سرمقاله

صنعت فروشگاهی زمستان یا ...؟
رشــد روزافــزون صنایــع مختلــف هماننــد فنآوریهــای گوناگون در ســالهای
گذشــته در جایجــای زندگــی روزمــره ما انســانها نمــود ویــژهای 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 ســودآوری میباشــد.
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 .عــدهای بدنبــال رکــود اقتصــادی ســال اخیــر و مشــکالت
اقتصــادی جامعــه مصــرف کننــده معتقدنــد صنعــت فروشــگاهی نیــز ماننــد
دیگــر صنایــع ایــران فصــل زمســتانی خــود را طــی میکنــد  .امــا مــا
معتقدیــم کــه جــدای از مشــکالت اقتصــادی جامعــه ایــران جــا مانــدن بــازار
ســنتی خــرده فروشــی از فروشــگاههایی کــه کمابیــش از تکنولــوژی روز
مدیریــت خــرده فروشــی اســتفاده میکننــد ،اجتنــاب ناپذیــر بــوده اســت.
علــوم مدیریتــی نــو و فناوریهــای پیشــرفته هــم در حــوزه فروشــگاههای
فیزیکــی و هــم فروشــگاههای مجــازی (تجــارت الکترونیکــی) باعــث شــده
تــا بازارهــای ســنتی مجبــور بــه بــروز نمــودن واحدهــای تجــاری خــود در
همــه ابعــاد شــوند.
خبرنامــه «هایپــر بــازار» در گامهــای نخســت خــود قــرار دارد ،ولــی هــدف
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 یاریگــر مــا در طــی ایــن مســیر پــر فــراز و نشــیب باشــند.

صندوق فروشگاهی یا  POSچیست؟

صنــدوق فروشــگاهی در واقــع نوعــی رایانــه بــا طراحــی متفــاوت و مناســب بــرای
اســتفاده در فضــای فروشــگاه اســت کــه قابلیــت ،پشــتیبانی از سیســتم عاملهــای
وینــدوز را داشــته و نرمافــزار فروشــگاهی نیــز درســت مثــل یــک رایانــه بــر روی
آن نصــب ،شــده و قابــل اســتفاده خواهــد بــود .صنــدوق فروشــگاهی اغلــب بــه
بارکدخــوان ،تــرازو ،فیــش پرینتــر ،لیبــل پرینتــر و تجهیــزات جانبــی دیگــر متصــل
میشــود .همانطــور کــه میدانیــد اســتفاده از ســامانهها یــا تجهیــزات مکانیــزه
فــروش شــیوهای ایــدهآل و مقــرون بــه صرفــه بــرای هــر فروشــگاهی اســت ،بــا
ایــن روش اطالعــات 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 اطالعــات بــه طــور منظــم و ســازماندهی شــده نگهــداری
و بــرای ارائــه بــه ادارات ،بانکهــا و دســتگاههای اقتصــادی و نظارتــی آمــاده
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 مشــکالت احتمالــی
بعــدی را آســان خواهــد کــرد .هــم چنیــن اعمــال ســلیقه فروشــنده در قیمــت
گــذاری بــه ایــن شــکل ناممکــن خواهــد شــد.
ضمنــا نبایــد از نــوع فعالیــت فروشــگاه و تجهیــزات جانبــی مــورد اســتفاده غافــل
شــویم و ویژگیهــای خاصــی کــه صنــدوق بایدداشــته باشــد را نادیــده بگیریــم،
بــرای مثــال ضــد آب بــودن ،طراحــی مناســب ،رنــگ صنــدوق و قابلیــت چــاپ
بارکــد و  ...از ویژگیهایــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد.

چرا صندوق فروشگاهی؟
همــان طــور کــه میدانیــد در فروشــگاهها بــرای پایانــه
فــروش میتوانیــم از صنــدوق فروشــگاهی دســتگاه
پــوز (یــا رایانــه) اســتفاده کــرد ،امــا چــه چیــزی باعــث
میشــود فروشــگاههای معتبــر صندوقهــای فروشــگاهی
را انتخــاب کننــد؟

 . 1طــول عمــر یــک صنــدوق فروشــگاهی چنــد برابــر
رایانــه شــخصی ( )PCخواهــد بــود .

بــا توجــه بــه نــوع طراحــی ســخت افــزار دســتگاههای
پــوز طــول عمــر متوســط ایــن دســتگاهها حتــی در
فروشــگاههای زنجیــرهای بــزرگ بــه حــدود  1۰ســال
میرســد ،حــال اینکــه یــک رایانــه شــخصی در شــرایط
اســتفاده عــادی طــول عمــری در حــدود  ۳ســال خواهــد
داشــت .
 . 2مقاومت در برابر عوامل محیطی
دســتگاههای پــوز بــه گونــهای طراحــی شــدهاند کــه در
برابــر گــرد و غبــار ،و نیــز ســرما و گرمــا مقــاوم باشــند .عدم
اســتفاده از فــن  Fanlessبــودن صنــدوق فروشــگاهی
یکــی از مزایــای عمــده آنهــا در مقابــل رایانههــای
شــخصی میباشــد .ایــن موضــوع باعــث میشــود گــرد
و غبــار محیطــی کــه باعــث از کارافتــادن فــن رایانههــای
شــخصی میشــود.
بــر عملکــرد صنــدوق فروشــگاهی تأثیــری نداشــته باشــد.
در برخــی مدلهــا از صنــدوق مکانیــزه فروشــگاهی بــه
صــورت ضــد آب طراحــی شــده اســت کــه مخصــوص
مکانهایــی بــا درجــه رطوبــت بــاال و خطرپذیــر بــودن از
نظــر ریــزش آب بــر روی دســتگاه میباشــد .
 3.این دستگاه برای فروشگاه طراحی شده است.

صندوقهــای فروشــگاهی رایانههایــی هســتند کــه بــرای
کار در فروشــگاه طراحــی و تولیــد شــدهاند ،بدیهــی
اســت کاربــری ســریع و راحــت ،بــا بهرهگیــری از ســخت
افزارهــای فروشــگاهی از جملــه صنــدوق ،بارکــد خــوان،
پرینتــر ،انــواع ترازوهــای هوشــمند ،نمایشــگرهای مشــتری،
مانیتورهــای ســاده و لمســی و…(آســودگی خیــال از
ســخت افــزار و ...
توجــه بــه فــروش را نویــد میدهنــد .همچنیــن تجهیــزات
اســتاندارد فــروش بــه معنــی احتــرام بیشــتر بــه مشــتری و
بــه تبــع آن افزایــش فــروش را بــه دنبــال خواهــد داشــد .
 . 4هزینه پایینتر !
بــا توجــه بــه قیمــت باالتــر صندوقهــای فروشــگاهی
نســبت بــه یــک رایانــه معمولــی ممکــن اســت در ابتــدا
فکــر کنیــد کــه بــرای تهیــه یــک صنــدوق هزینــه
بیشــتری میپردازیــد امــا بهتــر اســت بــه ایــن نکتــه
توجــه داشــته باشــید کــه یــک رایانــه معمولــی بــرای
اســتفاده فروشــگاهی طراحــی نشــده اســت و بــه دالیــل
متعــددی در میــان مــدت هزینههــای خریــد و نگهــداری
صنــدوق فروشــگاهی از هزینههــای مشــابه بــرای یــک
رایانــه شــخصی پایینتــر خواهــد بــود .برخــی از ایــن

دالیــل عبارتنــد از :
ـ اطمینــان از فــروش مســتمر (و عــدم توقــف فــروش بــه
دلیــل نقــص فنــی رایانــه)
ـ عــدم نیــاز بــه ارتقــاء ســخت افــزاری دســتگاه پــس از
چنــد ســال و در نتیجــه کاهــش هزینــه
ـ رایانههــای شــخصی بــه طــور متوســط هــر چندمــاه
هزینههایــی) ماننــد نصــب مجــدد وینــدوز ،رفــع
عیــوب ســخت افــزاری و غیــره دارنــد کــه ایــن مــورد در
دســتگاههای پــوز تقریــب صفــر خواهــد بــود ،زیــرا ســخت
افــزاری یکنواخــت آنهــا کمــک میکنــد کــه در کمتــر از
چنــد دقیقــه دســتگاه بــه وضعیــت ســالم خــود برگــردد .
 هزینــه دســتگاههایی ماننــد پرینتــر حرارتــی یــا فیــشپرینتــر از هزینههــای یــک پرینتــر معمولــی بســیار
پایینتــر اســت ،زیــرا عــاوه بــر هزینــه بســیار پایینتــر
مصــرف کاغــذ در آنهــا ،نیــازی بــه هزینــه بــرای خریــد
کارتریــج جدیــد و یــا شــارژ کارتریــج وجــود نــدارد .
 زمانــی کــه الزم اســت یــک اپراتــور بــرای کار بــا نــرمافــزار فــروش بــر روی یــک دســتگاه پــوز صــرف کند بســیار
کمتــر خواهــد بــود و ایــن یعنــی مســلط شــدن اپراتــور در
ســریعترین زمــان ممکــن و کاهــش هزینههــای خطــای
نیــروی انســانی ـ اســتفاده از بارکدخــوان احتمــال بــروز
خطــا در ثبــت کاال بــرای مشــتری را نیــز بــه صفــر خواهــد
رســاند .
 . 5امنیت اطالعاتی
دسترســی مشــکلتر بــه پورتهــای ورودی مثــل USB
بــرای جلوگیــری از ورود هرگونــه ســخت افــزار خارجــی و
نامطمئــن و همچنیــن وجــود محفظــهای قفــل دار بــرای
پوشــاندن کلیــد روشــن و خامــوش کــردن دســتگاه و
پورتهــای ورودی در صندوقهــای مکانیــزه فروشــگاهی بــه
نســبت رایانههــا باعــث ایجــاد محدودیــت در دسترســی
بــه سیســتم فــروش و در نتیجــه ایجــاد اطمینــان خاطــر
کارفرمــا و امنیــت اطالعــات فــروش میشــود .در عیــن
حــال ایــن مســئله از ورود ویــروس و کرمهــای رایانـهای در
صــورت اســتفاده از فلــش بــدون اطــاع صاحــب دســتگاه
و بــه دنبــال آن از بیــن رفتــن اطالعــات مالــی و شــخصی
جلوگیــری میکنــد .
 . 6مقاومت باالی سخت افزاری
جملــه مزیتهــای صندوقهــای مکانیــزه فــروش بــا
دســتگاههای  PCدر طراحــی ویــژه مادربــورد و ســایر
قســمتهای ســخت افــزاری آن میباشــد .بعنــوان مثــال
 CPUهــای اینتــل کــه بــرای  PCبــدون گارانتــی
اســت ،در سیســتمهای  POSصنعتــی دارای  ۵ســال
ضمانــت اســت و دلیــل ایــن موضــوع ایــن اســت کــه
ایــن سیســتمها در حســاسترین قســمت شــرکتهای
تجــاری یعنــی نقطــه فــروش قــرار میگیــرد و بایســتی بــا
مقاومــت بــاال بطــور  2۴ســاعت بــه کار خــود ادامــه دهــد.

چگونه یک بارکدخوان مناسب بخریم؟

یرونــد ،چراکــه کنتــرل
نهــا امــروزه از ملزومــات بیشــتر کســب و کارهــا بــه شــمار م 
بارکدخوا 
موجــودی و تنبــار و همچنیــن درج اطالعــات محصــوالت فروختــه شــده بــا یــک سیســتم بارکــد و
یــک بارکدخــوان مناســب بســیار آســان و دقیــق خواهــد بــود.
امــا ماننــد بســیاری از تجهیــزات دیگــر خریــد یــک بارکدخــوان مناســب نیــز نیازمنــد اطالعــات و
یپردازیــم ،چنانچــه
یباشــد ،در ادامــه بــه شــرح برخــی مــوارد ابتدایــی م 
شــناخت تخصصــی م 
احتیــاج بــه اطالعــات بیشــتری داشــته باشــید ،مشــاوران فــروش مــا در همــه ســاعات و روزهــای
اداری بــرای راهنمایــی شــما آمــاده خواهنــد بــود.
بارکد چیست؟
یگوینــد،
لهــای و رمزینــه نیــز م 
بارکــد کــه در زبــان فارســی بــه آن خــط نمــاد ،رمــز میلــه ،کــد می 
نوعــی نمایــش تصویــری اطالعــات بر روی ســطوح اســت
یتــوان توســط ماشــین بازخوانــی کــرد .بارکدهــای اولیــه اطالعــات را در قالــب
کــه اطالعــات آن را م 
عــرض و فاصلــه خطــوط مــوازی چــاپ شــده ذخیــره میکردنــد و بــه صــورت یــک دســته از خطــوط
یشــدند امــا امــروزه بارکدهــا ممکــن اســت ـ بســته بــه نــوع ـ بــه شــکل
مســتقیم مــوازی دیــده م 
دوبُعــدی ،یــک دســته نقطــه ،یــک دســته دایــره هــم مرکــز و یــا به صــورت مخفــی شــده در تصاویر
یشــود
نیــز ظاهــر شــوند .بارکدهــا توســط یــک پویشــگر نــوری کــه دســتگاه بارکدخــوان نامیــده م 
یشــوند و اگــر در تصاویــر مخفــی شــده باشــند توســط نرمافــزار خاصــی از آن بیــرون
بازخوانــی م 
یشوند.
کشــیده م 
بارکدهــا بــه صــورت گســتردهای در پیــاده ســازی سیســت مهای جمــع آوری خــودکار اطالعــات
یبرنــد کاربــرد دارنــد .
هها کــه ســرعت و دقــت ورود اطالعــات را بــاال م 
شناســ 

بارکدخوان چیست؟
بارکدخــوان همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،وســیله ای
الکتریکــی بــرای خوانــد بارکدهــای پرینــت شــده اســت.
ایــن دســتگاه از چهــار قســمت اصلــی منبــع نورانــی
جهــت روشــن شــدن بارکــد ،لنــز ،کاندکتور عکــس جهت
تبدیــل پالسهــای نورانــی بــه الکتریکــی و رمزگشــا.
رمزگشــا میتوانــد بــه صــورت  Internalیــا External
باشــد ،اطالعــات تصویــری کاندکتــور عکــس تهیه شــده را
آنالیــز میکنــد و محتویــات بارکــد را بــه پــورت خروجــی
بارکدخــوان ارســال میکنــد.
از آنجــا کــه بارکــد خوانهــا در محیطهــای مختلفــی
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد  ،تنــوع زیــادی
در مدلهــای آنهــا وجــود دارد.
بارکــد خوانهــا در شــکل،
نــوع ارتبــاط و موتــور
اســکن اختــاف
دارنــد و
هــر

کــدام از آنهــا
بــرای کاربــرد و محیــط خــاص ســاخته شــدهاند .
چهــار نــوع منبــع نورانــی در بارکدخوانهــا وجــود دارنــد

کــه عبارتنــد از :لیــزری ، Imager ،خطــی ،چنــد پرتوی
لیــزری و تصویــری دو بعــدی:
بارکد خوانهای لیزری
معروفتریــن و پرفروشتریــن نــوع بارکدخوانهــا بارکــد
خوانهــای لیــزری هســتند .ایــن بارکدخوانهــا بــرای
تشــخیص فاصلــه بین میلههــای بارکــدی از لیزر اســتفاده
میکننــد .ایــن بارکدخوانهــا بــرای مــواردی کــه دقــت
اســکن و ســهولت کاربــرد بــرای اســکن کــردن نیاز اســت،
عملکــرد مناســبی دارنــد .همچنیــن اســکنرهای لیــزری
بــرای محیطهــای نورانــی و یــا بارکدهایــی کــه در فاصلــه
بیــش از  30ســانتیمتر قــرار دارنــد ،مناســب هســتند.
بارکدخوانهــای لیــزری تنهــا بارکدهــای خطــی یــا یــک
بعــدی را اســکن میکننــد و در هــر محیطــی میتــوان
از آنهــا اســتفاده کــرد بــه خصــوص در فروشــگاهها و
خردهفروشــیها کــه جهــت سیســتمهای فروشــگاهی
اســتفاده میشــوند .
بارکد خوانهای  Imagerخطی
بارکدخوانهــای  Linear Imagerیــا  ،CCDدرســت
مثــل بارکدخوانهــای لیــزری فقــط بارکدهــای تــک
بعــدی را اســکن میکننــد ،بــا ایــن تفــاوت
کــه از لیــزر بــرای خوانــدن بارکــد اســتفاده
نمیکننــد .همانگونــه کــه از اســم ایــن
بارکدخوانهــا مشــخص اســت از تصویــر
بارکــد بــرای جمـعآوری اطالعات و اســکن
آن بهــره میبرنــد  .ایــن بارکــد خوانهــا
بــه دلیــل آنکــه قطعــه متحرکــی
ندارنــد از مقاومــت بیشــتری نســبت
بــه بارکدخوانهــای لیــزری برخــوردار
هســتند .ایــن نــوع بارکدخوانهــا بــرای
بارکدهایــی کــه بــه هــر دلیلــی مخــدوش
شــده باشــند و یــا زیــر ســلفون و یــا نایلون
قــرار داشــته باشــند بســیار مناســبند.
بارکدخوانهای چند پرتوه
ایــن بارکدخوانهــا از چنــد خــط اســکن
بــرای خوانــدن بارکــد اســتفاده مینماینــد
کــه باعــث میشــود مشــکلی در خوانــدن
بارکــد بــه وجــود نیایــد.
برخــی از ایــن اســکنرها بیــش از  100خط اســکن
دارنــد کــه موجــب ســرعت اســکن بــاال فــارغ از نحوه
قرارگیــری بارکــد اســت و عمال» یکــی از خطــوط بارکد
مزبــور را اســکن مینماینــد .بارکدخوانهــای چنــد پرتــوه
بیشــتر در فروشــگاههای بــزرگ اســتفاده میشــود چــرا
که سـرعـــت باالی اسکـن و قـابلـیت نـصـب

نهــا در ایســتگا ههای چکینــگ پاســخگوی مناســبی برای
آســان آ 
یرود.
نیازهــای ایــن حــوزه کاری به شــمار مـ 
بارکد اسکنر دو بعدی
بارکــد دوبعــدی بــرای دربرگرفتــن اطالعــات زیــاد مــورد اســتفاده
یگیــرد ،بدیهــی اســت کــه ایــن بارکدهــا نیازمنــد
قــرار م 
بارکدخــوان هــای مخصــوص بــه خــود هســتند ،تنهــا روش بــرای
اســکن ایــن بارکدهــا اســتفاده از بارکدخــوان دو بعــدی اســت .
نهــا ماننــد بارکــد خــوان هــای  Imagerباعکــس
ایــن بارکدخوا 
یکننــد  .بــا ایــن
گرفتــن از بارکــد اطالعــات آن را رمزگشــایی م 
یکننــد و بــه همیــن
تفــاوت کــه ناحیــه بیشــتری را  Captureم 
نهــای دوبعــدی قــادر بــه خوانــدن بارکدهــای دو
دلیــل بارکدخوا 
بعــدی و تــک بعــدی در هــر جهتــی هســتند.
یتــوان گفــت کــه بارکــد اســکنر دوبعــدی از تصویــر یــا امضــاء
م 
نها
یگیــرد و بهتریــن روش بــرای کســب و کار ســازما 
عکــس م 
اســت .ایــن بارکدخــوان هــا در هــر محیطی قابل اســتفاده هســتند
امــا بــه علــت توانایــی بــاال و ســرعت زیــاد بیشــتر در خطــوط
یگیرنــد.
تولیــدی و صنعتــی و انبارهــا مــورد اســتفاده قرارم 
اکنــون بــا انــواع مختلــف منبــع نــوری بارکدخوان ها آشــنا شــدیم،
یپردازیم:
حــال بــه معرفــی اشــکال مختلــف بارکــد خــوان هــا م 
نهــا از نظــر ظاهــری بــه چهــار نــوع بارکدخــوان قلمــی،
بارکدخوا 
بارکدخــوان دســتی ،بارکدخــوان ثابــت و بارکدخــوان رومیــزی
یشــوند.
تقســیم م 
بارکدخوان قلمی Pen/Wand
بارکدخــوان قلمــی همانگونــه از نامــش مشــخص میشــود شــبیه
یشــود و بــا تمــاس
بــه یــک قلــم اســت کــه در دســت گرفتــه م 
یکنــد،
بــا بارکــد و حرکــت دادن ســریع آن بارکــد را اســکن م 
نهــا بــه دلیــل دشــوار بــودن اســتفاده از
ایــن نــوع بارکدخوا 
یتــوان از تــوان بــاالی آن
نهــا اســتفاده زیــادی ندارنــد ،امــا نم 
آ 
در خوانــدن بارکدهــای کوچــک و زیــادی کــه درکنــار هــم قــرار
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گرفت هانــد چشــم پوشــی کــرد.
بارکد خوان دستی Hand Held
نهــای
پراســتفاد هترین و بیشــترین نــوع بارکــد خــوان ،بارکدخوا 
یکنیــد
دســتی هســتند .وقتــی کــه یــک بارکــد اســکنر را تصــور م 
یرســد یــک
شــکل اولیــن تصویــری کــه بــه ذهــن شــما م 
بارکدخــوان دســتی اســت .ایــن مــدل بارکــد خــوان تقریبــا در
طهــای
تمامــی کاربردهــا قابــل اســتفاده اســت از فروشــگاه تــا محی 
اداری روشــن و حتــی انبــار و کارخانجــات صنعتــی .ســهولت
نهــا یکــی از دالیــل
اســتفاده و نگهــداری ایــن مــدل بارکدخوا 
نهاســت.
محبــوب بــودن آ 
نهــا در برخــی مــوارد دارای پایــه نیــز هســتند
ایــن مــدل بارکدخوا 
یتــوان هــم بــه صــورت رومیــزی و هــم بــه صــورت دســتی
کــه م 
نهــا اســتفاده کــرد.
از آ 
بارکدخوان ثابت یا رومیزی Fixed Mount
نها یــا
نهــای ثابــت بــرای قــرار گرفتــن در ماشــی 
بارکدخوا 
کها و یــا کنــار
دســتگا ههای مخصــوص )مثــل در کیوســ 
نهــا بــا ســایر
ههــا( تعبیــه شــد هاند وتفــاوت بــزرگ آ 
نــوار نقال 
نهــا
دســتگا ههای بارکدخــوان همیــن اســت .ایــن بارکدخوا 
دکمــه خاصــی بــرای اســکن بارکــد ندارنــد و بیشــتر اوقات روشــن
هســتند ،فعــال ســازی ایــن بارکدخوانرهــا توســط سنســورهای
خارجــی یــا میکــرو کنتــرل هــا انجــام مــی شــود.
بارکدخوان رومیزی Per Sensation
بارکدخــوان رومیــزی نوعــی بارکــد خــوان اســت کــه در پیشــخوان
یگیــرد و نیــازی بــه در دســت
مغاز ههــا و یــا روی میــز قــرار م 
نهــا نیســت،
گرفتــن آ 
نهــا بــرای خوانــدن بارکــد احتیاجــی بــه
همچنیــن ایــن بارکدخوا 
فشــردن دکمــه خاصــی ندارنــد و بــا اســتفاده از ســاطع کــردن
چنــد اشــعه لیــزر بــه صــورت همزمــان محــدود های را پوشــش
یدهنــد و حتــی بــا چرخــش بارکــد مشــکلی در خوانــدن آن
م 

یها اســتفاده زیــادی دارنــد چــرا کــه تنهــا بــا قــرار دادن کاال جلــوی آنهــا بارکــد
یشــود  .اســکنرهای رومیــزی در خــرده فروشـ 
ایجــاد نم 
یشــود.
آن بــه ســرعت و بــا ســادگی اســکن م 
نهــا بــرای انتقــال اطالعــات
لهــای بارکدخوا 
یباشــند ،همــه مد 
بارکــد خــوان هــا همچنیــن در دو نــوع بــا ســیم و بــدون ســیم موجــود م 
بارکدهــای خوانــده شــده بایــد بــه نــرم افزارهــای مربوطــه در کامپیوتــر متصــل باشــند .امــا در مــواردی وابســته به نــوع اســتفاده و محیط
الزم اســت تــا دســتگاه بارکدخــوان از سیســتم کامپیوتــر فاصلــه داشــته باشــد کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه ســیم متصــل بــه دســتگاه کــه
یرود ممکــن نبــود ،بارکــد اســکنرها تــا ســالیان متمــادی تنهــا از نــوع ســیم دار موجــود بــوده
رابــط بارکدخــوان و کامپیوتــر بــه شــمار مـ 
یســیم گشــت.
نهــا بــا فاصلــه از سیســتم نرمافــزاری موجــب ابــداع بارکدخــوان هــای ب 
انــد .امــا ضــرورت اســتفاده از بارکدخوا 
نهــا بــه شــمار مــی رونــد کــه مصــرف بســیاری دارنــد
بتریــن و مطــرح تریــن بارکدخوا 
نهــای ســیم دار همچنــان از محبو 
بارکدخوا 
نهــای
و در انــواع پورتهــای  USB ، Serial RS232و کیبــوردی ( )Ps2وجــود دارنــد .امــا بــه تازگــی شــاهد توســعه مصــرف بارکدخوا 
بــی ســیم بــه علــت کاهــش هزین ههــای آن هســتیم .
نهــا ایــن اســت کــه
نهــای بــا ســیم ندارنــد ،تنهــا تفــاوت آ 
یســیم از نظــر عملکــرد هیــچ تفاوتــی بــا بارکدخوا 
نهــای ب 
بارکدخوا 
یکننــد ،ایــن پایــه از
یســیم دارای یــک پایــه هســتند کــه اطالعــات بارکــد خوانــده شــده را بــه ایــن پایــه ارســال م 
بارکدخــوانهــای ب 
یدهــد و
طریــق کابــل بــه کامپیوتــر و سیســتم نــرم افــزاری متصــل اســت و اطالعــات دریافتــی از بارکدخــوان را بــه کامپیوتــر انتقــال م 
یســیم دارای تکنولــوژی بلوتــوث هســتند و بــه کمــک
نهــای ب 
های نیــز نــدارد .در بیشــترموارد بارکدخوا 
نیــازی بــه هیــچ دســتگاه اضافـ 
یکننــد امــا در
یدهنــد .بنابــر ایــن در اکثــر مــوارد فاصلــه ای در حــدود  10متــر را پشــتیبانی م 
آن اطالعــات را بــه پایــه خــود انتقــال م 
یســیم فاصل ههــای بیشــتر و تــا حــدود  60متــر را نیــز
نهــای ب 
لهــای بارکدخوا 
برخــی مــوارد و بســته بــه نیــاز مشــتری بعضــی از مد 
نهــای معمولــی باســیم دارنــد ،امــا برخــی از
نهــا قیمــت باالتــری نســبت بــه بارکدخوا 
یکننــد .هرچنــد ایــن بارکدخوا 
پشــتیبانی م 
یســیم قابلیــت انتقــال اطالعــات
نهــای ب 
لهــای بارکدخوا 
یدهنــد ،بــرای مثــال برخــی از مد 
تهــای بیشــتری را ارائــه م 
نهــا قابلی 
آ 
بارکدهــای خوانــده شــده ره بــه لــپ تــاپ ،تبلــت  ،گوشــی هــای هوشــمند و ســایر سیســتم هــای نــرم افــزاری بــه صــورت مســتقیم و
بــدون نیــاز بــه پایــه را دارنــد.
محیط استفاده از بارکدخوان
بــرای انتخــاب یــک بارکدخــوان مناســب ،ایــن کــه شــما چــه کســب و کاری داریــد مهــم اســت ،امــا مه متــر از آن محیــط و شــرایطی
طهــای اداری و
نهــا در حالــت کلــی بــرای اســتفاده روزانــه در محی 
یکنیــد .بارکدخوا 
اســت کــه شــما در آن از بارکدخــوان اســتفاده م 
یخواهیــد از
یکنــد امــا اگــر شــما م 
ههــای تصادفــی در هنــگام کار مشــکل خاصــی را ایجــاد نم 
فروشــگاهی طراحــی شــد هاند و ضرب 
بارکدخــوان در محیــط صنعتــی و یــا انبارهــا اســتفاده کنیــد
بهتــر اســت نوعــی از بارکدخــوان را انتخــاب کنیــد کــه در مقابــل گــرد و غبــار مقــاوم باشــند و همچنیــن قابلیــت ضرب هپذیــری بیشــتری
داشــته باشــند تادچــار مشــکل جدی نشــوید.

هوشمند سازی فروشگاهی؛
ضرورت یا فانتزی؟

مقدمه
امــروزه بــا توجه بــه گرایــش روزافــزون فرهنگ خریــد خانواده
بــه ســمت خریــد هایپرمارکتــی در کالن شــهرها و تمایــل بــه
بــرآورده شــدن نیازهــای مصرفــی شــهروندان از مجموع ههــای
تهــا( ،احــداث و
واحــد) شــامل مراکــز خریــد و هایپرمارک 
ایجــاد فروشــگا ههای بــزرگ بــا ســرعتی بــاال در کشــورمان بــه
یرود .بــا توجــه بــه رشــد ســریع ایــن فروشــگا هها و
پیــش مـ 
شهای
تعــدد و تنــوع کاالهــا و شــعب ایــن مراکــز خریــد ،چال 
جدیــدی در مدیریــت ایــن مراکــز جهــت تامیــن بــه موقــع
کاالی درخواســتی و مدیریــت هزین ههــا و رقابــت قیمــت تمام
شــده کاالهــا بــه وجــود آمــده اســت.
یهــای روز افــزون فعلــی جهت بــرآورده
بدیــن ســبب تکنولوژ 
ســازی ایــن نیــاز در ابعــاد ســخت افــزاری و نــرم افــزاری بــه
یــاری مدیــران ایــن مراکــز آمــده و در جهــت بــرآورد نیازهایی
کــه هــرروز بــه ابعــاد و پیچیدگــی آن افــزوده مــی شــود ،گام
برمیدارد.
مفاهیمــی مانند اتوماســیون فروشــگاهی یا مدیریت هوشــمند
پروســه فــروش و یــا آن طــور کــه مــا در ایــن مقــاالت بــه
آن خواهیــم پرداخــت؛ مفهــوم فروشــگاه هوشــمند ،بیانی کلی
و جامــع از ایــن راهکارهــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری
تکنولوژیکــی جهــت معرفــی و آشــنایی صاحبــان فروشــگا هها
یها بــا ایــن مفاهیــم تــازه عصــر اطالعــات
و خــرده فروشــ 
یباشــد.
م 
یکوشــیم تــا بــا بیــان ســاده ،صــورت
مــا در ایــن مقــاالت م 
یهــای بــه کار رفتــه در صنعــت خــرده
کلــی از تکنولوژ 
فروشــی درحــال حاضــر و افــق آینــده آن را بــا هــم مــرور
کنیــم.
هنگامی که از اتوماســیون فروشــگاهی و یا سیســتم هوشــمند
یآیــد در ذهــن آن را بــه دو دســته
فــروش ســخن بــه میــان م 
یکنیم.
بعــد نــرم افــزاری و بعدســخت افــزاری تقســیم م 
الف -نرم افزار
یــک سیســتم یکپارچــه مدیریتــی و نــرم افــزار هوشــمند
مناســب و قدرتمنــد همــواره تضمینــی جهــت نیــل بــه اهداف
از پیــش تعییــن شــده یــک بنــگاه اقتصــادی و بــه خصــوص
یباشــد.
یــک فروشــگاه معتبــر م 
در صنعــت خــرده فروشــی مســائلی از قبیــل مــوارد ذیــل مــد
یباشــد:
نظــر مدیــران م 
* تنوع کاالیی و فروش باال
* ارتبــاط مکانــی و زمانــی محــل عرضــه فروشــگاهی و
انبارهــای کاال
* موجــودی بــه روز کاالهــا و مدیریــت بــر اولویــت بنــدی
موجــودی کاالهــا
لهــای مختلــف عرضــه و فــروش بــرای مشــتریان
* مد 
متفــاوت

* برنام ههــای کلــی جــذب مشــتریان بیشــتر بــا راهکارهــای
تخفیفــی و حراجــی
شهــای مختلــف دریافــت و پرداخــت خریــد و فــروش بــا
* رو 
بهای مختلــف
طــرف حســا 
* ارتبــاط عمیــق و مؤثــر بــا تأمیــن کننــدگان کاال و مدیریــت
آن
یبینیــم کــه بــا توجــه بــه حجــم بــاالی اطالعــات در
م 
شهــای
شهــای فــروش ،رو 
گــردش اعــم از موجــودی کاال ،رو 
پرداخــت و چرخــه عرضــه کاال ،صاحبــان صنایــع خــرده
فروشــی و برندهــای زنجیــر های روز بــه روز بــه اهمیــت بخــش
نر مافــزاری خــودکار و هوشــمند جهــت بــرآورده ســازی
یبرنــد.
نیازهــای پیچید هشــان بیشــتر پــی م 
ب -سخت افزار
هرچنــد کــه وجــود نر مافــزار مؤثــر و قــوی از مه متریــن
یباشــد ،امــا نبــود بســتر ســخت
شهــای سیســتم م 
بخ 
یتوانــد تأثیــر یــک نــرم افــزار مناســب
افــزاری مناســب م 
را بــه چالــش بکشــد .راهکارهــای ســخت افــزاری در واقــع
مجــرای ورود اطالعــات و داده هــای اولیــه به سیســتم مدیریت
یباشــند .اگــر ایــن بســتر ســخت افــزاری از
نــرم افــزاری م 
دقــت الزم و کافــی بــرای جمــع آوری ،کنتــرل و محافظــت
از اطالعــات اولیــه نــرم افــزار و هــم چنیــن کنتــرل نظــارت
مدیریتــی بــر سیســتم نباشــد ،عمــا کارایــی نــرم افــزار رده
ییابــد.
بــاالی مــا بــه میــزان بســیار زیــادی کاهــش م 
در صنعــت خــرده فروشــی و فروشــگاهی ابــزار ســخت افــزاری
یتــوان در جهــت بهــره وری
ذیــل از مــواردی اســت کــه م 
سیســتم از آن یــاری گرفــت:
* بخــش اتوماســیون فــروش از قبیــل صنــدوق هــای
فروشــگاهی ،چاپگرهــای فروشــگاهی ،اســکنر بارکدهــا و...
* بخــش اتوماســیون انبــار از قبیــل قرائــت کننــده اطالعــات،
 PDAهــا )دیتــا کالکتورهــا ،پرینترهــای صنعتــی و...
* بخــش امنیتــی و حفاظتــی از قبیــل سیســت مهای نظــارت
تهــای ضــد ســرقت
تصویــری دوربیــن مداربســته ،گی 
فروشــگاهی و...
* بخــش خدمــات بــه مشــتریان از قبیــل سیســت مهای
باشــگاه مشــتریان کارت وفــاداری ،چــک کننــده قیمــت،
فراخــوان مشــتری و...
یتــوان
بــا توجــه بــه پیشــرفت تکنولــوژی مــوارد بســیاری را م 
حتــی بــه صــورت روزانــه بــه مــوارد فــوق اضافــه کــرد،
کهای
بهای الکترونیکــی ،کیوســ 
مــواردی از قبیــل برچســ 
تهــای فروشــنده!
اطــاع رســانی و حتــی روبا 
تافزارها بــرای بهبــود عملکــرد
مافزارهــا و ســخ 
امــروزه نر 
فــروش بــه یــاری همدیگــر شــتافت هاند تــا جاییکــه گاهــی
یکنــد،
اســتفاده از یکــی بــدون دیگــری بــی معنــی جلــوه م 
بــه طــور مثــال نر مافزارهــای آنالیــزور نظــارت تصویــری)

دوربیــن مداربســته( تحــت شــبکه بیــش از پیــش تخصصــی
شــد هاند و حتــی بــا لینــک شــدن بــه ســامانه فــروش شــما
اطالعــات هــر تراکنــش فــروش در صنــدوق فروشــگاهی را
یتوانیــد بــه طــور آنالیــن بــر صفحــه نمایشــگر تصویــر
م 
دوربیــن مربــوط بــه همــان پایانــه فــروش مشــاهده کنیــد،
یعنــی عــاوه بــر نظارت بــر عملکــرد پرســنل ،از بــروز اختالف
مالــی و یــا تخلــف در پرداخــت پــول نیــز بــا توجــه بــه مبلــغ
یشــود.
فاکتــور همــان لحظــه ترمینــال فــروش ،جلوگیــری م 
شهــای جدیــد پرداخــت همچــون
از ســویی دیگــر ظهــور رو 
تهــای وفــاداری و بارکــد هــای دوبعــدی نیــز کمکــی
کار 
اســت کــه بخــش ســخت افــزار بــه لحــاظ امنیــت در اختیــار
یدهــد.
ســامانه نــرم افــزاری هوشــمند فروشــگاه قــرار م 
در زمینــه فعلــی صنعــت خــرده فروشــی کشــور دیدگا ههــای
یهــای روز وجــود دارد.
متنوعــی درمــورد اســتفاده از تکنولوژ 
ینگرنــد و برخــی دیگــر
برخــی از دیــد هزینــه محــور بــه آن م 
از دیــدگاه ســنتی هــم صنفــان ســابق خــود فاصلــه گرفتــه،
یکوشــند مدیریــت فــروش خــود را همــراه بــا ابزارهــای
م 
یتــر و بــا
ههای قائــم بــه ذات کیف 
تکنولــوژی روز و ســامان 
بهــره وری بیشــتری همــراه کننــد.
ایــن تفــاوت دیدگا ههــا حتــی در مــورد اســتفاده از ابــزار
یکنــد .همــان
تکنولوژیکــی مــدرن نیــز خــود را نمایــان م 
طــور کــه گفتیــم تولیــدات ســخت افــزاری مدیریــت و
یشــوند تــا
هوشمندســازی فروشــگاه هــر روز پیچید هتــر م 
بــه نیازهــای در حــال تغییــر مدیــران صنایــع خــرده فروشــی
پاســخگو باشــند.
مثــال زیــر نمون ـ های از ایــن مفهــوم پیچیدگــی روزافــزون را
یکنــد.
بهتــر بیــان م 
در گذشــته سیســت مهای ضــد ســرقت فروشــگاهی کالســیک
تنهــا وظیفــه اعــام آالرم و هشــدار بــه ســرقت رفتــن کاالهــا
را داشــتند امــا در چنــد ســال اخیرمفاهیمــی ماننــد Foot
 trafficیــا همــان بــه اصطــاح عامیانــه «پاخــور» فروشــگاه

باعــث گردیــد تــا در نمونــه هــای جدیدتــر ایــن محصــوالت
ایــن سیســت مها مجهــز بــه  People Counterیا شمارشــگر
مشــتری(نفر) شــوند تــا بتواننــد حتــی ورود و خــروج افــراد به
فروشــگاه را نیــز در قالــب گــزارش هــای ســاعتی و روزانــه بــه
مدیریــت فروشــگاه اعــام نماینــد.
سیســتم هــای نظــارت تصویــری پیشــرفت هتر پــا را فراتــر
گذاشــته و بــا نــرم افزارهــای آنالیزورتوانســت هاند حتــی ســن
و جنســیت افــراد (مشــتریان) را ثبــت نماینــد.
یداننــد کــه چگونــه بــا اســتفاده
مدیــران بــا ذکاوت امــروزی م 
از ایــن اطالعــات اجمالــی و تحلیــل رفتــار مشــتریان در رفت و
آمــد بــه فروشــگاه ،میــزان جذابیت قفســه هــا ،دکــور و فضای
داخلــی فروشــگاه را بــا مفاهیمــی چــون مدیریــت چیدمــان
قفســه هــا و نــوع کاالهــای در دســترس درآمیزند و بهــره وری
فــروش خــود را بــاال ببرنــد.
در مثالــی دیگــر امــروزه چاپگرهــای داخــل ترازوهــای
فروشــگاهی عــاوه بــر چــاپ قیمــت و مشــخصات محصــول
مــی تواننــد دســتورالعمل پخــت موادغذایــی را در کنــار
شــعارهای تبلیغاتــی دیگــر بــه مشــتریان عرضــه کننــد .یــا
لیبــل هــای هوشــمند الکترونیکــی کاال هــا قــادر بــه نمایــش
اطالعــات لحظــه ای در مــورد کیفیــت و نــوع محصــول ،میزان
تهای روزانــه فروشــگاهی در پروســه عرضــه
تخفیــف و سیاسـ 
کاال مــی باشــند.
یتــوان متوجــه شــد کــه
بــا نگاهــی گــذرا بــه مطالــب بــاال م 
ابزارهــای تکنولوژیکــی عصــر دیجیتــال موتــور متحرکــی در
جهــت رونــق هرچــه بیشــتر فروشــگا ههای زنجیر ههــای و
یباشــد و ایــن امــر در بعــد جهانــی
صنعــت خــرده فروشــی م 
یهــای فروشــگاهی عظیمی شــده
منجــر بــه تشــکیل امپراتور 
نهــا
ههای جدیــد آ 
اســت کــه در برخــی مــوارد احــداث شــعب 
ینمایــد.
در ســال بــا عــدد روزهــای ســال برابــری م 

لیبل های قیمت الکترونیکی E-label
تصویــر بــاال بــرای همــه مــا آشناســت .قیمــت گــذاری هــای
جدیــدی کــه بــا رنگــی متمایــز مشــخص شــده انــد ،تخفیــف
هایــی کــه نمی دانیــم هنــوز معتبرند یا تاریخشــان گذشــته و
مشــتری بالتکلیــف کــه بــا وجــود تمــام ایــن توضیحــات مدام
انتظــار عبــور فروشــنده ای را مــی کشــد کــه قیمــت کاال را
بپرسد...
ایــن انتظــار بــرای دریافــت اطالعــات صحیــح بــه خصــوص در
مراکــز خریــدی کــه ترافیــک مشــتری باالتــری دارنــد بــرای
کســی خوشــایند نیســت ،شــاید در فاصلــه زمانــی ایــن انتظار
نظــر مشــتری عــوض شــده و یــا بــه علــت محدودیــت زمانــی
کــه دارد از خریــد منصــرف شــود .اینکــه ایــن زمــان چقــدر
کوتــاه اســت یــا مشــتری چقــدر کــم حوصلــه خیلــی مهــم
نیســت ،موضــوع مهــم بــرای شــما کــه یکــی از صاحبــان ایــن
فروشــگاه هســتید فقــط یــک چیــز اســت ...مشــتری از خریــد
منصــرف شــده ...و جبــران ایــن موضــوع بــه راحتــی امــکان
پذیــر نیســت .
هنگامــی کــه در جایــگاه مشــتری باشــیم بــا توجــه بــه
زمانــی کــه بــر ســر عــدم اطــاع درســت از قیمــت یــا حتــی
مشــخصات کاال ســپری مــی شــود و گاهــی معطلــی بــی مورد
و نرســیدن بــه نتیجــه مطلــوب تجربــه خریــدی ناخوشــایند
را خواهیــم داشــت کــه شــاید باعــث شــود دیگــر هیــچ گاه
بــه همچیــن فروشــگاهی مراجعــه نکنیــم .ایــن ناخشــنودی و
عــدم رضایــت کامــا منطقــی و بــه جاســت و هیــچ ایــرادی به
مشــتری وارد نیســت.
امــا وقتــی در جایــگاه مدیریــت فروشــگاه قــرار میگیریــم
موضــوع کمــی متفــاوت خواهــد بــود .هــر روز برنامــه هــای
زیــادی در حــال اجــرا هســتند ،نیــروی انســانی دقیــق و
زیــادی کــه بــه ســرعت در حــال انجــام و اجــرای برنامــه
تغییــرات قیمــت هســتند ،از خســتگی هــا و انــرژی زیــادی

کــه در ایــن مــورد بــه کار مــی رود و حتــی کاهــش بهــره وری
نیــروی انســانی کــه بگذریــم ،عــدم نتیجــه مطلوب و از دســت
دادن مشــتری اصــا خوشــایند نخواهــد بــود .حــال اگــر ایــن
نارضایتــی
مشــتری جــز عــدم بازگشــت مجــدد وی اتفاقــات ناخوشــایند
دیگــری را رقــم نــزده باشــد.
چاره چیست؟
ایــن روزهــا تکنولــوژی بــا ســرعتی بــاور نکردنــی ســایه اش را
بــر زندگــی روزانــه همــه مــا انداختــه اســت .حتــی اگــر جــزو
افــرادی باشــید کــه نســبت بــه تاثیــر شــگفت تکنولــوژی بــر
برنامــه هــای روزانــه شــان دل خوشــی ندارنــد امــا بــاز هــم بــا
ایــن واقعیــت روبــه رو هســتیم .تکنولــوژی چــه مــا بخواهیم و
چــه خیــر در همــه جــا حضــوردارد .خبــر خــوش آن کــه ایــن
بــار بــا حــل واقعــی بــرای یــک مشــکل واقعــی نمایــان شــده
اســت .شــاید وقــت آن رســیده باشــد تــا د مــورد سیســتم
جدیــد قیمــت
گــذاری بــه خصــوص در فروشــگاه های بــزرگ بیشــتر بدانیم،
ایــن اطمینــان را بــه شــما مــی دهیــم کــه جذابیــت موضــوع
بســیار زیــاد اســت امــا در نهایــت ایــن شــما هســتید کــه
تصمیــم مــی گیریــد .شــاید حــدس زده باشــید که دربــاره چه
چیــزی صحبت مــی کنیم؛ لیبــل هــای الکترونیکــی ...قطعات
کوچــک ،ســریع و دقیقــی کــه تمــام بــار قیمــت گــذاری های
شــما را در کمتریــن زمــان ممکــن و فقــط بــا خواســت شــما
نجــام مــی دهنــد.
لیبــل هــای الکترونیکــی یا بــه اصطــاح ای-لیبــل ()e-lable
از جدیدتریــن دســتاوردهای تکنولــوژی بــرای ســهولت
مدیریــت فروشــگاه هاســت کــه هــم خشــنودی و تجربــه یــک
خریــد بــی نظیــر بــرای مشــتری را بــه همــراه دارد و هــم
رضایــت خاطــر و آســایش مدیریــت فروشــگاه.

لهــای الکترونیکــی یــا همــان
حــال کمــی بیشــتر دربــاره لیب 
ای-لیبــل ( )e-lableتوضیــح مــی دهیم.
لهــای الکترونیکــی تراشــ ههای الکترونیکــی کوچکــی
لیب 
هســتند کــه معمــوال انــدازه هایــی بیــن  30 * 40 * 10تــا
 120 * 160 * 20دارنــد .ایــن تراشــه هــا در دو نــوع ضــد آب
و معمولــی در بــازار موجودنــد و اتــواع مختلفــی دارنــد .هــر
لیبــل الکترونیکــی یــک باتــری و یــک باتــری بــک آپ دارد.
باتــری ایــن لیبــل هــا بــا هــر بــار ارتبــاط بــا آنتــن و اعمــال
تغییــرات و بــه روز رســانی بــه صــورت خــودکار شــارژ مــی
شــود ،و عمــر آن حداقــل ده ســال اســت و تعویــض آن نیــز
فراینــدی ســریع
اســت کــه در محــل اســتفاده از آن هــا و بــه راحتــی انجام می
لهــا ()e-lable
لهــای الکترونیکــی یــا ای لیب 
پذیــرد .لیب 
از طریــق تراشــه موجــود در قــاب پالســتیکی شــان بــا نــرم
افــزار موجــود در ســرور ارتبــاط برقــرار کــرده و از آن دســتور
یگیرنــد .نــرم افــزار مخصــوص لیبــل هــای الکترونیکــی یــا
م 
همــان ای لیبــل هــا بــه نــرم افــزار فروشــگاه متصــل شــده و
بــا هماهنــگ ســازی اطالعــات موجــود اطالعــات مــورد نیــاز
را بــه ای لیبــل شــما مــی توانیــد بــا یــک آمــوزش ابتدایــی و
ساده کار با این قطعه را یاد بگیرید.
لهــا شــما بــه یــک آنتــن نیــز احتیــاج داریــد.
عــاوه بــر لیب 
لهــای
آنتنــی کــه رابــط بیــن نــرم افــزار شــما بــا لیب 
الکترونیکــی یــا  ESLهــا بــه شــمار می رونــد تقریبا شــعاعی
معــادل  700متــر مربع را در شــرایط بهینه پوشــش می دهند.
یرویــم و اطالعــات مربــوط بــه
حــال بــه ســراغ نــرم افــزار م 
هــر لیبــل را بــا توجــه بــه بارکــد غیرقابــل تغییــری کــه روی
یکنیــم .دقــت کنیــد کــه
هــر لیبــل ثبــت شــده تعریــف م 
ایــن بارکــد ثبــت شــده بــه نوعــی شناســه هــر لیبل به شــمار
نهــا بــه صــورت یکتــا تعریــف
یرود کــه روی هریــک از آ 
مـ 
شــده اســت .تنظیمــات اولیــه شــامل نــام محصــول ،قیمــت
محصــول ،تخفیــف یــا فــروش ویــژه و ســایر مــوارد (معمــوال
تــا  80عنــوان) را بــر روی لیبــل الکترونیکــی یــا ای لیبــل
(  )e-lableتنظیــم و ثبــت کنیــد . .لیبــل هــای الکترونیکــی
لهــا ( )e-lableبــا یکدیگــر و بــا سیســتم نــرم
یــا ای لیب 

افــزاری شــما در ارتبــاط خواهنــد بــود .اطالعــات از طریــق
لهــای
آنتــن نصــب شــده در مرکــز محــل اســتفاده از لیب 
یشــوند.
الکترونیکــی بــه آن هــا انتقــال یافتــه و نمایش داده م 
در طــی اجــرای اعمــال تغییــرات شــما مــی توانیــد بدانیــد
کــه کــدام یــک از لیبــل هــای الکترونیکــی به درســتی مــوارد
مــورد نیــاز را دریافــت نکرد هانــد .ایــن اتفــاق معمــوال زمانــی
یدهــد کــه در مســیر ارتبــاط آنتــن بــا لیبــل مانعــی
روی م 
وجــود داشــته باشــد .راه حــل چیســت؟ اگــر تعــداد زیــادی
از لیبــل هــای شــما در ایــن محــدوده قــرار داشــته باشــند بــا
نظــر و موافقــت کارشــناس مــی توانیــد از آنتــن دیگــری نیــز
در ایــن محــل اســتفاده کنیــد ،امــا راه حــل دیگــری
نیــز وجــود دارد ،اســتفاده از دســتگا ههای جمــع آوری
لهــای
یتوانیــد لیب 
اطالعــات یــا همــان  PDAهــا .شــما م 
الکترونیکــی یــا  ESLهایــی را کــه دور از دســترس آنتــن
هســتند یــا بــه هــر علــت دیگــری بــه درســتی بــه روز
نشــد هاند را شناســایی و بــا اســکن شناســه بارکــد آن هــا
توســط  PDAمخصــوص آن اطالعــات را انــدک زمانــه
مبادلــه و  ESLهــا را بــه روز کنیــد .توجــه داشــته باشــید که
یتوانیــد  8000لیبــل را بــه روز کنیــد
شــما در هــر ســاعت م 
و ایــن از نظــر زمانــی بســیار قابــل توجــه اســت.
عــاوه بــر این هــر لیبــل الکترونیکی یــا ای لیبــل ()e-lable
بــا توجــه بــه نــوع آن دارای محــدوده پاســخگویی خاصــی
نهــا ایــن
اســت و شــما بایــد هنــگام خریــد و جانمایــی آ 
موضــوع را در نظــر داشــته باشــید ،پــس از تنظیمــات اولیــه و
لهــا  (  )e-lable
لهــای الکترونیکــی یــا ای لیب 
جانمایــی لیب 
شــما فعــا کار دیگــری بــرای انجــام دادن نداریــد .تــا زمانــی
تهــا فــرا برســد،
کــه فصــل فــروش ویــژه و یــا تغییــر قیم 
لهــا دیگــر بــه
حــال فراینــد طاقــت فرســای تغییــر لیب 
آســانی و در چنــد دقیقــه قابــل انجــام اســت .کافــی اســت
شــما بــه ســراغ نــرم افزارتــان رفتــه و مقادیــر تعریــف شــده
لهــا  ( )e-lableرا
بــرای لیبــل هــای الکترونیکــی یــا ای لیب 
لهــای
تغییــر دهیــد ،ظــرف مــدت چنــد دقیقــه تمامــی  .لیب 
لهــا ( )e-lableبــه نمایــش اطالعــات
الکترونیکــی یــا ای لیب 
جدیــد محصــوالت مــی پردازنــد.

