Τα Κρεοπωλεία λειτουργούν με τους κάτωθι τρόπους.
1) Έχουν απλή ζυγαριά χωρίς σύνδεση.

2) Έχουν ζυγαριά ετικέτας.

Επισημάνσεις:
1. Αν για την ταμειακή μηχανή δεν διατίθεται ειδικό πρόγραμμα για
κρεοπωλεία, τότε οι περιγραφές των ειδών πρέπει να συντμηθούν
κατάλληλα
2. Αν η ταμειακή μηχανή δεν δέχεται barcode scanner τότε δεν
υποστηρίζεται η 2η μέθοδος
3. Κάποιες ταμειακές έχουν την δυνατότητα καταχώρησης πώλησης
είδους με ελεύθερη τιμή

Όταν έχουν απλή ζυγαριά χωρίς σύνδεση.
Προγραμματίζουμε στην ταμειακή μηχανή τα είδη.
Π.χ
κωδ.ειδους
1
2

περιγραφή
ΒΟΕΙΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΕΛ.ΕΚΤΡ.5 ΜΗΝ
ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΠΑΛΑ ΚΑΤΑΓ.ΣΚΟΠΙΑ

τιμή κιλού
10,25
5,50

Η πώληση γίνεται πληκτρολογώντας
(Βάρος)
Χ (κωδικός είδους) [πλήκτρο Είδος]
1,235 ---- [ Χ ] ---- 1 ------- [ΕΙΔΟΣ]
Mπορούμε να τους εκτυπώσουμε σε χαρτί τους κωδικούς των ειδών για
ταχεία εύρεσή τους.
Εάν η μηχανή έχει εμφανή είδη τότε μπορούμε να συσχετίσουμε τα είδη μας
σε άμεσα πλήκτρα ειδών.
Σε αυτήν την περίπτωση η πώληση γίνεται ως εξής
(Βάρος) --- [πλήκτρο Χ]-----[Πλήκτρο Είδους]
1,235 ---- [ Χ ] ----- [ΕΙΔΟΣ π.χ ΜΟΣΧΑΡΙ]
Υπάρχει η δυνατότητα σε διάφορα μοντέλα των ταμειακών μας μηχανών να
προγραμματιστούν τα είδη είτε απευθείας στο πληκτρολόγιο της ταμειακής
είτε σε εξωτερικό πληκτρολόγιο

Όταν έχουν ζυγαριά ετικέτας.
Το barcode που βγαίνει από την ζυγαριά
πρέπει να είναι της μορφής
ΑΑΚΚΚΚΚ01123
Τα δύο πρώτα ψηφία
ΑΑ πρέπει να παίρνουν τιμές 21-29
Τα επόμενα 5
(ΚΚΚΚΚ) είναι ο κωδικός του είδους
Τα επόμενα 5 πρέπει να αναγράφουν το
βάρος

(ΠΡΟΣΟΧΗ. Εάν δεν φαίνεται το βάρος στην εκτύπωση του barcode πρέπει
να ρυθμιστεί η ζυγαριά ώστε να εκτυπώνει το βάρος) .
Προγραμματίζουμε στην ταμειακή μηχανή τα είδη βάζοντας σαν κωδικό είδους
τα 5 ψηφία που εμφανίζονται και στην ετικέτα
Η πώληση γίνεται διαβάζοντας την ετικέτα από το scanner.
Η ταμειακή κάνει αυτόματα την πράξη
(Βάρος από την ετικέτα) Χ (τιμή κιλού είδους από την ταμειακή)

