
  

Árurendszerezés

Összeállította: Sallai András



  

Árurendszerezés

● Hagyományos
● Kódok alapján



  

Árurendszerezés célja

● Optimális készletmennyiség biztosítása
● Statisztikai adatszolgáltatás
● Áruazonosítás 

● származás
● tulajdonság
● egyértelmű besorolás



  

Árurendszerezések

Többféle árurendszerezés létezik, de egyetlen 
olyan elv sincs, amely egyszerre minden célt 

kielégít. 

Ezért egyszerre többféle rendszerezést 
használunk. 



  

Hagyományos árurendezés



  

Hagyományos árurendszerezés

● Valamennyi árucsoportnál használható.
● A köznapi életben is használjuk.

● készletgazdálkodást vagy az adatszolgáltatást 
azonban nem, vagy csak rosszul szolgálják. 



  

Származási hely szerint

külföldikülföldi belföldi



  

Eredet szerint

● Ásványi
● Növényi
● Állati
● Szintetikus (mesterségesen előállított)



  

Felhasználási cél szerint

● fogyasztási cikkek
● tartós
● nem tartós

● termelő eszközök
● kutató eszközök



  

Földrajzi eredet szerint

● Tokaji Aszú
● Cognac (Franciaország;  Konyak; borpárlat)
● Gyulai kolbász
● Kínai tea
● Indiai tea

Az adott területen előállított aru



  

Anyagi tulajdonság szerint

● Szín  (fehérbor, vörösbor)
● Szag
● Sűrűség
● Tápérték
● Savtartalom
● Állag

Fizikai, kémiai jellemzők alapján



  

Megmunkálási fok szerint

● Nyersanyag
● Félkész termék
● Késztermék

~ Melléktermék



  

Áruszállítás, raktározás módja 
szerint

● Darabáru
● Ömlesztett áru
● Tűzveszélyes
● Mérgező
● Környezetre ártalmas
● Nem gyulékony



  

Árukód



  

Árukód

Több millió áru nyilvántartását megkönnyíti.

● Raktárban azonnal a helyére kerül
● Az eladás pillanatában nyomon követhető



  

Kódolás

Valamilyen egyezményes jel szerint jelenítünk 
megy információt az árun. 



  

Kódrendszerek

● Alfabetikus  (latin ábécé 26 betűje /ékezet 
nélkül/)

● Numerikus (0-9 arab számok)
● Alfa-numerikus  (az előzőek vegyesen)
● Vonalkód (függőleges vonalak és vonalak 

közötti távolsággal ábrázolunk számokat)
● Mágneses



  

EAN



  

EAN

Európai Áruazonosító Rendszer
(European Article Number)

1977-ben 12 országban vezették
be Európában

1984-ben Magyarország is taggá válik



  

EAN-13

13 számjegyből áll



  

EAN-13

# # #            # # # # #            # # # #           #

Ország
azonosító

Gyártó 
vállalat

Arucikk Ellenőrző
szám



  

Központ

Brüsszel
Itt adják ki az országazonosítót

Tagország EAN irodája
       adja a cégazonosítót és a termékkódot



  

EAN kód

Vonalak és számok

Számítógéppel olvassuk



  

ETK



  

ETK kód

Számok



  

ETK-szám

egységes elvek alapján felépülő 

kilenc számjegyű kód, 

amely a terméket egyértelműen azonosítja



  

ETK

 az ETK-szám első öt számjegye a gyártót,

 további négy számjegye az általa előállított 
terméket azonosítja

# # # # #                    # # # #

Gyártó cég Termék



  

ITJ

Ipari Termékek Jegyzéke



  

VTSZ



  

VTSZ

● Nemzetközi áruforgalomnál
● adózásnál

Hol használjuk a VTSZ számokat?



  

Időpontok

● 1996-ban dolgozták ki
● 1997.01.01-től érvényes



  

Jellemzők

● 21 áruosztály
● 97 árucsoport (az áruosztályokon belül)
● 9 számjegy



  

VTSZ

# # # # # #               # #             #

Áru Magyar
Autonóm
bontás

Ellenőrzőszám



  

BTO

Belföldi Termékek Osztályozás

10 számjegyből álló termékkód

A Központi Statisztikai Hivatal használja és 
kapcsolódik az EU nyilvántartási rendszeréhez.



  

Vonalkód



  

Vonalkód

A gépek által optikailag leolvasható kód



  

Vonalkód

különböző vastagságú 

függőleges 
világos és sötét közök, 

illetve vonalak meghatározott váltakozása 

fejezi ki az információt



  

Kemény előnyök

● Megbízhatóság
● Pénztárgép gyors
● Pontos munka
● Percre kész leltár
● Árváltozás egyszerű
● Nagyobb forgási sebesség
● Zárt áruforgalmi rendszer
● Áruvédelmi eszközök mellett azonosításra h.



  

Puha előnyök

● A készlet szinten tartása
● Nagyobb választék
● Marketing akciók gyors értékelése
● Segít a döntéshozásban



  

Hibalehetőségek

● Alkalmazott technológia
● A festék színe minősége
● Címke ragasztóanyagának hibája



  

Vonalkód helye

● Mindig azonos helyen legyen!
● Ellenkező esetben lassítja a pénztáros munkáját

● EAN ajánlás
● Mindig hátul
● Elfogadható hely elől, jobb alsó negyed

● Ha nincs helye, külön karton papíron helyezzük 
el



  

Vonalkód bevitele

● Szkenner
● billentyűzés



  

Vonalkód elhelyezése a terméken

80%-ban a gyártáskor rákerül a termékre,
illetve a csomagolóanyagra. 

20%-ban a kiskereskedelmi egységben készítik 
pl. zöldség, gyümölcs, felvágott.



  

EPOS



  

EPOS



  

EPOS

Electronic Point of Sale

Elektronikus eladópont



  

Áru azonosítás

● Ár kijelzése
● Fizetendő összeg kijelzése
● Pénztárblokk elkészítése
● Raktárkészlet beállítása



  

Auto ID

Automatikus azonosítási rendszer



  

EPOS és az Auto ID

Az EPOS Auto ID rendszerek egyikét használja:

Vonalkód



  

EPOS rendszer hátránya

● Magas a bekerülési költsége

● Hosszú a megtérülési ideje



  

QR-kód



  

QR kód adattárolási képessége

● Csak számokból Max. 7089 karakter
● Alfanumerikus  Max. 4296 karakter
● Bináris adatok (8 bites) Max. 2953 bájt
● Kandzsi/Kana Max. 1817 karakter



  

URL

● http://hu.wikipedia.org/wiki/Vonalk%C3%B3d
● http://en.wikipedia.org/wiki/Barcode_scanner
● http://hu.wikipedia.org/wiki/QR-k%C3%B3d
●

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vonalk%C3%B3d
http://en.wikipedia.org/wiki/Barcode_scanner
http://hu.wikipedia.org/wiki/QR-k%C3%B3d


  

Kapcsolódó URL

● http://en.wikipedia.org/wiki/Punched_card
● http://hu.wikipedia.org/wiki/Szokv%C3%A1ny
●

http://en.wikipedia.org/wiki/Punched_card
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szokv%C3%A1ny
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