ATLAS-varastonhallinta/BCP8000/vaihtuvamittainen viivakoodi, käyttäjän ohje
1

VAIHTUVAMITTAINEN VIIVAKOODI

Vaihtuvamittaista viivakoodia (GTIN-13) käytetään tuotteiden painoon perustuvassa seurannassa, kun jokainen yksittäinen
tuote on oman painoisensa.
Vaihtuvamittainen viivakoodi muodostuu tuotteen yritystunnuksesta seuraavasti:
-

-

Ensimmäiseksi laita painoa vastaava numerosarja
o 23 -> alle 10 kg tuotteet
o 24 -> yli 10 kg tuotteet
o 25 -> yli 100 kg tuotteet
Tämän jälkeen tulee GS1 Finland Oy:n myöntämästä yritystunnisteesta neljä viimeistä numeroa (640 jätetään pois)
Seuraavat kaksi numeroa saat päättää itse
Seuraavaksi laita tuotteen paino grammoina
Viimeinen, eli 13. numero on tarkistusnumero, joka pitää jokaiselle eri GTIN-koodille laskea erikseen.

1.1 ATLAS ASENNUKSEN VAATIMUKSET
Saldojen käsittely Atlas varastonhallinta ohjelmassa on riippuvaista käytetystä viivakoodista, tavallinen tai vaihtuvamittainen.
Seuraavat asiat poikkeavat käytettäessä vaihtuvamittaista viivakoodia:
•
•

Tiedonkeruulaitteen keräilysekvenssit
pura_paivita.bat ohjelma

1.2 VAIHTUVAMITTAISEN KÄSITTELY ATLAS OHJELMASSA
Atlas käyttää vaihtuvamittaista tuotekoodia seuraavasti:
-

Tarkistus onko koodin alussa 23, 24 tai 25
Merkkejä 5-8 käytetään tuotenumeroina
Merkit 9-12 ovat tuotteen paino -> saldo

1.3 SALDOJEN KÄSITTELY
1.3.1
Tuotteiden lisääminen uudelle lähetteelle
Tiedonkeruulaitteessa: Keruu -> Lähete
-

Varaston saldot päivittyvät välittömästi
Rivejä lähetteelle tulee ainoastaan yksi per tuotenumero (samat tuotteet ynnätään kyseiselle riville)
Lähetteen riville, huomautus kenttään, tulee luettujen tuotteiden lukumäärä
Lähetteen tila laitetaan tulostetuksi, jotta muuten oletuksena oleva ”Päivitä saldot” ei olisi valittuna lähetettä tulostettaessa

1.3.2
Tuotteiden lisääminen avoimelle lähetteelle
Tiedonkeruulaitteessa: Keruu -> Lähete
Lähete ”suljetaan” kun siitä tehdään lasku, jolloin siihen ei enää lisätä eikä siitä voi poistaa tuotteita.
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-

Varaston saldot päivittyvät välittömästi
Rivejä lähetteelle tulee ainoastaan yksi per tuotenumero (samat tuotteet ynnätään kyseiselle riville)
Lähetteen riville, huomautus kenttään, tulee luettujen tuotteiden lukumäärä

1.3.3
Tuotteiden palautus
Tiedonkeruulaitteessa: Keruu -> Palautus
-

Varaston saldot päivittyvät välittömästi
Lähetteen rivillä, kyseiselle tuotenumerolle, pienennetään tuotesaldoa
Lähetteen rivin huomautus kentän lukumäärää pienennetään palautettujen tuotteiden lukumäärällä

1.3.4
Tuotteiden inventointi
Tiedonkeruulaitteessa: Keruu -> Inventointi
Inventointi toimii kuten tavallisella viivakoodilla, katso ohjeistus
1.3.5
Tuotteiden tuloutus
Tiedonkeruulaitteessa: Keruu -> Tuloutus
-

Varaston saldot päivittyvät välittömästi, kasvavat tuloutetulla määrällä
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