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  کاال نگیبلیل ستمیس
  
کاال در مقاطع  یابیو رد ییبرچسب که جهت شناسا نیا. شود یآنها اطالق م یبسته بند ایبرچسب دار نمودن کاالها  ندیبه فرآ نگ،یبلیل

شامل  یو نوشتار یگردد ضمن اطالعات متن یمحصوالت الصاق م یبر رو...) انبار، فروش، خدمات پس از فروش و  د،یتول(مختلف 
دارد که امکان  رهیساخت و غ یسر د،یتول خیاست که اشاره به مشخصات محصول من جمله کد کاال، کد شرکت سازنده، تار یبارکد
  .سازد یفراهم م ازیکاال را در نقاط مورد ن یکیالکترون ییشناسا

ها در ابعاد  بلیامکان چاپ انواع ل یچاپگرها نیبا استفاده از ا. شود یانجام م نترهایبارکد پر ایبرچسب  یکاال به کمک چاپگرها نگیبلیل
 یجهت کاربر... و  وکیتا ،یپارچه ا، تراسنپارنت، )PVC( ی، صدف)یومینیآلوم(استر، متال  یپل ،یمختلف کاغذ یجنسها زیمختلف و ن

  . دارد جودمختلف و یها
توانند با استفاده  یو کاربران م ردیگ یاستفاده کنندگان آنها قرار م اریدر اخت کانیهستند که بصورت را ینرم افزار یاغلب دارا نترهایپر بلیل

 زا یامکانات ساده طراح ینرم افزارها دارا نیا. ندیو چاپ نما یطراح یمجموعه خود را به آسان ازیمورد ن ینرم افزار، برچسب ها نیاز ا
از  یریرا جهت ثبت و گزارشگ یاطالعات یبوده، اما امکان اتصال به بانکها جیرا یانواع بارکدها ال،یشماره سر ک،یمتن، گراف لیقب

  .آورند یاطالعات، فراهم نم
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  و ثبت اطالعات محصول نگیبلیل ستمیس
  

 یا دهیقسمت، دچار مشکالت عد نیجهت ثبت اطالعات ا ،یدر واحد بسته بند زهیروند مکان کیعدم وجود  لیاغلب به دل یدیتول عیصنا
از  یعیحجم وس جادیبه ا یمنته یو بسته بند دیتول ندیاطالعات فرآ یدر جمع آور یو دخالت عامل انسان یدست یبر روشها هیتک. شوند یم

به  یمحصوالت، پاسخ یدر واحد بسته بند یمجهز به بانک اطالعات نگیبلیل ستمیس. شود یدر مجموعه م نانیقابل اطم ریغ یداده ها
  . مطروحه است یازهایتمام مشکالت و ن

بسته  ستگاهیدر ا ،یدیبا حداکئر سرعت و دقت الزم در ثبت اطالعات و مشخصات محصول تول, یتحول در کاربر جادیبا ا ستمیس نیا
در استفاده از . سازد یشکل ممکن برآورده م نیرا به بهتر یبسته بند یکارخانجات مستقر شده و درج مشخصات الزم کاال رو یبند
را با حداکثر سرعت  اتیبارکد خوان اطالعات مربوط به هر عمل زاتیو تنها با تجه دیاستفاده از صفحه کل حداقلها کاربر با  ستمیس نگونهیا

کاالها  با اسناد و  یاطالعات مربوط به جابجائ. دینما یمربوط به کاال را با فرمت مناسب چاپ م بلیخطا ثبت کرده و ل نیممکنه و با کمتر
. رودیها به شمار م ستمیس نگونهیا یها یژگیو نیسرعت و صحت ثبت اطالعات از بارز تر. گردندیم رهیذخ وتریدر کامپ زیمدارک مربوط ن

  .برخوردار خواهد بود یباالئ اریاطالعات از ارزش بس نیا یبه درست نانیاطالعات به هنگام وقوع، اطم یامکان جمع آور لیبدل نیهمچن
 نیتر نیدرصد خطا به پائ گردد،یثبت م زهیبصورت کامال مکان دیاطالعات تول نکهیبا توجه به ا یستمیس نیو مبرهن است که در چن واضح

 شرفتیمربوطه از پ یستهایدر ل دیآمار و ارقام تول یبه ثبت دست ازیعدم ن لیبدل یندنقطه ممکن سقوط کرده سرعت عمل واحد بسته ب
شده به  یگزارش مربوط به محصول بسته بند یکار فتیهر ش انیدر پا گریبرخوردار خواهد بود و از طرف د یقبول لکامال محسوس و قاب

  .مربوطه قرار خواهد گرفت رانیبصورت چاپ شده در دسترس مد دیتول یپارامترها هیکل کیتفک
امکان ارتباط  کهیگردد بطور یم یکاربران طراح یواقع یازهایبر ن یو مبتن یمنظور بصورت کامال سفارش نیا یافزار مورد استفاده برا نرم
از داده  یبرخ میجهت اخذ مستق... و  PLC یدستگاهها تال،یجید یترازوها لیاز قب وتریقابل اتصال به کامپ زاتیآن به انواع تجه یده
و در نزم افزار گنجانده  یو کاربران طراح رانیمد ازیبا توجه به ن زین ستمیکاال وجود داشته، گزارشات مختلف قابل اخذ از س بهمربوط  یها
  .شود یم
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  بر بارکد یانبارها مبتن تیریمد ستمیس
  

 یابیو رد ییاما هنوز کنترل جابجا کنند، یانبار استفاده م تیریمد یا حرفه یها ستمیاز کارخانه ها و شرکت ها امروزه از س یاریبس گرچه
  . شود یها محسوب م ستمیس نیدر ا دهیچیپ یندیکاالها فرا

 انهیپا ایبارکدخوان و یکاال در انبارها را با استفاده از دستگاه ها یکیالکترون یابیو رد ییبر بارکد امکان شناسا یانبار مبتن تیریمد ستمیس
دشوار  ندیداده، فرا گاهیاطالعات مربوط به گردش کاال در پا قیو دق عیفراهم نموده، ضمن ثبت سر) هندهلد(داده  یجمع آور یها

  .بخشد یسهولت م زیرا ن یدانانبارگر
هندهلد  ایبارکدخوان  کیخروج کاال از انبار توسط  ایآن، در هنگام ورود  یبسته بند ایکاال  یبارکد الصاق شده بر رو بلیل ستمیس نیا در

  . شود یو حواله با حداکثر سرعت ممکن و بدون دخالت عامل انسان در ثبت داده ها انجام م دیرس اتیقرائت شده، عمل
  

  
  

  :را در بر داشته باشد ریز یایمزا تواندیو کنترل گردش کاال در انبارها م تیریاز بارکد جهت مد استفاده
  . یدست ریبه صورت غ) و حواله انبار دیرساسناد (ثبت ورودها و خروج ها  •
  . و ورود اطالعات مربوط به گردش کاال در انبار یسرعت و دقت باال در جمع آور •
  . هر واحد از کاال یبرا یالیکدسر کیامکان اختصاص  •
  . الیالت و سر -انبار براساس کد  یکنترل گردش و موجود •
  . الیهر کاال بر اساس شماره سر یابیامکان رد جادیا •
  . یو اطالعات یاتیعمل یبه حداقل رساندن خطاها •
  . ، بدون خطا و با سرعت باالOn-Lineاطالعات کاال به صورت  هیبه کل یامکان دسترس •
  . عیو سر کیکاال به صورت اتومات یخروج یبرگه ها هیامکان ته •
  .محصوالت از انبار صیدر نحوه ترخ  LIFOو  FIFO یاز روشها قیدق یریامکان بهره گ •
  . و آسان با استفاده از دستگاه پرتابل عیسر اریبس یانبار گردان •
  . خاص انبار یها تیخاص در موقع یکاالها یگذاریجا طیشرا فیامکان تعر •
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  مواد و قطعات یابیرد ستمیس
  
در انبار  ازیدرصورت ن زیو ن ییو هم در انبار محصول نها هیبر بارکد که هم در انبار مواد اول یانبار مبتن تیریمد زمیاستفاده از مکان با

از  یساخت، شناسنامه کامل یآن سر دیتول یداده شده برا لیمواد تحو یمحصول به پارت الیسر یساخته، با ارتباط ده مهیمحصول ن
با  زین دیدر ضمن در مراحل مختلف تول .باشد، بدست خواد آمد یآن م دیقطعات بکار رفته در تول ایمواد  زیاطالعات ر املمحصوالت که ش
داده منتقل  گاهیو به پا یرا جمع آور یابیرد ندیفرا لیجهت تکم ازیاطالعات مورد ن ریتوان سا یپرتابل قرائت بارکد م زاتیاستفاده از تجه

امکان  کهیو کنترل خواهند بود بطور یابیقابل رد ییاز لحظه ورود به کارخانه تا لحظه خروج بصورت محصول نها مواد بیترت نیبد. نمود
 نیدر ا. و رفع مشکالت به سهولت قابل انجام خواهد بود راداتیا یریبازگشت به عقب در اطالعات ثبت شده وجود داشته جستجو و رهگ

) رلسیمکانات شبکه وابا استفاده از ا نیدرصوت ثبت بصورت آنال(اطالعات  نگیتوریو مان یتیریمد اتامکانات اخذ انواع گزارش زین ستمیس
  .باشد یفراهم م

  

  
  
از  یشمار. شود یتر م راحت یفینقصان ک یریگیمحصول و امکان پ تیفیمحصول فراهم آمده و کنترل ک یابیاستفاده از بارکد امکان رد با

  :محصول عبارتند از یابیرد یاستفاده از بارکد برا یایمزا
  ) یدیتول یها مانند بچ(دهنده آن  لیمحصول از لحاظ مواد و قطعات تشک یابیامکان رد •
  ) یفیکنترل ک اتیمانند عمل(آن  یانجام شده بر رو اتیمحصول از لحاظ عمل یابیامکان رد •
  ) دیمانند پرسنل تول(آنها  ییجابجا ای دیمحصول از لحاظ افراد مؤثر در تول یابیامکان رد •
  ) مونتاژ قطعات خیمانند تار(آن  یانجام کار بر رو یها محصول از لحاظ زمان یابیامکان رد •
  ) یمشتر کی تیشکا قیاز طر یدیدسته تول کی یخراب صیمانند تشخ(محصوالت مختلف  نیخواص مشترک ب یابیامکان رد •
  ) اند گرفته لیکه کاال را تحو یو رانندگان ها ونیمانند کام(حمل و نقل  یها ستمیامکان کنترل س •
  )یریدر زمان بارگ شتریب یها به لحاظ کنترل(از ارسال اشتباه کاالها  یریشگیپ •

  
   

  
  



  سیستم ها و راهکارهای مبتنی بر بارکد

  ۶ 
 

  دیاطالعات تول یجمع آور ستمیس
  

از  دیاطالعات مختلف خط تول یگردآور یبرا) هند هلد(داده  یپرتابل جمع آورباکدخوان یا پایانه های  زاتیتجه یریاست بکارگ عبارت
و ثبت  یمرکز ستمیو سپس انتقال آنها  به س... و  عاتیساخت، پرسنل خط، توقفات خط و علل آنها، آمار ضا انیدر جر یآمار کاال لیقب

  .یو اخذ گزارشات مختلف آمار نیآنال نگیتوریمان د،یداده جهت کنترل تول گاهیهمزمان در پا
  

  
  

که از آنها در بهبود و  شود یم یدیمف یو اطالعات آمار یا لحظه یاطالعات ستمیباعث به وجود آمدن س د،یاز بارکد در خطوط تول استفاده
  :ارتباط نام برد نیرا در ا لیذ یایمزا توان یطور مختصر م به. شود یاستفاده م دیخط تول اتیکنترل عمل

  هر قسمت  دیآمار تول نییتع •
   دیتول نیدر ح یاطالع از موجود •
  زمان و افراد مؤثر در انجام کارها  قیثبت دق •
  کارها  کیاتومات یمانسنجز •
  و پاداش  یور به منظور کمک به نظام بهره یور بهره زانیم قتریبراورد دق •
   عاتیخطاها و به دنبال آن کاهش ضا زانیکاهش م •
  و براورد استفاده از منابع  یا لحظه دیمقدار تول نییتع •
   یانجام شده در هر نوبت کار اتیو عمل قیدق یها از زمان یآگاه •
  انجام شده  اتیعمل ریاز ز یآگاه •
   دیمختلف تول یها قسمت نیاطالعات ب یا و لحظه عیانتقال سر •
   دیتول ندیآنها، در طول فرا یانجام شده بر رو اتیقطعات و عمل ییشناسا •
   دیکمک به باالنس خط تول •
  محصول  یابیرد •
  ییمحصول نها یکارها بر رو شرفتیپ زانیاطالع از م •
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  بر بارکد یثابت مبتن یها یاموال و دارائ تیریمد
  

) هند هلد(داده  یپرتابل جمع آور زاتیو با استفاده از تجه یدست ریآن بصورت غ یاموالگردان ندیکه فرا یاموال ستمیاست از س عبارت
 یپالک بارکد هستند، مسئول اموالگردان یدارا نهیخود مراکز هز زیثابت و ن یها یاموال و دارائ هیکه کل ستمیس نیدر ا. ردیپذ یصورت م

دستگاه هندهلد . دینما یبارکد آنرا قرائت نموده، سپس شروع به اسکن تک تک اموال موجود در آن مرکز م نهیقبل از ورود به هر مرکز هز
ثبت  یقبل طیردان را شراخود نشان داده اموالگ شیصفحه نما یآنرا بر رو یاز اموال، مشخصات پالک دارائ کیبا اسکن کردن بارکد هر

خاص  یهایژگیموجود از و یاحتمال یرتهایها و مغا یآمار اموال و دارائ یسرعت و دقت در جمع آور. سازد یآگاه م یآن دارائ یشده برا
  .رود یبه شمار م ستمیس نیا

  
  :است لیبه شرح ذ ستمیس نیاز امکانات ا یبرخ

  اموال نیاطالعات ام ینگهدار •
  طبقات اموال فیتعر •
  اطالعات محل استقرار یثبت و نگهدار •
  )چاپ برچسب بارکد(اموال  یپالک گذار •
 کیبه تفک) منقول و نامشهود ریاموال منقول، غ(ثبت اموال  •

  هرکدام یاجزا
که قبل از راه  یوارد کردن مشخصات اموال یبرا: استقرار اموال •

 قیطراطالعات از  نیوجود داشته، الزم است ا ستمیس یانداز
  استقرار ثبت شوند

 ی هیالزم است کل یاموال دولت ی نامه نییبر اساس آ: دفاتر اموال •
در  شوند، یاز سازمان خارج م قیبه هر طر ایکه وارد و ییها مال

  دفتر فرستاده مربوط به طبقه خودشان ثبت شود
  )یو داخل ی، قطع یهمچون انتقال امان یموارد(انتقال اموال  •
همچون بروز حوداث، فروش، مستهلک  یموارددر : حذف اموال •

شدن و بدون استفاده بودن مال مورد نظر، الزم است تا پس از 
  .مراحل مشخص از دفتر اموال حذف گردند یط

به طور )  راتیتعم رینظ(  یلیکه به هر دل یهر مال: خروج موقت •
  موقت ثبت شود موقت از سازمان خارج شود الزم است تا در هنگام خارج شدن در فرم خروج

الزم  نیبنابرا.شود یاز اموال موجود صورت بردار دیبا) ماه  6هر ( بار  2 یاموال، حداقل سال ی نامه نییطبق آ: یصورت بردار •
. دیبه دست آ رتیگردد تا مغا ستمیشده و وارد س سهیمقا یواقع یو با موجود هیاز تعداد اموال موجود درسازمان ته یاست تا گزارش

  .شود یتوسط دستگاه هند هلد بارکد انجام م اتیعمل نیداده شد ا حیضهمانطورکه قبال هم تو
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  یبارکد یکنتورخوان
  
که عالوه بر بارکد شامل شماره اشتراک ( برچسب بارکددار  کیابتدا اطالعات مربوط به مشترک به صورت  یبارکد یکنتورخوان ستمیس در

  .گردد یالصاق م نیمشترک یکنتورها یبر رو) باشد یم یجهت استفاده در موارد ضرور
کند تا مشخصات  یاسکن م) هند هلد(داده  یقرائت کنتور، کنتورخوان کد اشتراک را با استفاده از اسکنر دستگاه قابل حمل جمع آور یبرا

مصرف . کند یدستگاه وارد آن م دیسپس کنتورخوان عدد کارکرد کنتور را با استفاده از صفحه کل. صفحه دستگاه ظاهر شود یمشترک رو
که  یدر صورت. شود یاخطار داده م غامیشده نباشد پ فیکه مقدار مصرف در محدوده تعر یشود و در صورت یم سبهتوسط دستگاه محا

  .کنتور مشترک مشکل داشته باشد کنتورخوان با استفاده از دستگاه، نوع خطا را ثبت خواهد نمود
امکان را داد  نیتوان به کنتورخوان ا یشود م یم ختهیکد آدرس در دستگاه پرتابل ر بیبه ترت نیمشترک ستیکه ل نیضمن با توجه به ا در

  .جستجو کرده و مشترک مورد نظر را انتخاب کند نیمشترک ستیاسکن بارکد کد اشتراک، در ل یکه به جا
  .وجود خواهد داشت یمتنوع یریامکانات گزارش گ PC ثبت شده در نرم افزار طرف یو خطاها یکنتور خوان جینتا هیاز تخل پس
و  یکنتورخوان جیدر ضمن نتا. شود یم لیتبد یمرکز ستمیس یبه بانک اطالعات قیقابل تزر لیبه فا یکنتورخوان جینتا کلیهر س یانتها در

 یم زیگذشته ن یکلهایاز س ازیاضافه خواهد شد و هر زمان در صورت ن یبانیبه نسخه پشت کلیهر س یثبت شده در انتها یتمام خطاها
  .نمود یریتوان گزارش گ

  

  
  
  :را بر شمرد ریتوان موارد ز یم ستمیس نیعمده ا یایمزا از

  سبک و کم حجم است اریدستگاه مورد استفاده بس •
   یو ساعت کنتورخوان خیثبت خودکار تار •
   یباتر عیشارژ سر •
  تر  یمصرف طوالن یبرا یدوام شارژ باتر •
  نرم افزار به دلخواه  رییامکان تغ •
  آسان  یبا کاربر ندوزیعامل و ستمیتحت س یکنتورخوان یالزم برا یارائه نرم افزارها •
  )توان مقدار کنتور را در دستگاه ثبت کرد یبدون مراجعه به محل کنتور نم(بدون مراجعه  یممانعت از انجام کنتورخوان •
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  )یرگیپخش مو(گرم  فروش
  
 شیپ اتیمربوط به عمل یاز عوامل پخش جهت ثبت داده ها کیهر اریدر اخت) هند هلد(داده  یدستگاه پرتابل جمع آور کی ستمیس نیا در

از  یهستند که قبال در محل یپالک بارکد یدارا انیاز مشتر کیهر. ردیگیقرار م انیفروش کاال بهنگام مراجعت به محل مشتر ایفروش 
اطالعات مربوطه  ریبارکد آن پالک را قرائت و سا ستیبا یم یاست، عامل پخش در مراجعه به محل مشتر دهیگردنصب  شانیفروشگاه ا

  .دیوارد دستگاه نما دیصفحه کل قیاز طر ایفروش کاال را با اسکن بارکد کاال و شیپ ایفروش  ندیبه فرا
  
  :را اشاره نمود ریتوان به موارد ز یم ستمیس نیعمده ا یایمزا از

فروش و  نیاز عامل کیهر یبرا تیزیو یرهایمشخص شدن مس •
فروش  نیهند هلد  و ملزم شدن عامل یبررو رهایمس نیاعمال ا
  یاعمال یرهایاز مس تیبه تبع

عامل  کیتوسط  ریمس کی یکه در ط یانیمشخص بودن مشتر •
  شوند تیزیو دیفروش با

فروش در داخل  نیتوسط عامل انیمشتر یلیداشتن اطالعات تکم •
مبلغ - یفاکتور مشتر نیآخر خیتار لیاز قب یاطالعات(هند هلد 

  ...)و  یمشتر یبده زانیم-فاکتور نیآخر
 یاز فاکتورساز یریو جلوگ ستمیو جوائز توسط س فاتیاعمال تخف •

  فروش نیمرسوم توسط عامل یها
  کاالها لیدر انجام محاسبات و تحو یانسان یکاهش خطا •
  صدور فاکتور و محاسبات فروش ندیفرآ عیتسر •
و  یو چه حد باال براساس اطالعات گذشته مشتر نییسقف چه حد پا نیا زانیم(فروش یفاکتور ها یاعمال سقف مبلغ برا ییتوانا •

  )گردد یمربوط به فروش اعمال م یها استیس
 یشرکت برا یاز سو یاعمال نیو قوان یبا توجه به اطالعات گذشته مشتر( یحساب با مشتر هینحوه تسو یبرا نیاعمال قوان •

  ...)مانده حساب و -چک ختاری –مبلغ چک  –نقد  زانیم
  فروش توسط هند هلد یالیو ر یفروش به لحظه از عملکرد تعداد نیارائه گزارش به عامل •
  )هیثان 15 یال 10( یمرکز ستمیاطالعات به س عیانتقال سر •
  یروز کار انیفروش پس از پا نیحساب عامل هیجهت انجام امور تسو یمرکز ستمیگزارشات از س صدور انواع •
  )توریزیعملکرد مربوط به و یبیو گزارشات ترک یزمان-یالری– یتعداد( توریزیگرفتن گزارشات عملکرد و ییتوانا •
جهت انجام محاسبات و  ازیکاهش زمان مورد ن لیبه دل( توریزیروز توسط هر و کیدر  تیزیقابل و انیتعداد مشتر شیافزا ییتوانا •

  )یحساب اتمام روز کار هیتسو
  اطالعات یجمع آور اتیشدن عمل زهیمکان لیفروش به دل یمربوط به ثبت فاکتورها یها نهیدر هز ییصرفه جو •
 عیتوز ستگاهیعملکرد ا- فروش یعملکرد سرپرست- توریزیعملکرد و-یعملکرد مشتر( یبه جزئ یگزارشات از کل یدسته بند ییتوانا •

  )عملکرد کل –
  از عملکرد فروش یو گزارشات متنوع نمودار یا سهیامکان گرفتن گزارشات مقا •
  ستمیبه گروهها و درجات مختلف توسط خود س انیمشتر یدسته بند تیقابل •
  پخش و فروش یستگاههایدرصورت متمرکز نبودن ا ستمیتوسط س On-Lineارتباط  یبرقرار تیقابل •
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  نقاط فروش تیریمد
  
 کجا،یفروشگاه را  کی یو پرداخت ها افتیو در یفروش،  کنترل موجود اتیعمل هیاست که کل یساده و جامع ستمیس کی ستمیس نیا

 ستمیس نیدر ا. کند یآغاز م شخوانیفروشگاه را از پ  تیریمد ازیاطالعات مورد ن یجمع آور ینرم افزار فروش فروشگاه. دهد یانجام م
  . گردد یثبت م ستمیشده صادر و در س یداریخر یاز قرائت بارکد کاالها تفادهبا اس انیصورتحساب مشتر

  
  :اشاره نمود ریتوان به موارد ز یم ستمیس نیامکانات مختلف ا از

  بارکد یاز تکنولوژ یریبا سرعت باال با بهره گ زهیفروش مکان •
  فروشگاه ریامکان کنترل عملکرد صندوق دارها توسط مد •
  فروش اتیدر عمل یانسان یکاهش خطاها •
  یفروش تلفن یسامان ده •
زمان  نیدر کمتر شیساده جهت صدور ف یبه ابزار یابیدست •

  ممکن
نقطه سفارش  نییپر فروش و کم فروش و تع یکاالها صیتشخ •

  بر اساس آن
  یو گروه بند یطبقه بند •
  کاالها یو اختصاص یثبت مشخصات عموم •
  الیاساس نام، کد، بارکد و شماره سرانتخاب کاال بر  •
  و کنترل حساب آنها یدائم و نگهدار انیمشتر فیتعر •
  انیمشتر یبرا یصدور کارت اعتبار •
فروش در صندوق  اتیصندوق متفاوت و انجام عمل نیچند فیتعر •

  مجزا به صورت هم زمان یها
مخصوص  یبرچسب ها یبارکد استاندارد و چاپ آن بر رو دیتول •

  کاالها یر روجهت الصاق ب
  کاالها یچاپ شده استاندارد موجود بر رو یاستفاده از بارکد ها •
  فروش اتیدر عمل شتریو دقت ب عیاستفاده از بارکدخوان جهت تسر •
  ها شیو کنترل تعداد چاپ ف انیارائه به مشتر یبه تعداد دلخواه برا شیثبت و چاپ ف •
  شیف کیکاال در  کیتنها به  ای شیبه کل ف فیاعمال تخف •
  حراج یبه کاالها به صورت خودکار در فصل ها یگروه فیاعمال تخف •
  نقطه سفارش به کاالها صیو تخص یکنترل موجود •
  ینقد ریو غ یبصورت نقد شیثبت ف •
  کیپ نهیبا ثبت هز یفروش تلفن •
  ها و پرداختها افتیمربوط به صندوق با ثبت در اتیعمل هیثبت و کنترل کل •
  صندوق ینگیکنترل نقد یبرا یدارارتباط با نرم افزار خزانه  •
  کننده نیمرجوع از فروش و برگشت کاال به تام د،یخر اتیثبت عمل •
  یالیو ر یالیسر ،یانبار بصورت تعداد یکاال یارائه گزارشات موجود •
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  خدمات پس از فروش تیریمد
  
 انیبه مشتر ستمیداده س گاهیآن در پا ییمحصول و شناسا الیخدمات پس از فروش، پس از اسکن بارکد شماره سر هیکل ستمیس نیا در

به اطالعات کامل محصول، کاهش خطا در ثبت  یدسترس. گرددیداده ثبت و به شناسنامه محصول اضافه م گاهیمجددا در پا ده،یارائه گرد
 یریبکارگ یها یژگیاز جمله و... ها و  یاز مشکالت و خراب عیخدمات پس از فروش، اخذ گزارشات سر نیاطالعات، کنترل عملکرد مسئول

  .رود یبه شمار م ستمیس نیا
  

  
  

  :است لیبه شرح ذ ستمیس نیاز امکانات ا یبرخ
  مرتبط مانند انبار و فروش یامکان ارتباط نرم افزار خدمات پس ازفروش به نرم افزارها •
  نوع کاال و نوع دستگاه مصرف کننده قطعه کیبه تفک یدکیکنترل آمار و آحاد مصرف قطعات  •
  موارد ریو سا یدوره ا سیکارت سرو ،یشماره اشتراک، شماره فاکتور، کارت گارانت ،یشماره فن یبر مبنا یمشتر رشیپذ •
  یدوره ا یها سیمجاز و محاسبه حق الزحمه سرو یها یندگیانجام شده توسط نما یها سیکنترل سرو •
  ارائه شده یها سیدستگاهها و اختصاص بارکد جهت کنترل قطعات و سرو یبرا یصدور کارت گارانت •
  بارکد یو کنترل آن با استفاده از تکنولوژ یدوره ا سیصدور کارت سرو •
ونوع دستگاه  دارانیمجاز، خر یها یندگیدستگاه، نما یگارانت ،یقطعات مصرف رکاران،یبر اساس تعم رگاهیکنترل عملکرد واحد تعم •

  سیو ساعات انجام سرو سیمحل انجام سرو کیبه تفک
  یگارانت شرایطجهت ارائه خدمات پس از فروش بر اساس  یو قطعات مصرف یکارشناس یها نهیکنترل هز •
  خدمات پس از فروش ستمیدر س یتکرار اتیپس از صدور فاکتور فروش و حذف عمل یمشتر یابیامکان رد •
  انیاطالعات مربوط به نصب دستگاه در محل مشتر ینگهدار •
  یکاال و مشتر کیبه سوابق خدمات انجام شده به تفک یدسترس •
دستگاه، کنترل  یانجام شده رو اتیعمل زیر ،یاعالم نظر واحد فن رش،یفرم پذ لیاز قب رگاهیواحد تعم ازیمورد ن اتیعمل هیانجام کل •

  یکاال به مشتر لیتحو ،یصدور صورتحساب خدمات و قطعات مصرف ،یگارانت تیوضع
  خدمات پس ازفروش اتیمراحل عمل هیدرکل یگارانت تیکنترل هوشمند وضع •
  و بارکد الیوبعد از آن براساس شماره سر یدستگاه خاص در طول مدت گارانت کی یاستخراج خدمات و قطعات مصرف •
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  )ماریب یابیرد(درمان  تیریمد
  
گردد تا  یالصاق م ماریچاپ و بصورت مچ بند به مچ ب رشیدر قسمت پذ یبارکد کتیات یدر مراکر درمان مارانیشدن ب یهنگام بستر به

پس از  ماریقابل ارائه به ب یخدمات درمان هیکل بیترت نیبد. فراهم سازد یمختلف درمان یرا در واحدها ماریب یابیو رد ییامکان شناسا
 یکیدر پرونده الکترون میس یشبکه ب قیاز طر نیثبت و بصورت آنال) هند هلد(داده  یپرتابل جمع آور زاتیتجه وسطت یاسکن بارکد و

را در  ماریب یبرا ییدارو یزهایو تجو یپزشک صیپرتابل تشخ زاتیتجه نیتوانند با استفاده از هم یم زیپزشکان ن. شود یم رهیذخ ماریب
 ،یدرمان یندهایدقت و سرعت در فرا شیافزا. ندیو کنترل نما تیریمد ردیقرار گ ماریب اریدر اخت دیارا که ب یخدمات ریثبت و سا ستمیس

اطالعات بصورت  نگیتوریمان ،یتیریاخذ گزارشات مختلف مد ،یپزشک نیکنترل عملکرد مسئول مار،یبه پرونده کامل ب عیسر یدسترس
  .رود یبه شمار م یدر مراکز درمان ستمیس نیا یریبکارگ یتهایاز جمله مز... همزمان، بهبود خدمات و 

  
  :است لیبه شرح ذ یبارکد در خدمات درمان یفناور یریبکارگ یایمزا ریسا

  سرعت در کارها شیافزا •
  مارستانیب یکاهش پرت •
  مارانیب صیسرعت ترخ شیافزا •
  کارکرد پرسنل یکنترل ساعتها •
  مختلف یدقت آمارها شیافزا •
  ینظام دست یساز نهیو به حیتصح •
  یو مال یشفاف شدن اطالعات پزشک •
  زهیانگ یمشخص شدن پرسنل فعال و ب •
  مختلف یدر قسمتها نیو مسئول تیرینظارت مد شیافزا •
  مارانیب یاز مفقود شدن پرونده مال یریجلوگ •
  ثبت و کنترل عملکرد کاربران و پرسنل مرکز •
  نهیمراکز هز کیبه تفک مارانیب یکنترل حسابدار •
  مقاطع هیدر کل ماریب یها نهیاز اشتباه در ثبت هز یریجلوگ •
مختلف  یدر قسمتها یگردش روان و آسان از اطالعات مال •

  ازیبرحسب ن
 ازیمتناسب با ن یو مال یتیریگزارشات مد هیداشتن کل اریدر اخت •

  اعالم شده مرکز
 کیکارکرد به تفک ستیو ل یگزارشات مال هیامکان ته •

  مختلف یها مهیدندانپزشکان، و ب
  )ستمیس ریمد( یبا کنترل زمان یو اعمال نظر در اطالعات ثبت شده قبل حیاز تصح یریجلوگ •
  کارکنان یتمندیرضا شیاستفاده از پرسنل و افزا یساز نهیو به یور بهره شیافزا •
  کیآن هم بصورت الکترون یبهتر اطالعات مدارک پزشک یرینظم گ •
  داروخانه ییکنترل دارا •
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