
Σύ νθετοι κωδικοι  αναζή τήσής 

Η εργασία «Σύνθετοι κωδικοί αναζήτησης» είναι διαθέσιμη στους πίνακες των αποθεμάτων 
και αφορά την αναζήτηση σύνθετων barcodes που περιέχουν εκτός από τον κωδικό του 
είδους το βάρος ή την αξία του. 
 

 
 
Κωδ.: Εισάγετε τον κωδικό του σύνθετου κωδικού αναζήτησης που θα δημιουργήσετε.  
 
Μάσκα κωδικού: Υποστηρίζοντας την δομή κώδικα ΕΑΝ-13, με βάση το πρότυπο GS1 
εισάγετε 13ψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας τους παρακάτω αριθμούς και σύμβολα.  
 
Τα δύο πρώτα αριθμητικά σύμβολα αναφέρονται στο ειδικό πρόθεμα barcode που 
αντιπροσωπεύει την αξία (29) ή  το βάρος (ποσότητα) (26).  
 
Οι χαρακτήρες 3 έως 7 με το γράμμα C αντιπροσωπεύουν τον κωδικό, που θα αναζητηθεί με 
βάση τον καθορισμό του τρόπου αναζήτησης ειδών στον πίνακα «Τρόποι αναζήτησης ειδών» 
(Πίνακες > Αποθέματα > Τρόποι αναζήτησης ειδών).  
 

 
 
Οι χαρακτήρες 8 έως 12 με το γράμμα V (value) αντιστοιχούν στην αξία του είδους, ενώ με το 
γράμμα Q (quantity) αντιστοιχούν στο βάρος (ποσότητα) του. 
 
Ο χαρακτήρας F είναι το ψηφίο ελέγχου και είναι απαραίτητος για την δημιουργία της 
μάσκας κωδικού.  
 
Συντελεστής: Εισάγετε τον συντελεστή, με τον οποίο θα πολλαπλασιαστούν οι χαρακτήρες 
που αφορούν την αξία ή το βάρος (ποσότητα). 
 
Ενεργή: Καθορίστε αν η μάσκα κωδικού είναι ενεργή ή όχι.  
 

Α) Σύνθετο barcode που περιέχει την αξία του είδους.  
 

Παραμετροποίηση 
 
Στο σχεδιασμό κινήσεων αποθεμάτων καθορίζουμε την τιμή της παραμέτρου «Υπολογισμός 
ποσότητας από αξία»  =  ΝΑΙ (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Κινήσεων > Κινήσεις αποθεμάτων). 
 

https://www.gs1greece.org/DNLfiles/srvNhelp/Brochure_Variable%20Weight.pdf


 
 
Έχουμε το είδος : 
 

 
 
Έστω πως το ζυγιστικό barcode είναι 2900114005550.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω: 

• το «29» δηλώνει πως το barcode περιέχει την αξία του είδους και κατά την εισαγωγή του 
στο παραστατικό πώλησης, θα υπολογιστεί το βάρος (ποσότητα) του είδους, 

• το «00114» είναι ο κωδικός του είδους, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο 
Βοηθητικός κωδικός του είδους, που έχει οριστεί στους Τρόπους αναζήτησης ειδών ως 
το πρώτο πεδίο στο οποίο θα γίνει η αναζήτηση του κωδικού, 

• το «00555» είναι η αξία του είδους που θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή που 
έχουμε ορίσει (0,01) και 

• το «0» το ψηφίο ελέγχου. 
 
Κατά την εισαγωγή του barcode στις γραμμές του παραστατικού συμπληρώνεται και η Αξία 
της γραμμής, ενώ η Ποσότητα προκύπτει από την Τιμή εξαιτίας της παραμέτρου που ορίσαμε 
παραπάνω.  
 



 
 

Β) Σύνθετο barcode που περιέχει το βάρος (ποσότητα) του είδους.  
 
Έχουμε το είδος: 
 

 
 
Αν το ζυγιστικό barcode του είδους είναι 2600015027500 τότε:  

• το «26» δηλώνει πως το barcode περιέχει την ποσότητα του είδους και κατά την 
εισαγωγή του στο παραστατικό πώλησης, θα υπολογιστεί η αξία του είδους, 

• το «00015» είναι ο κωδικός του είδους, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο 
Βοηθητικός κωδικός του είδους, που έχει οριστεί στους Τρόπους αναζήτησης ειδών ως 
το πρώτο πεδίο στο οποίο θα γίνει η αναζήτηση του κωδικού, 

• το «02750» είναι η ποσότητα του είδους που θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή 
που έχουμε ορίσει (0,001) και 

• το «0» το ψηφίο ελέγχου. 
 



Κατά την εισαγωγή του barcode στις γραμμές του παραστατικού συμπληρώνεται και η 
Ποσότητα της γραμμής, ενώ η Αξία υπολογίζεται με βάση την Τιμή του είδους.  
 

 


