل هذه األصناف
إل:
و لتحقيق هذا الهدف ,فإننا نحتاج ي
 -1ضبط إعدادات الباركود بالنظام ,لدمج تفاصيل الصنف المراد تفعيلها ك "تاري خ الصنف" " /اللون" " /المقاس"  ...مع الباركود
 -2ر
مت سنقوم بطباعة الباركود ,وكيف سنعرف تفاصيل األصناف المراد طباعتها
ي
Mob: +20 1002232202
info@orchida-soft.com

5/12

New Nozha, Cairo
www.orchida-soft.com

101/021

ضبط اعدادات الباركود بالنظام يتكون من عدة خيارات ,كما يف الصورة
وه:
التالية ي
 باركود مقطع (1عدد خانات رقم الصنف) :ويدرج امامها
ر
الت سيتم ادراجها يف الباركود.
عدد خانات رقم الصنف ي
 باركود مقطع ( 2السنة االبتدائية لتاري خ الصالحية)  :يدرج
امامها اول سنه يبدأ تاري خ الصالحية منه.
 باركود مقطع ( 2عدد خانات السنة لتاري خ الصالحية) :يدرج
ر
الت سيتم
امامها عدد خانات السنه لتاري خ الصالحية ي
ادراجها يف الباركود.
 باركود مقطع ( 2عدد خانات الشهر لتاري خ الصالحية):يدرج
ر
الت سيتم
امامها عدد خانات الشهر لتاري خ الصالحية ي
ادراجها يف الباركود.
ر
...
.
:
الت سيتم ادراجها يف الباركود (مثال
 باركود مقطع ( 2عدد خانات اليوم لتاري خ الصالحية) يدرج امامها عدد خانات اليوم لتاري خ الصالحية ي
=  ,0معناها لن يتم ادراج اليوم يف الباركود)
 باركود مقطع  ( 3عدد خانات الباتش) :يدرج امامها عدد الخانات ر
الت سيتم ادراجها من رقم الباتش يف الباركود.
ي
ر
السييال يف الباركود.
الت سيتم ادراجها من ارقام ر
 باركود مقطع  ( 4عدد خانات ر
السييال) :يدرج امامها عدد الخانات ي
 باركود مقطع  ( 5عدد خانات المقاسات) :يدرج امامها عدد الخانات ر
الت سيتم ادراجها من مقاس الصنف يف الباركود.
ي
ر
الت سيتم ادراجها من لون الصنف يف الباركود.
 باركود مقطع  ( 6عدد خانات اللون) :يدرج امامها عدد الخانات ي
العشية) :يدرج امامها عدد العالمات ر
الميان – عدد العالمات ر
العشية للباركود.
 باركود مقطع  ( 7ر
الميان – عدد خانات الوحدة المركبة) :يدرج امامها عدد خانات الوحدة المركبة يف الباركود.
 باركود مقطع  ( 7ر

حلواب –دجاج" لدينا من بيانات الصنف ,كود الصنف " ,"300025وتاري خ الصالحية شهر  11سنه ,2020
التال للصنف "برجر
المثال
ي
ي
األول للباركود تتكون من كود الصنف "موضحة يف الشكل باللون
عل اساس كود الصنف وتاري خ الصالحية ,نالحظ ال  8ارقام
ي
تم تصميم الباركود ي
األصفر",
"موضحي يف الشكل باللون األخرص".
:
:
التاليي تاري خ الصالحية ( الشهر),
الرقمي
التاليي تاري خ الصالحية (السنه) ,ثم
والرقمي
ر
ر
ر
ر
ر
ليصبح الباركود 00300252011:

12

11

تاري خ
(ص)
الشهر
11

9

10

8

7

6

5

4

تاري خ (ص)
السنة

كود الصنف

20

300025
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عادة ما يتم طباعة الباركود ,و قت إثبات دخول األصناف للمخزن بالنظام.
لسببي
ر
نهاب.
 عند هذه اللحظة تكون تفاصيل الصنف المضاف للمخزن ( "تاري خ الصنف" " /اللون" " /المقاس"  ,)...تكون قد تحددت بشكل ي
توفيا للجهد ,و الوقت.
 دمج عملية استالم البضاعة ,ودخولها للمخزن مع عملية طباعة ,و لصق الباركود عليها ر
 عدم ترك أي بضاعة متاحة للبيع ,من دون لصق الباركود عليها.
التال كيف سقوم بطباعة الباركود
و ليي يف المثال
ي






ر ر
ال رقم ,61
قمنا بتحديد طباعة الباركود
لفواتي الشاء من رقم  61ي
اي سنقوم بطباعة الباركود لالصناف من فاتورة ر
الشاء رقم .61
نقوم باختيار التفاصيل المراد اظهارها /دمجها مع الباركود ( تاري خ
السييال) مع مالحظة ان اللون والمقاس
الصالحية  ,الباتش ,ر
مفصلي تلقائيا.
ر
حلواب-دجاج" له  3باركود ,عند تاري خ
برجر
"
الصنف
نالحظ
ي
صالحية  ,)3000252011( 2020/11وذلك طبقا للكمية
المتواجده ولها نفس تاري خ الصالحية,
ونفس الصنف له  2باركود عند تاري خ صالحية ,2021/04
عل الكمية المرتبطه بتاري خ الصالحية
( ,)3000252104أيضا بناء ي
من الصنف.
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A4

يمتلك نظام أوركيدا أي أر يب ,مصمم تقارير قوي ,يمكننا من التعامل مع
كل طابعات الباركود و كافة أشكال و مقاسات ورق طباعة الباركود.

كما يمكننا أيضا نظام أوركيدا أي أر يب من الطباعة باستخدام الورق
المخصص للطباعة عل الطابعات ال  A4العادية باستخدام الورق
المقسم الموضح بالشكل

متغي من و قت آلخر طبقا لسياسات و عروض
عادة ما نجد سعر بيع الصنف ,مطبوع مع باركود الصنف .و كما هو معروف ,فإن سعر بيع الصنف ,ر
البيع (يمكن الرجوع لموضوع سياسات األسعار و الخصومات)
لك نقوم طباعة األسعار الصحيحة ,وقت طباعة الباركود ,نقوم ب
و ي
تسعي من تاري خ"
أوامر
تفعيل
"
االختيار
تفعيل

ر
التال
 تحديد التاري خ يف الحقل ي
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ر
يمي نظام أوركيدا أي أر يب باركود الموازين
تميها عن أصناف الباركود األخري الناتجة من النظام ,و ر
وب ,يجب أن يتم ر
الباركود الناتج من ر
الميان اإللكي ي
ر
الميان اإللكيونية):
عن طريق الإلعدادات التالية (و بالطبع ,فإن هذه اإلعدادات متاحة يف إجهزة ر



رقمي محددين لباركود الموازين.
تخصيص بادئة من ر
الميان
مع تحديد طول لعدد خانات الباركود الناتج من ر

فمثال ,لو ر
ر
الت تليهم كود الصنف ,ثم ال 9
اخينا
ر
الرقمي  ,73كبادئة لموازين الباركود ,ثم ال 8األرقام ي
التاليي نقوم باختيارهم ليعيوا عن الوزن بالجرام للصنف.
ارقام
ر
عل ر
كالتال:
افياض البادئة وكود الصنف والوزن
ي
ي
19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

الوزن بالجرام
3750

6 7 8
كود الصنف

5

4

3

2

1

بادئة
73

300025

اذا الباركود للصنف سيكون7300300025000003750 :
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يشي للصنف الذي كوده " , "300025و تاري خ صالحيته ""11/2020
المثال الموضح ,يظهر أن الباركود الذي تمت قرائته ,ر
نالحظ وجود ثالث اختيارات للباركود ( باركود صنف  ،باركود  +كمية  ،باركود سييال):
يف حالة اختيار باركود صنف ,يحدد يف الفاتورة وحدة واحده من الصنف عند عمل سكان لباركود الصنف ,اما يف حالة اختيار باركود  +كمية

وعمل سكان لباركود الصنف ,نالحظ فتح نافذه منبثقه ,تمكننا من تحديد الكمية يف الفاتورة من هذا الصنف
للسييال يف الفاتورة( .يمكن الرجوع لموضوع تفاصيل الصنف –
سييال ,وعمل سكان للباركود سيتم اختيار الصنف التابع
ر
 عند اختيار باركود ر
سييال)
سييال ,باتش ,تاري خ صالحية للتفاصيل الكامله عن باركود ر
ر
خطوات قراءة الباركود
سييال من الفاتورة كما موضح يف الشكل ,وحسب نوع الباركود لدينا
 نقوم بتحديد باركود صنف ,او باركود +كمية ,او باركود ر
 نقوم بوضع سهم الفاره يف حقل الباركود ,ثم نقوم بعمل سكان للباركود عن طريق جهاز الباركود سكانر.

ر
الفت من عمالؤنا هذا السؤال "الباركود ال يقرأ يف الينامج ؟
ر
يتلق قسم الدعم ي
كثيا ما ي

كالتال:
و باستبعاد أن جهاز قاريء الباركود به أي خلل ,فإن جميع االحتماالت المتبقية ستكون
ي
 -1عند قراءة الباركود المطلوب ,بجهاز قاريء الباركود ,هل نسمع صوت صفارة.
ال نسمع صوت صفارة
غي متوافق مع نوع الشيفرة المطبوعة
كود
البار
 -2جهاز قاريء
ر
 -3الشيفرة المطبوعة رديئة أو مقطوعة

Mob: +20 1002232202
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نعم نسمع صوت الصافرة
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التال
حسنا ,يف الحاالت من  2إل  4سنقوم بعمل ي
الحالة ( ،)2جهاز قاريء الباركود غي متوافق مع نوع الشيفرة المطبوعة
الكثيون ,أن شيفرات الباركود لها أنواع مثل ( – CodeEAN13
قد ال يعرف
ر
 ... code128 – code93الخ)

و نوع الشيفرة المستخدم ,يقوم بتحديده مصمم الطباعة.
و يوضح الشكل المقابل ,طريقة تحديد نوع شيفرة الباركود يف مصمم الطباعة يف
نظام أوركيدا أي أر يب
فق بعض األنواع ,تحتاج ليمجته عل نوع
و بالنسبة لجهاز قاريء الباركود ,ي
إل دليل االستخدام الخاص بالجهاز
الشيفرة المطلوبة ,و عنده يجب الرجوع ي
لتعريفه بنوع الشيفرة المطلوبه

الحالة ( ،)3الشيفرة المطبوعة رديئة أو مقطوعة


من المهم معرفة أن ,الباركود المطبوع ب طابعات ال ( )desk jetبأنواعها ,عادة ما
غي دقيق ,و ال تستطيع أجهزة الباركود قرائته
يكون ر




(ف المساحة المخصصه يف الورقة) ,فتطبع الشيفرة مقطوعة.
طباعة باركود لرقم أطول من الالزم ي
بعض شيفرات الباركود تتطلب أن يكون طول الرقم المطبوع محدد ,و ال ننصح باستخدام هذا النوع من الشيفرات إال يف حالة استخدامنا
صغي بالنسبة لألنواع األخرى
صغي جدا  ,ألن طول الشيفرة الناتجة منها ,يكون
لورق طباعة
ر
ر
وبالتال ,يجب عندها ,ضبط
أشهر هذا النوع من الشيفرات هو ,)EAN13( :و هو يتطلب أن يكون طول الرقم المطبوع  12رقم دائما,
ي
إعدادات نظام أوركيدا أي أر يب ليتم طول الباركود إل  12رقم ,بإضافة أصفار عل اليسار

يعي عن "صنف" " /تفاصيل صنف" ،غي موجود
الحالة ( ،)4الكود تم قراؤته بشكل صحيح ،لكنه ر
بالنظام
ر
االب:
يف هذه الحالة ,قم بعمل ي
 بفتح برنامج ال ()Notepad
 قم بقراءة الباركود الذي به المشكلة
الفت ,رلياجع هذا الرقم مع إعدادات الباركود المعدة
 أرسل الرقم المقروء الناتج ,لفريق الدعم ي
يف النظام لديك
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مخزن األصناف

عل تفاصيل األصناف يف المخازن
تقرير من خاللة نستطيع التعرف ي

باركود

ال بعض معلومات اخري عن االصناف
تقرير يمكننا من خاللة الباركود الخاص بكل االصناف ,باالضافة ي
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