


رشــد روزافــزون صنایــع مختلــف هماننــد فن آوریهــای گوناگون در ســالهای 
 گذشــته در جایجــای زندگــی روزمــره ما انســانها نمــود ویــژه ای یافته اســت.
صنعــت خرده فروشــی نیز بدون اســتثنا و شــاید با رشــدی به مراتب بیشــتر از 
 صنایــع دیگــر بدنبال توســعه و گســترش بــازار و افزایش ســود آوری می باشــد.
اکنــون هــم میداننــد کــه برنــد بــزرگ و معتبــری چــون آمــازون و مالــک آن 
یکــه تــاز بازارهــای اقتصــادی امــروزی هســتند و اســاف ســنتی خــود )مانند 

وال مــارت( را براحتــی پشــت ســر گذاشــتهاند.
در کشــور مــا نیــز خواهــی نخواهــی رشــد صنعــت خــرده فروشــی اجتنــاب 
ناپذیــر مینمایــد. عــده ای بدنبــال رکــود اقتصــادی ســال اخیــر و مشــکات 
اقتصــادی جامعــه مصــرف کننــده معتقدنــد صنعــت فروشــگاهی نیــز ماننــد 
ــا  ــا م ــد . ام ــی میکن ــود را ط ــتانی خ ــل زمس ــران فص ــع ای ــر صنای دیگ
معتقدیــم کــه جــدای از مشــکات اقتصــادی جامعــه ایــران جــا مانــدن بــازار 
ــوژی روز  ــش از تکنول ــه کمابی ــگاههایی ک ــی از فروش ــرده فروش ــنتی خ س
 مدیریــت خــرده فروشــی اســتفاده میکننــد، اجتنــاب ناپذیــر بــوده اســت.
ــگاههای  ــوزه فروش ــم در ح ــرفته ه ــای پیش ــو و فناوریه ــی ن ــوم مدیریت عل
فیزیکــی و هــم فروشــگاههای مجــازی )تجــارت الکترونیکــی( باعــث شــده 
ــروز نمــودن واحدهــای تجــاری خــود در  ــه ب ــا بازارهــای ســنتی مجبــور ب ت

همــه ابعــاد شــوند.
ــی هــدف  ــازار« در گامهــای نخســت خــود قــرار دارد، ول خبرنامــه »هایپــر ب
واالیــی در مــورد کمــک بــه رشــد صنعــت خــرده فروشــی در اجــرای علــم 
روز جهانــی و گســترش و توســعه فناوریهــای نــو در حــوزه فروشــگاهی دارد.
امیدواریــم دوســتان مــا چــه در حــوزه بــازار هــدف مصــرف کننــده و چــه در  
حیطــه همــکاران یاری گــر مــا در طــی ایــن مســیر پــر فــراز و نشــیب باشــند.

صنعت فروشگاهی زمستان یا ...؟

سرمقاله



        

صندوق فروشگاهی یا POS چیست؟

صنــدوق فروشــگاهی در واقــع نوعــی رایانــه بــا طراحــی متفــاوت و مناســب بــرای 
اســتفاده در فضــای فروشــگاه اســت کــه قابلیــت، پشــتیبانی از سیســتم عاملهــای 
ــه بــر روی  وینــدوز را داشــته و نرمافــزار فروشــگاهی نیــز درســت مثــل یــک رایان
ــه  ــب ب ــگاهی اغل ــدوق فروش ــود. صن ــد ب ــتفاده خواه ــل اس ــده و قاب ــب، ش آن نص
بارکدخــوان، تــرازو، فیــش پرینتــر، لیبــل پرینتــر و تجهیــزات جانبــی دیگــر متصــل 
ــزه  ــزات مکانی ــا تجهی ــامانهها ی ــتفاده از س ــد اس ــه میدانی ــور ک ــود. همانط میش
ــا  ــت، ب ــگاهی اس ــر فروش ــرای ه ــه ب ــه صرف ــرون ب ــدهآل و مق ــیوهای ای ــروش ش ف
ایــن روش اطاعــات حســاب و فــروش فروشــگاه بــا دقــت، بــه ســرعت، بــا کمتریــن 
هزینــه و بــدون اتــاف وقــت خریــدار و فروشــنده ثبــت و بــدون نگرانــی نگهــداری 
میشــود، همچنیــن ایــن اطاعــات بــه طــور منظــم و ســازماندهی شــده نگهــداری 
ــاده  ــی آم ــادی و نظارت ــتگاههای اقتص ــا و دس ــه ادارات، بانکه ــه ب ــرای ارائ و ب
خواهنــد بــود. بــا اســتفاده از سیســتم صنــدوق و نــرم افــزار فروشــگاهی قــادر بــه 
ارائــه صورتحســاب یــا فاکتــور خریــد در زمــان خریــد بــه خریــدار خواهیــد بــود، 
ایــن موضــوع عــاوه بــر مستندســازی هزینــه خریــد پیگیــری مشــکات احتمالــی 
ــت  ــنده در قیم ــلیقه فروش ــال س ــن اعم ــم چنی ــرد. ه ــد ک ــان خواه ــدی را آس بع

گــذاری بــه ایــن شــکل ناممکــن خواهــد شــد.
ضمنــا نبایــد از نــوع فعالیــت فروشــگاه و تجهیــزات جانبــی مــورد اســتفاده غافــل 
ــم،  ــده بگیری ــد را نادی ــته باش ــدوق بایدداش ــه صن ــی ک ــای خاص ــویم و ویژگیه ش
ــاپ  ــت چ ــدوق و قابلی ــگ صن ــب، رن ــی مناس ــودن، طراح ــد آب ب ــال ض ــرای مث ب

ــرد. ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک ــی اس ــد و ... از ویژگیهای بارک



چرا صندوق فروشگاهی؟
ــه ــرایپایان ــگاههاب ــددرفروش ــهمیدانی ــورک ــانط هم
دســتگاه فروشــگاهی صنــدوق از میتوانیــم فــروش
ــث ــزیباع ــاچــهچی ــرد،ام ــه(اســتفادهک ــارایان ــوز)ی پ
ــگاهی ــایفروش ــرصندوقه ــگاههایمعتب ــودفروش میش

ــد؟ ــابکنن راانتخ
1 . طــول عمــر یــک صنــدوق فروشــگاهی چنــد برابــر 

رایانــه شــخصی )PC( خواهــد بــود .
ــتگاههای ــزاردس ــختاف ــیس ــوعطراح ــهن ــهب ــاتوج ب
پــوزطــولعمــرمتوســطایــندســتگاههاحتــیدر
فروشــگاههایزنجیــرهایبــزرگبــهحــدود1۰ســال
ــرایط ــخصیدرش ــهش ــکرایان ــهی ــالاینک ــد،ح میرس
اســتفادهعــادیطــولعمــریدرحــدود۳ســالخواهــد

ــت. داش
2 . مقاومت در برابر عوامل محیطی

ــهدر ــدهاندک ــیش ــهایطراح ــهگون ــوزب ــتگاههایپ دس
برابــرگــردوغبــار،ونیــزســرماوگرمــامقــاومباشــند.عدم
ــگاهی ــدوقفروش ــودنصن ــنFanlessب ــتفادهازف اس
ازمزایــایعمــدهآنهــادرمقابــلرایانههــای یکــی
ــرد ــودگ ــثمیش ــوعباع ــنموض ــد.ای ــخصیمیباش ش
وغبــارمحیطــیکــهباعــثازکارافتــادنفــنرایانههــای

شــخصیمیشــود.
بــرعملکــردصنــدوقفروشــگاهیتأثیــرینداشــتهباشــد.
ــه ــگاهیب ــزهفروش ــدوقمکانی ــاازصن ــیمدله دربرخ
ــوص ــهمخص ــتک ــدهاس ــیش ــدآبطراح ــورتض ص
ــودناز ــرب ــاالوخطرپذی ــتب ــادرجــهرطوب ــیب مکانهای

ــد. ــتگاهمیباش ــررویدس ــزشآبب ــرری نظ
.3 این دستگاه برای فروشگاه طراحی شده است.

ــرای ــهب ــتندک ــیهس ــگاهیرایانههای ــایفروش صندوقه
بدیهــی شــدهاند، تولیــد و طراحــی فروشــگاه در کار
ــابهرهگیــریازســخت ــریســریعوراحــت،ب اســتکارب
ــوان، ــدخ ــدوق،بارک ــهصن ــگاهیازجمل ــایفروش افزاره
پرینتــر،انــواعترازوهــایهوشــمند،نمایشــگرهایمشــتری،
مانیتورهــایســادهولمســیو…)آســودگیخیــالاز

ــزارو... ســختاف
توجــهبــهفــروشرانویــدمیدهنــد.همچنیــنتجهیــزات
اســتانداردفــروشبــهمعنــیاحتــرامبیشــتربــهمشــتریو
بــهتبــعآنافزایــشفــروشرابــهدنبــالخواهــدداشــد.

4 . هزینه پایینتر !
ــگاهی ــایفروش ــرصندوقه ــتباالت ــهقیم ــهب ــاتوج ب
ــدا ــناســتدرابت ــیممک ــهمعمول ــکرایان ــهی نســبتب
فکــرکنیــدکــهبــرایتهیــهیــکصنــدوقهزینــه
ــه ــننکت ــهای ــتب ــراس ــابهت ــدام ــتریمیپردازی بیش
ــرای ــیب ــهمعمول ــکرایان ــهی ــیدک ــتهباش ــهداش توج
ــل ــهدالی ــتفادهفروشــگاهیطراحــینشــدهاســتوب اس
ــدونگهــداری ــدتهزینههــایخری ــانم متعــددیدرمی
ــک ــرایی ــابهب ــایمش ــگاهیازهزینهه ــدوقفروش صن
ــن ــیازای ــود.برخ ــدب ــرخواه ــخصیپایینت ــهش رایان

ــداز: ــلعبارتن دالی
ـاطمینــانازفــروشمســتمر)وعــدمتوقــففــروشبــه

دلیــلنقــصفنــیرایانــه(
ــساز ــزاریدســتگاهپ ــاءســختاف ــهارتق ــازب ــدمنی ـع

ــه ــشهزین ــهکاه ــالودرنتیج ــدس چن
ــاه ــرچندم ــطه ــورمتوس ــهط ــخصیب ــایش ـرایانهه
رفــع وینــدوز، مجــدد نصــب ماننــد هزینههایــی(
ــدکــهایــنمــورددر عیــوبســختافــزاریوغیــرهدارن
دســتگاههایپــوزتقریــبصفــرخواهــدبــود،زیــراســخت
افــزارییکنواخــتآنهــاکمــکمیکنــدکــهدرکمتــراز
چنــددقیقــهدســتگاهبــهوضعیــتســالمخــودبرگــردد.
ــافیــش ــیی ــرحرارت ــدپرینت ــهدســتگاههاییمانن -هزین
بســیار معمولــی پرینتــر یــک هزینههــای از پرینتــر
ــر ــیارپایینت ــهبس ــرهزین ــاوهب ــراع ــت،زی ــراس پایینت
ــد ــرایخری ــههزینــهب ــازیب مصــرفکاغــذدرآنهــا،نی

ــدارد. ــودن ــجوج ــارژکارتری ــاش ــدوی ــججدی کارتری
ــرم ــان ــرایکارب ــورب ــکاپرات ــهالزماســتی ــیک -زمان
افــزارفــروشبــرروییــکدســتگاهپــوزصــرفکندبســیار
کمتــرخواهــدبــودوایــنیعنــیمســلطشــدناپراتــوردر
ــای ــایخط ــشهزینهه ــنوکاه ــانممک ــریعترینزم س
ــروز ــالب ــواناحتم ــتفادهازبارکدخ ــانیـاس ــرویانس نی
خطــادرثبــتکاالبــرایمشــتریرانیــزبــهصفــرخواهــد

رســاند.
5 . امنیت اطاعاتی

USBــل ــایورودیمث ــهپورته ــکلترب ــیمش دسترس
بــرایجلوگیــریازورودهرگونــهســختافــزارخارجــیو
ــرای ــلدارب ــنوجــودمحفظــهایقف ــنوهمچنی نامطمئ
پوشــاندنکلیــدروشــنوخامــوشکــردندســتگاهو
پورتهــایورودیدرصندوقهــایمکانیــزهفروشــگاهیبــه
ــی ــتدردسترس ــادمحدودی ــثایج ــاباع ــبترایانهه نس
ــانخاطــر ــروشودرنتیجــهایجــاداطمین ــهسیســتمف ب
ــن ــود.درعی ــروشمیش ــاتف ــتاطاع ــاوامنی کارفرم
حــالایــنمســئلهازورودویــروسوکرمهــایرایانــهایدر
صــورتاســتفادهازفلــشبــدوناطــاعصاحــبدســتگاه
وبــهدنبــالآنازبیــنرفتــناطاعــاتمالــیوشــخصی

ــد. ــریمیکن جلوگی
6 . مقاومت باالی سخت افزاری

بــا فــروش مکانیــزه جملــهمزیتهــایصندوقهــای
دســتگاههایPCدرطراحــیویــژهمادربــوردوســایر
ــال ــوانمث ــد.بعن ــزاریآنمیباش ــختاف ــمتهایس قس
CPUهــایاینتــلکــهبــرایPCبــدونگارانتــی
اســت،درسیســتمهایPOSصنعتــیدارای۵ســال
ــه ــتک ــناس ــوعای ــنموض ــلای ــتودلی ــتاس ضمان
ایــنسیســتمهادرحســاسترینقســمتشــرکتهای
تجــارییعنــینقطــهفــروشقــرارمیگیــردوبایســتیبــا
مقاومــتبــاالبطــور2۴ســاعتبــهکارخــودادامــهدهــد.



        

ــرل ــهکنت ــد،چراک ــهشــمارمیرون ــاب ــاتبیشــترکســبوکاره ــروزهازملزوم ــاام بارکدخوانه
موجــودیوتنبــاروهمچنیــندرجاطاعــاتمحصــوالتفروختــهشــدهبــایــکسیســتمبارکــدو

یــکبارکدخــوانمناســببســیارآســانودقیــقخواهــدبــود.
امــاماننــدبســیاریازتجهیــزاتدیگــرخریــدیــکبارکدخــوانمناســبنیــزنیازمنــداطاعــاتو
ــم،چنانچــه ــیمیپردازی ــواردابتدای ــهشــرحبرخــیم ــهب شــناختتخصصــیمیباشــد،درادام
احتیــاجبــهاطاعــاتبیشــتریداشــتهباشــید،مشــاورانفــروشمــادرهمــهســاعاتوروزهــای

اداریبــرایراهنمایــیشــماآمــادهخواهنــدبــود.
بارکد چیست؟

بارکــدکــهدرزبــانفارســیبــهآنخــطنمــاد،رمــزمیلــه،کــدمیلهــایورمزینــهنیــزمیگوینــد،
نوعــینمایــشتصویــریاطاعــاتبررویســطوحاســت

کــهاطاعــاتآنرامیتــوانتوســطماشــینبازخوانــیکــرد.بارکدهــایاولیــهاطاعــاترادرقالــب
عــرضوفاصلــهخطــوطمــوازیچــاپشــدهذخیــرهمیکردنــدوبــهصــورتیــکدســتهازخطــوط
مســتقیممــوازیدیــدهمیشــدندامــاامــروزهبارکدهــاممکــناســتـبســتهبــهنــوعـبــهشــکل
دوبُعــدی،یــکدســتهنقطــه،یــکدســتهدایــرههــممرکــزویــابهصــورتمخفــیشــدهدرتصاویر
نیــزظاهــرشــوند.بارکدهــاتوســطیــکپویشــگرنــوریکــهدســتگاهبارکدخــواننامیــدهمیشــود
بازخوانــیمیشــوندواگــردرتصاویــرمخفــیشــدهباشــندتوســطنرمافــزارخاصــیازآنبیــرون

ــیدهمیشوند. کش
ــادهســازیسیســتمهایجمــعآوریخــودکاراطاعــات ــهصــورتگســتردهایدرپی بارکدهــاب

ــد. ــرددارن ــدکارب ــاالمیبرن ــاتراب ــتوروداطاع ــرعتودق ــهس ــههاک شناس

چگونه یک بارکدخوان مناسب بخریم؟



بارکدخوان چیست؟
بارکدخــوانهمانطــورکــهدربــاالاشــارهشــد،وســیلهای
الکتریکــیبــرایخوانــدبارکدهــایپرینــتشــدهاســت.
ــی ــعنوران ــیمنب ــمتاصل ــارقس ــتگاهازچه ــندس ای
جهــتروشــنشــدنبارکــد،لنــز،کاندکتورعکــسجهت

ــهالکتریکــیورمزگشــا. ــیب ــلپالسهــاینوران تبدی
ExternalیــاInternalرمزگشــامیتوانــدبــهصــورت
باشــد،اطاعــاتتصویــریکاندکتــورعکــستهیهشــدهرا
آنالیــزمیکنــدومحتویــاتبارکــدرابــهپــورتخروجــی

بارکدخــوانارســالمیکنــد.
ــی ــایمختلف ــادرمحیطه ــدخوانه ــهبارک ــاک ازآنج
مــورداســتفادهقــرارمیگیرنــد،تنــوعزیــادی

ــوددارد. ــاوج ــایآنه درمدله
شــکل، در خوانهــا بارکــد
ــور ــاطوموت ــوعارتب ن
اســکناختــاف
و دارنــد
هــر

ــا کــدامازآنه
بــرایکاربــردومحیــطخــاصســاختهشــدهاند.
چهــارنــوعمنبــعنورانــیدربارکدخوانهــاوجــوددارنــد

کــهعبارتنــداز:لیــزری،Imager،خطــی،چنــدپرتوی
لیــزریوتصویــریدوبعــدی:

بارکد خوان های لیزری
ــابارکــد ــوعبارکدخوانه ــنن ــنوپرفروشتری معروفتری
ــرای ــاب ــنبارکدخوانه ــتند.ای ــزریهس ــایلی خوانه
تشــخیصفاصلــهبینمیلههــایبارکــدیازلیزراســتفاده
ــرایمــواردیکــهدقــت ــنبارکدخوانهــاب میکننــد.ای
اســکنوســهولتکاربــردبــرایاســکنکــردننیازاســت،
عملکــردمناســبیدارنــد.همچنیــناســکنرهایلیــزری
بــرایمحیطهــاینورانــیویــابارکدهایــیکــهدرفاصلــه
ــتند. ــبهس ــد،مناس ــراردارن ــانتیمترق ــشاز۳۰س بی
بارکدخوانهــایلیــزریتنهــابارکدهــایخطــییــایــک
ــوان ــرمحیطــیمیت ــدودره ــکنمیکنن ــدیرااس بع
ــگاههاو ــوصدرفروش ــهخص ــردب ــتفادهک ــااس ازآنه
ــگاهی ــتمهایفروش ــتسیس ــهجه ــیهاک خردهفروش

ــوند. ــتفادهمیش اس
بارکد خوان های Imager خطی

بارکدخوانهــایLinear ImagerیــاCCD،درســت
ــک ــایت ــطبارکده ــزریفق ــایلی ــلبارکدخوانه مث

ــاوت ــنتف ــاای ــد،ب بعــدیرااســکنمیکنن
کــهازلیــزربــرایخوانــدنبارکــداســتفاده
نمیکننــد.همانگونــهکــهازاســمایــن
ــر ــتازتصوی ــخصاس ــامش بارکدخوانه
بارکــدبــرایجمــعآوریاطاعاتواســکن
ــد.ایــنبارکــدخوانهــا آنبهــرهمیبرن
متحرکــی قطعــه آنکــه دلیــل بــه
ندارنــدازمقاومــتبیشــترینســبت
ــوردار ــزریبرخ ــایلی ــهبارکدخوانه ب
ــرای ــاب ــوعبارکدخوانه ــنن هســتند.ای
بارکدهایــیکــهبــههــردلیلــیمخــدوش
شــدهباشــندویــازیــرســلفونویــانایلون

ــرارداشــتهباشــندبســیارمناســبند. ق
بارکدخوانهایچندپرتوه

ــکن ــطاس ــدخ ــاازچن ــنبارکدخوانه ای
ــد ــتفادهمینماین ــداس ــدنبارک ــرایخوان ب
کــهباعــثمیشــودمشــکلیدرخوانــدن

ــد. ــهوجــودنیای ــدب بارک
برخــیازایــناســکنرهابیــشاز1۰۰خطاســکن
دارنــدکــهموجــبســرعتاســکنبــاالفــارغازنحوه
قرارگیــریبارکــداســتوعما«یکــیازخطــوطبارکد
مزبــوررااســکنمینماینــد.بارکدخوانهــایچنــدپرتــوه
ــزرگاســتفادهمیشــودچــرا بیشــتردرفروشــگاههایب

کهسـرعـــتباالیاسکـنوقـابلـیتنـصـب



                 
6

آســانآنهــادرایســتگاههایچکینــگپاســخگویمناســبیبرای
نیازهــایایــنحــوزهکاریبهشــمارمــیرود.

بارکد اسکنر دو بعدی
بارکــددوبعــدیبــرایدربرگرفتــناطاعــاتزیــادمــورداســتفاده
قــرارمیگیــرد،بدیهــیاســتکــهایــنبارکدهــانیازمنــد
بارکدخــوانهــایمخصــوصبــهخــودهســتند،تنهــاروشبــرای
ــت. ــدیاس ــواندوبع ــتفادهازبارکدخ ــااس ــنبارکده ــکنای اس
ایــنبارکدخوانهــاماننــدبارکــدخــوانهــایImagerباعکــس
ــن ــاای گرفتــنازبارکــداطاعــاتآنرارمزگشــاییمیکننــد.ب
تفــاوتکــهناحیــهبیشــتریراCaptureمیکننــدوبــههمیــن
دلیــلبارکدخوانهــایدوبعــدیقــادربــهخوانــدنبارکدهــایدو

بعــدیوتــکبعــدیدرهــرجهتــیهســتند.
میتــوانگفــتکــهبارکــداســکنردوبعــدیازتصویــریــاامضــاء
ــرایکســبوکارســازمانها ــنروشب ــردوبهتری عکــسمیگی
اســت.ایــنبارکدخــوانهــادرهــرمحیطیقابلاســتفادههســتند
ــوط ــتردرخط ــادبیش ــرعتزی ــاالوس ــیب ــتتوانای ــهعل ــاب ام

ــد. تولیــدیوصنعتــیوانبارهــامــورداســتفادهقرارمیگیرن
اکنــونبــاانــواعمختلــفمنبــعنــوریبارکدخوانهاآشــناشــدیم،

حــالبــهمعرفــیاشــکالمختلــفبارکــدخــوانهــامیپردازیم:
بارکدخوانهــاازنظــرظاهــریبــهچهــارنــوعبارکدخــوانقلمــی،
ــزی ــوانرومی ــتوبارکدخ ــوانثاب ــتی،بارکدخ ــواندس بارکدخ

تقســیممیشــوند.
 Pen/Wand بارکدخوان قلمی

ــهازنامــشمشــخصمیشــودشــبیه بارکدخــوانقلمــیهمانگون
بــهیــکقلــماســتکــهدردســتگرفتــهمیشــودوبــاتمــاس
ــد، ــکنمیکن ــدرااس ــریعآنبارک ــتدادنس ــدوحرک ــابارک ب
ــتفادهاز ــودناس ــوارب ــلدش ــهدلی ــاب ــوعبارکدخوانه ــنن ای
ــاالیآن ــوانب ــوانازت ــانمیت ــد،ام ــادیندارن آنهــااســتفادهزی
درخوانــدنبارکدهــایکوچــکوزیــادیکــهدرکنــارهــمقــرار

ــرد. ــیک ــمپوش ــدچش گرفتهان
 Hand Held  بارکد خوان دستی

ــای ــدخــوان،بارکدخوانه ــوعبارک پراســتفادهترینوبیشــترینن
دســتیهســتند.وقتــیکــهیــکبارکــداســکنرراتصــورمیکنیــد
ــک ــدی ــمامیرس ــنش ــهذه ــهب ــریک ــنتصوی ــکلاولی ش
ــادر ــوانتقریب ــدخ ــدلبارک ــنم ــت.ای ــتیاس ــواندس بارکدخ
تمامــیکاربردهــاقابــلاســتفادهاســتازفروشــگاهتــامحیطهــای
ــهولت ــی.س ــاتصنعت ــاروکارخانج ــیانب ــنوحت اداریروش
ــل ــیازدالی ــایک ــدلبارکدخوانه ــنم ــداریای ــتفادهونگه اس

ــودنآنهاســت. ــوبب محب
ایــنمــدلبارکدخوانهــادربرخــیمــوارددارایپایــهنیــزهســتند
کــهمیتــوانهــمبــهصــورترومیــزیوهــمبــهصــورتدســتی

ازآنهــااســتفادهکــرد.
 Fixed Mount  بارکدخوان ثابت یا رومیزی

بارکدخوانهــایثابــتبــرایقــرارگرفتــندرماشــینهایــا
کنــار یــا و کیوســکها در (مثــل دســتگاههایمخصــوص
ــایر ــاس ــاب ــزرگآنه ــاوتب ــدهاندوتف ــهش ــا)تعبی ــوارنقالهه ن
دســتگاههایبارکدخــوانهمیــناســت.ایــنبارکدخوانهــا
دکمــهخاصــیبــرایاســکنبارکــدندارنــدوبیشــتراوقاتروشــن
ــاتوســطسنســورهای ــنبارکدخوانره ــازیای ــالس هســتند،فع

ــیشــود. ــاانجــامم ــرله ــامیکــروکنت خارجــیی
Per Sensation بارکدخوان رومیزی

بارکدخــوانرومیــزینوعــیبارکــدخــواناســتکــهدرپیشــخوان
ــت ــهدردس ــازیب ــردونی ــرارمیگی ــزق ــارویمی ــاوی مغازهه

گرفتــنآنهــانیســت،
همچنیــنایــنبارکدخوانهــابــرایخوانــدنبارکــداحتیاجــیبــه
ــردن ــتفادهازســاطعک ــااس ــدوب ــهخاصــیندارن فشــردندکم
ــانمحــدودهایراپوشــش ــهصــورتهمزم ــزرب ــعهلی ــداش چن
ــدنآن ــکلیدرخوان ــدمش ــشبارک ــاچرخ ــیب ــدوحت میدهن



ایجــادنمیشــود.اســکنرهایرومیــزیدرخــردهفروشــیهااســتفادهزیــادیدارنــدچــراکــهتنهــابــاقــراردادنکاالجلــویآنهــابارکــد
آنبــهســرعتوبــاســادگیاســکنمیشــود.

بارکــدخــوانهــاهمچنیــندردونــوعبــاســیموبــدونســیمموجــودمیباشــند،همــهمدلهــایبارکدخوانهــابــرایانتقــالاطاعــات
بارکدهــایخوانــدهشــدهبایــدبــهنــرمافزارهــایمربوطــهدرکامپیوتــرمتصــلباشــند.امــادرمــواردیوابســتهبهنــوعاســتفادهومحیط
الزماســتتــادســتگاهبارکدخــوانازسیســتمکامپیوتــرفاصلــهداشــتهباشــدکــهایــنامــربــاتوجــهبــهســیممتصــلبــهدســتگاهکــه
رابــطبارکدخــوانوکامپیوتــربــهشــمارمــیرودممکــننبــود،بارکــداســکنرهاتــاســالیانمتمــادیتنهــاازنــوعســیمدارموجــودبــوده

انــد.امــاضــرورتاســتفادهازبارکدخوانهــابــافاصلــهازسیســتمنرمافــزاریموجــبابــداعبارکدخــوانهــایبیســیمگشــت.
بارکدخوانهــایســیمدارهمچنــانازمحبوبتریــنومطــرحتریــنبارکدخوانهــابــهشــمارمــیرونــدکــهمصــرفبســیاریدارنــد
ودرانــواعپورتهــایUSB،SerialRS232وکیبــوردی)Ps2(وجــوددارنــد.امــابــهتازگــیشــاهدتوســعهمصــرفبارکدخوانهــای

بــیســیمبــهعلــتکاهــشهزینههــایآنهســتیم.
ــه ــناســتک ــاای ــاوتآنه ــاتف ــد،تنه ــاســیمندارن ــایب ــابارکدخوانه ــیب ــچتفاوت ــایبیســیمازنظــرعملکــردهی بارکدخوانه
بارکدخــوانهــایبیســیمداراییــکپایــههســتندکــهاطاعــاتبارکــدخوانــدهشــدهرابــهایــنپایــهارســالمیکننــد،ایــنپایــهاز
طریــقکابــلبــهکامپیوتــروسیســتمنــرمافــزاریمتصــلاســتواطاعــاتدریافتــیازبارکدخــوانرابــهکامپیوتــرانتقــالمیدهــدو
نیــازیبــههیــچدســتگاهاضافــهاینیــزنــدارد.دربیشــترمواردبارکدخوانهــایبیســیمدارایتکنولــوژیبلوتــوثهســتندوبــهکمــک
آناطاعــاترابــهپایــهخــودانتقــالمیدهنــد.بنابــرایــندراکثــرمــواردفاصلــهایدرحــدود1۰متــرراپشــتیبانیمیکننــدامــادر
برخــیمــواردوبســتهبــهنیــازمشــتریبعضــیازمدلهــایبارکدخوانهــایبیســیمفاصلههــایبیشــتروتــاحــدود6۰متــررانیــز
ــد،امــابرخــیاز ــهبارکدخوانهــایمعمولــیباســیمدارن پشــتیبانیمیکننــد.هرچنــدایــنبارکدخوانهــاقیمــتباالتــرینســبتب
ــرایمثــالبرخــیازمدلهــایبارکدخوانهــایبیســیمقابلیــتانتقــالاطاعــات ــهمیدهنــد،ب آنهــاقابلیتهــایبیشــتریراارائ
بارکدهــایخوانــدهشــدهرهبــهلــپتــاپ،تبلــت،گوشــیهــایهوشــمندوســایرسیســتمهــاینــرمافــزاریبــهصــورتمســتقیمو

بــدوننیــازبــهپایــهرادارنــد.

محیط استفاده از بارکدخوان
بــرایانتخــابیــکبارکدخــوانمناســب،ایــنکــهشــماچــهکســبوکاریداریــدمهــماســت،امــامهمتــرازآنمحیــطوشــرایطی
اســتکــهشــمادرآنازبارکدخــواناســتفادهمیکنیــد.بارکدخوانهــادرحالــتکلــیبــرایاســتفادهروزانــهدرمحیطهــایاداریو
فروشــگاهیطراحــیشــدهاندوضربههــایتصادفــیدرهنــگامکارمشــکلخاصــیراایجــادنمیکنــدامــااگــرشــمامیخواهیــداز

بارکدخــواندرمحیــطصنعتــیویــاانبارهــااســتفادهکنیــد
بهتــراســتنوعــیازبارکدخــوانراانتخــابکنیــدکــهدرمقابــلگــردوغبــارمقــاومباشــندوهمچنیــنقابلیــتضربهپذیــریبیشــتری

داشــتهباشــندتادچــارمشــکلجدینشــوید.



        

هوشمند سازی فروشگاهی؛

 ضرورت یا فانتزی؟



مقدمه
امــروزهبــاتوجهبــهگرایــشروزافــزونفرهنگخریــدخانواده
بــهســمتخریــدهایپرمارکتــیدرکانشــهرهاوتمایــلبــه
بــرآوردهشــدننیازهــایمصرفــیشــهروندانازمجموعههــای
ــداثو ــا)،اح ــدوهایپرمارکته ــزخری ــاملمراک ــد(ش واح
ایجــادفروشــگاههایبــزرگبــاســرعتیبــاالدرکشــورمانبــه
پیــشمــیرود.بــاتوجــهبــهرشــدســریعایــنفروشــگاههاو
تعــددوتنــوعکاالهــاوشــعبایــنمراکــزخریــد،چالشهای
ــهموقــع جدیــدیدرمدیریــتایــنمراکــزجهــتتامیــنب
کاالیدرخواســتیومدیریــتهزینههــاورقابــتقیمــتتمام

شــدهکاالهــابــهوجــودآمــدهاســت.
بدیــنســببتکنولوژیهــایروزافــزونفعلــیجهتبــرآورده
ســازیایــننیــازدرابعــادســختافــزاریونــرمافــزاریبــه
یــاریمدیــرانایــنمراکــزآمــدهودرجهــتبــرآوردنیازهایی
کــههــرروزبــهابعــادوپیچیدگــیآنافــزودهمــیشــود،گام

برمیدارد.
مفاهیمــیماننداتوماســیونفروشــگاهییامدیریتهوشــمند
ــه ــاالتب ــنمق ــادرای ــهم ــاآنطــورک ــروشوی پروســهف
آنخواهیــمپرداخــت؛مفهــومفروشــگاههوشــمند،بیانیکلی
ــزاری ــرماف ــزاریون ــایســختاف ــنراهکاره ــعازای وجام
تکنولوژیکــیجهــتمعرفــیوآشــناییصاحبــانفروشــگاهها
ــات ــازهعصــراطاع ــمت ــنمفاهی ــاای ــیهاب ــردهفروش وخ

میباشــد.
مــادرایــنمقــاالتمیکوشــیمتــابــابیــانســاده،صــورت
کلــیازتکنولوژیهــایبــهکاررفتــهدرصنعــتخــرده
ــرور ــمم ــاه ــدهآنراب ــقآین ــرواف ــالحاض ــیدرح فروش

کنیــم.
هنگامیکهازاتوماســیونفروشــگاهیویاسیســتمهوشــمند
فــروشســخنبــهمیــانمیآیــددرذهــنآنرابــهدودســته

بعــدنــرمافــزاریوبعدســختافــزاریتقســیممیکنیم.

الف- نرم افزار
ــمند ــزارهوش ــرماف ــیون ــهمدیریت ــتمیکپارچ ــکسیس ی
مناســبوقدرتمنــدهمــوارهتضمینــیجهــتنیــلبــهاهداف
ازپیــشتعییــنشــدهیــکبنــگاهاقتصــادیوبــهخصــوص

یــکفروشــگاهمعتبــرمیباشــد.
درصنعــتخــردهفروشــیمســائلیازقبیــلمــواردذیــلمــد

نظــرمدیــرانمیباشــد:
*تنوعکاالییوفروشباال

*ارتبــاطمکانــیوزمانــیمحــلعرضــهفروشــگاهیو
کاال انبارهــای

ــدی ــتبن ــراولوی ــتب ــاومدیری ــهروزکااله ــودیب *موج
ــا ــودیکااله موج

*مدلهــایمختلــفعرضــهوفــروشبــرایمشــتریان
ــاوت متف

*برنامههــایکلــیجــذبمشــتریانبیشــتربــاراهکارهــای
تخفیفــیوحراجــی

*روشهــایمختلــفدریافــتوپرداخــتخریــدوفــروشبــا
طــرفحســابهایمختلــف

*ارتبــاطعمیــقومؤثــربــاتأمیــنکننــدگانکاالومدیریــت
آن

ــاتدر ــاالیاطاع ــمب ــهحج ــهب ــاتوج ــهب ــمک میبینی
گــردشاعــمازموجــودیکاال،روشهــایفــروش،روشهــای
ــرده ــعخ ــانصنای ــهکاال،صاحب ــهعرض ــتوچرخ پرداخ
فروشــیوبرندهــایزنجیــرهایروزبــهروزبــهاهمیــتبخــش
نرمافــزاریخــودکاروهوشــمندجهــتبــرآوردهســازی

ــد. ــیمیبرن ــترپ ــانبیش ــایپیچیدهش نیازه

ب- سخت افزار
ــن ــویازمهمتری ــروق ــزارمؤث ــودنرماف ــهوج ــدک هرچن
ــخت ــترس ــودبس ــانب ــد،ام ــتممیباش ــایسیس بخشه
ــب ــزارمناس ــرماف ــکن ــری ــدتأثی ــبمیتوان ــزاریمناس اف
ــع ــزاریدرواق ــختاف ــایس ــد.راهکاره ــشبکش ــهچال راب
مجــرایوروداطاعــاتودادههــایاولیــهبهسیســتممدیریت
ــزاریاز ــنبســترســختاف ــرای ــند.اگ ــزاریمیباش ــرماف ن
ــرلومحافظــت ــرایجمــعآوری،کنت ــیب ــتالزموکاف دق
ــرمافــزاروهــمچنیــنکنتــرلنظــارت ازاطاعــاتاولیــهن
مدیریتــیبــرسیســتمنباشــد،عمــاکارایــینــرمافــزاررده

ــد. ــادیکاهــشمییاب ــهمیــزانبســیارزی ــاب ــاالیم ب
درصنعــتخــردهفروشــیوفروشــگاهیابــزارســختافــزاری
ــرهوری ــتبه ــواندرجه ــهمیت ــتک ــواردیاس ــلازم ذی

سیســتمازآنیــاریگرفــت:
*بخــشاتوماســیونفــروشازقبیــلصنــدوقهــای
ــاو... ــکنربارکده ــگاهی،اس ــایفروش ــگاهی،چاپگره فروش
*بخــشاتوماســیونانبــارازقبیــلقرائــتکننــدهاطاعــات،

PDAهــا(دیتــاکالکتورهــا،پرینترهــایصنعتــیو...
*بخــشامنیتــیوحفاظتــیازقبیــلسیســتمهاینظــارت
تصویــریدوربیــنمداربســته،گیتهــایضــدســرقت

ــگاهیو... فروش
*بخــشخدمــاتبــهمشــتریانازقبیــلسیســتمهای
ــت، ــدهقیم ــککنن ــاداری،چ ــتریانکارتوف ــگاهمش باش

فراخــوانمشــتریو...
بــاتوجــهبــهپیشــرفتتکنولــوژیمــواردبســیاریرامیتــوان
ــرد، ــهک ــوقاضاف ــواردف ــهم ــهب ــورتروزان ــهص ــیب حت
ــی،کیوســکهای ــلبرچســبهایالکترونیک ــواردیازقبی م

ــنده! ــایفروش ــیروباته ــانیوحت ــاعرس اط
ــرد ــودعملک ــرایبهب ــختافزارهاب ــاوس ــروزهنرمافزاره ام
ــی ــهگاه ــاجاییک ــتافتهاندت ــرش ــاریهمدیگ ــهی ــروشب ف
اســتفادهازیکــیبــدوندیگــریبــیمعنــیجلــوهمیکنــد،
ــری( ــارتتصوی ــزورنظ ــایآنالی ــالنرمافزاره ــورمث ــهط ب



        

دوربیــنمداربســته)تحــتشــبکهبیــشازپیــشتخصصــی
ــالینــکشــدنبــهســامانهفــروششــما شــدهاندوحتــیب
ــگاهیرا ــدوقفروش ــروشدرصن ــشف ــرتراکن ــاته اطاع
ــر ــگرتصوی ــهنمایش ــرصفح ــنب ــورآنای ــهط ــدب میتوانی
ــد، ــروشمشــاهدهکنی ــهف ــههمــانپایان ــوطب دوربیــنمرب
یعنــیعــاوهبــرنظارتبــرعملکــردپرســنل،ازبــروزاختاف
مالــیویــاتخلــفدرپرداخــتپــولنیــزبــاتوجــهبــهمبلــغ
فاکتــورهمــانلحظــهترمینــالفــروش،جلوگیــریمیشــود.
ازســوییدیگــرظهــورروشهــایجدیــدپرداخــتهمچــون
ــی ــزکمک ــدینی ــایدوبع ــده ــاداریوبارک ــایوف کارته
اســتکــهبخــشســختافــزاربــهلحــاظامنیــتدراختیــار

ســامانهنــرمافــزاریهوشــمندفروشــگاهقــرارمیدهــد.
درزمینــهفعلــیصنعــتخــردهفروشــیکشــوردیدگاههــای
متنوعــیدرمــورداســتفادهازتکنولوژیهــایروزوجــوددارد.
برخــیازدیــدهزینــهمحــوربــهآنمینگرنــدوبرخــیدیگــر
ازدیــدگاهســنتیهــمصنفــانســابقخــودفاصلــهگرفتــه،
ــای ــاابزاره ــراهب ــودراهم ــروشخ ــتف ــندمدیری میکوش
ــا ــروب ــهذاتکیفیت ــمب ــامانههایقائ ــوژیروزوس تکنول

بهــرهوریبیشــتریهمــراهکننــد.
ــزار ــتفادهازاب ــورداس ــیدرم ــاحت ــاوتدیدگاهه ــنتف ای
ــان ــد.هم ــانمیکن ــودرانمای ــزخ ــدرننی ــیم تکنولوژیک
طــورکــهگفتیــمتولیــداتســختافــزاریمدیریــتو
ــا ــوندت ــرمیش ــرروزپیچیدهت ــگاهه ــازیفروش هوشمندس
بــهنیازهــایدرحــالتغییــرمدیــرانصنایــعخــردهفروشــی

پاســخگوباشــند.
ــهایازایــنمفهــومپیچیدگــیروزافــزونرا مثــالزیــرنمون

بهتــربیــانمیکنــد.
درگذشــتهسیســتمهایضــدســرقتفروشــگاهیکاســیک
تنهــاوظیفــهاعــامآالرموهشــداربــهســرقترفتــنکاالهــا
Footــد ــیمانن ــالاخیرمفاهیم ــدس ــادرچن ــتندام راداش
trafficیــاهمــانبــهاصطــاحعامیانــه»پاخــور«فروشــگاه

باعــثگردیــدتــادرنمونــههــایجدیدتــرایــنمحصــوالت
ایــنسیســتمهامجهــزبــهPeopleCounterیاشمارشــگر
مشــتری)نفر(شــوندتــابتواننــدحتــیورودوخــروجافــرادبه
فروشــگاهرانیــزدرقالــبگــزارشهــایســاعتیوروزانــهبــه

مدیریــتفروشــگاهاعــامنماینــد.
ــر ــارافرات ــرفتهترپ ــریپیش ــارتتصوی ــاینظ ــتمه سیس
ــرمافزارهــایآنالیزورتوانســتهاندحتــیســن ــان گذاشــتهوب

ــد. ــراد)مشــتریان(راثبــتنماین وجنســیتاف
مدیــرانبــاذکاوتامــروزیمیداننــدکــهچگونــهبــااســتفاده
ازایــناطاعــاتاجمالــیوتحلیــلرفتــارمشــتریاندررفتو
آمــدبــهفروشــگاه،میــزانجذابیتقفســههــا،دکــوروفضای
ــامفاهیمــیچــونمدیریــتچیدمــان داخلــیفروشــگاهراب
قفســههــاونــوعکاالهــایدردســترسدرآمیزندوبهــرهوری

فــروشخــودرابــاالببرنــد.
درمثالــیدیگــرامــروزهچاپگرهــایداخــلترازوهــای
فروشــگاهیعــاوهبــرچــاپقیمــتومشــخصاتمحصــول
مــیتواننــددســتورالعملپخــتموادغذایــیرادرکنــار
ــا ــهمشــتریانعرضــهکننــد.ی شــعارهایتبلیغاتــیدیگــرب
لیبــلهــایهوشــمندالکترونیکــیکاالهــاقــادربــهنمایــش
اطاعــاتلحظــهایدرمــوردکیفیــتونــوعمحصــول،میزان
تخفیــفوسیاســتهایروزانــهفروشــگاهیدرپروســهعرضــه

کاالمــیباشــند.
بــانگاهــیگــذرابــهمطالــببــاالمیتــوانمتوجــهشــدکــه
ــورمتحرکــیدر ابزارهــایتکنولوژیکــیعصــردیجیتــالموت
ــایو ــگاههایزنجیرهه ــترفروش ــهبیش ــقهرچ ــترون جه
صنعــتخــردهفروشــیمیباشــدوایــنامــردربعــدجهانــی
منجــربــهتشــکیلامپراتوریهــایفروشــگاهیعظیمیشــده
اســتکــهدربرخــیمــوارداحــداثشــعبههایجدیــدآنهــا

درســالبــاعــددروزهــایســالبرابــریمینمایــد.



تصویــربــاالبــرایهمــهمــاآشناســت.قیمــتگــذاریهــای
جدیــدیکــهبــارنگــیمتمایــزمشــخصشــدهانــد،تخفیــف
هایــیکــهنمیدانیــمهنــوزمعتبرندیاتاریخشــانگذشــتهو
مشــتریباتکلیــفکــهبــاوجــودتمــامایــنتوضیحــاتمدام
انتظــارعبــورفروشــندهایرامــیکشــدکــهقیمــتکاالرا

. . بپرسد.
ایــنانتظــاربــرایدریافــتاطاعــاتصحیــحبــهخصــوصدر
مراکــزخریــدیکــهترافیــکمشــتریباالتــریدارنــدبــرای
کســیخوشــایندنیســت،شــایددرفاصلــهزمانــیایــنانتظار
نظــرمشــتریعــوضشــدهویــابــهعلــتمحدودیــتزمانــی
کــهداردازخریــدمنصــرفشــود.اینکــهایــنزمــانچقــدر
کوتــاهاســتیــامشــتریچقــدرکــمحوصلــهخیلــیمهــم
نیســت،موضــوعمهــمبــرایشــماکــهیکــیازصاحبــانایــن
فروشــگاههســتیدفقــطیــکچیــزاســت...مشــتریازخریــد
منصــرفشــده...وجبــرانایــنموضــوعبــهراحتــیامــکان

پذیــرنیســت.
ــه ــهب ــاتوج ــیمب ــتریباش ــگاهمش ــهدرجای ــیک هنگام
زمانــیکــهبــرســرعــدماطــاعدرســتازقیمــتیــاحتــی
مشــخصاتکاالســپریمــیشــودوگاهــیمعطلــیبــیمورد
ونرســیدنبــهنتیجــهمطلــوبتجربــهخریــدیناخوشــایند
راخواهیــمداشــتکــهشــایدباعــثشــوددیگــرهیــچگاه
بــههمچیــنفروشــگاهیمراجعــهنکنیــم.ایــنناخشــنودیو
عــدمرضایــتکامــامنطقــیوبــهجاســتوهیــچایــرادیبه

مشــتریواردنیســت.
ــم ــرارمیگیری ــگاهق ــتفروش ــگاهمدیری ــیدرجای ــاوقت ام
ــود.هــرروزبرنامــههــای موضــوعکمــیمتفــاوتخواهــدب
ــقو ــانیدقی ــرویانس ــتند،نی ــراهس ــالاج ــادیدرح زی
ــه ــرایبرنام ــامواج ــالانج ــرعتدرح ــهس ــهب ــادیک زی
ــادی ــرژیزی تغییــراتقیمــتهســتند،ازخســتگیهــاوان

کــهدرایــنمــوردبــهکارمــیرودوحتــیکاهــشبهــرهوری
نیــرویانســانیکــهبگذریــم،عــدمنتیجــهمطلوبوازدســت
دادنمشــتریاصــاخوشــایندنخواهــدبــود.حــالاگــرایــن

نارضایتــی
مشــتریجــزعــدمبازگشــتمجــددویاتفاقــاتناخوشــایند

دیگــریرارقــمنــزدهباشــد.
چاره چیست؟

ایــنروزهــاتکنولــوژیبــاســرعتیبــاورنکردنــیســایهاشرا
بــرزندگــیروزانــههمــهمــاانداختــهاســت.حتــیاگــرجــزو
افــرادیباشــیدکــهنســبتبــهتاثیــرشــگفتتکنولــوژیبــر
برنامــههــایروزانــهشــاندلخوشــیندارنــدامــابــازهــمبــا
ایــنواقعیــتروبــهروهســتیم.تکنولــوژیچــهمــابخواهیمو
چــهخیــردرهمــهجــاحضــوردارد.خبــرخــوشآنکــهایــن
بــاربــاحــلواقعــیبــراییــکمشــکلواقعــینمایــانشــده
ــوردسیســتم ــادم ــتآنرســیدهباشــدت ــایدوق اســت.ش

جدیــدقیمــت
گــذاریبــهخصــوصدرفروشــگاههایبــزرگبیشــتربدانیم،
ایــناطمینــانرابــهشــمامــیدهیــمکــهجذابیــتموضــوع
ــه ــماهســتیدک ــنش ــتای ــادرنهای ــاداســتام بســیارزی
تصمیــممــیگیریــد.شــایدحــدسزدهباشــیدکهدربــارهچه
چیــزیصحبتمــیکنیم؛لیبــلهــایالکترونیکــی...قطعات
کوچــک،ســریعودقیقــیکــهتمــامبــارقیمــتگــذاریهای
شــمارادرکمتریــنزمــانممکــنوفقــطبــاخواســتشــما

نجــاممــیدهنــد.
)e-lable(لیبــلهــایالکترونیکــییابــهاصطــاحای-لیبــل
ازجدیدتریــندســتاوردهایتکنولــوژیبــرایســهولت
مدیریــتفروشــگاههاســتکــههــمخشــنودیوتجربــهیــک
ــم ــراهداردوه ــههم ــتریراب ــرایمش ــرب ــینظی ــدب خری

ــتفروشــگاه. ــتخاطــروآســایشمدیری رضای

E-label  لیبل های قیمت الکترونیکی



        

حــالکمــیبیشــتردربــارهلیبلهــایالکترونیکــییــاهمــان
ای-لیبــل)e-lable(توضیــحمــیدهیم.

ــی ــیکوچک ــههایالکترونیک ــیتراش ــایالکترونیک لیبله
هســتندکــهمعمــوالانــدازههایــیبیــن1۰*۴۰*۳۰تــا
2۰*16۰*12۰دارنــد.ایــنتراشــههــادردونــوعضــدآب
ــازارموجودنــدواتــواعمختلفــیدارنــد.هــر ومعمولــیدرب
لیبــلالکترونیکــییــکباتــریویــکباتــریبــکآپدارد.
باتــریایــنلیبــلهــابــاهــربــارارتبــاطبــاآنتــنواعمــال
ــهصــورتخــودکارشــارژمــی ــهروزرســانیب تغییــراتوب
شــود،وعمــرآنحداقــلدهســالاســتوتعویــضآننیــز

فراینــدیســریع
اســتکــهدرمحــلاســتفادهازآنهــاوبــهراحتــیانجاممی
 )e-lable(ــا ــاایلیبله ــیی ــایالکترونیک ــرد.لیبله پذی
ازطریــقتراشــهموجــوددرقــابپاســتیکیشــانبــانــرم
افــزارموجــوددرســرورارتبــاطبرقــرارکــردهوازآندســتور
میگیرنــد.نــرمافــزارمخصــوصلیبــلهــایالکترونیکــییــا
همــانایلیبــلهــابــهنــرمافــزارفروشــگاهمتصــلشــدهو
بــاهماهنــگســازیاطاعــاتموجــوداطاعــاتمــوردنیــاز
رابــهایلیبــلشــمامــیتوانیــدبــایــکآمــوزشابتدایــیو

سادهکاربااینقطعهرایادبگیرید.
عــاوهبــرلیبلهــاشــمابــهیــکآنتــننیــزاحتیــاجداریــد.
ــای ــالیبله ــماب ــزارش ــرماف ــنن ــطبی ــهراب ــیک آنتن
الکترونیکــییــاESLهــابــهشــمارمیرونــدتقریباشــعاعی
معــادل7۰۰متــرمربعرادرشــرایطبهینهپوشــشمیدهند.
حــالبــهســراغنــرمافــزارمیرویــمواطاعــاتمربــوطبــه
هــرلیبــلرابــاتوجــهبــهبارکــدغیرقابــلتغییــریکــهروی
هــرلیبــلثبــتشــدهتعریــفمیکنیــم.دقــتکنیــدکــه
ایــنبارکــدثبــتشــدهبــهنوعــیشناســههــرلیبلبهشــمار
مــیرودکــهرویهریــکازآنهــابــهصــورتیکتــاتعریــف
شــدهاســت.تنظیمــاتاولیــهشــاملنــاممحصــول،قیمــت
محصــول،تخفیــفیــافــروشویــژهوســایرمــوارد)معمــوال
ــل  ــاایلیب ــلالکترونیکــیی ــررویلیب ــوان(راب ــا8۰عن ت
)e-lable(تنظیــموثبــتکنیــد..لیبــلهــایالکترونیکــی
ــرم ــتمن ــاسیس ــروب ــایکدیگ ــا)e-lable( ب ــاایلیبله ی

ــق ــود.اطاعــاتازطری ــدب ــاطخواهن ــزاریشــمادرارتب اف
ــای ــتفادهازلیبله ــلاس ــزمح ــدهدرمرک ــبش ــننص آنت
الکترونیکــیبــهآنهــاانتقــالیافتــهونمایشدادهمیشــوند.
درطــیاجــرایاعمــالتغییــراتشــمامــیتوانیــدبدانیــد
کــهکــدامیــکازلیبــلهــایالکترونیکــیبهدرســتیمــوارد
مــوردنیــازرادریافــتنکردهانــد.ایــناتفــاقمعمــوالزمانــی
رویمیدهــدکــهدرمســیرارتبــاطآنتــنبــالیبــلمانعــی
وجــودداشــتهباشــد.راهحــلچیســت؟اگــرتعــدادزیــادی
ازلیبــلهــایشــمادرایــنمحــدودهقــرارداشــتهباشــندبــا
نظــروموافقــتکارشــناسمــیتوانیــدازآنتــندیگــرینیــز

درایــنمحــلاســتفادهکنیــد،امــاراهحــلدیگــری
نیــزوجــوددارد،اســتفادهازدســتگاههایجمــعآوری
ــاهمــانPDAهــا.شــمامیتوانیــدلیبلهــای اطاعــاتی
ــن ــترسآنت ــهدورازدس ــیراک ــاESLهای ــیی الکترونیک
ــهروز ــتیب ــهدرس ــریب ــتدیگ ــرعل ــهه ــاب ــتندی هس
ــا ــدآنه ــهبارک ــکنشناس ــااس ــاییوب ــدهاندراشناس نش
توســطPDAمخصــوصآناطاعــاتراانــدکزمانــه
مبادلــهوESLهــارابــهروزکنیــد.توجــهداشــتهباشــیدکه
شــمادرهــرســاعتمیتوانیــد8۰۰۰لیبــلرابــهروزکنیــد

ــلتوجــهاســت. ــیبســیارقاب ــنازنظــرزمان وای
  )e-lable( عــاوهبــراینهــرلیبــلالکترونیکییــاایلیبــل
ــوعآندارایمحــدودهپاســخگوییخاصــی ــهن ــهب ــاتوج ب
ــن ــاای ــیآنه ــدوجانمای ــگامخری ــدهن ــمابای ــتوش اس
موضــوعرادرنظــرداشــتهباشــید،پــسازتنظیمــاتاولیــهو
)e-lable(جانمایــیلیبلهــایالکترونیکــییــاایلیبلهــا
شــمافعــاکاردیگــریبــرایانجــامدادننداریــد.تــازمانــی
ــرابرســد، ــاتغییــرقیمتهــاف ــژهوی ــروشوی کــهفصــلف
ــه ــرب ــادیگ ــرلیبله ــایتغیی ــتفرس ــدطاق ــالفراین ح
ــلانجــاماســت.کافــیاســت آســانیودرچنــددقیقــهقاب
شــمابــهســراغنــرمافزارتــانرفتــهومقادیــرتعریــفشــده
بــرایلیبــلهــایالکترونیکــییــاایلیبلهــا)e-lable(را
تغییــردهیــد،ظــرفمــدتچنــددقیقــهتمامــی.لیبلهــای
الکترونیکــییــاایلیبلهــا  )e-lable( بــهنمایــشاطاعــات

جدیــدمحصــوالتمــیپردازنــد.




