
 رقم3 رقم2 رقم2 رقم7 رقم5 رقم5 رقم1 رقم1

غیر وزنی/ وزنی فروش از حافظه/فروش دستی (شماره حافظه)کد کاال  (تعداد/ وزن  )مقدار کاال  مبلغ کاال شماره ترازو شماره ردیف کاال در فاکتور شماره فاکتور

رقم2

 ثابت26عدد 

رقم2

 ثابت27عدد 

 رقم4 رقم1

شماره ترازو (شماره حافظه)کد کاال

 رقم4

صفر

 رقم5

 رقم5

 رقم5

فی

(. می شود سپس در بارکد قرار می گیرد10فی در این حالت بر حسب تومان می باشد و تقسیم بر )

 رقم5

(تعداد/ وزن  )مقدار کاال 

 رقم2

(24)فروش وزنی دستی

(25)فروش تعدادی دستی 

.یکی بارکد استاندارد کاال و دیگری بارکدی که شامل وزن یا مقدار کاال باشد. در این حالت هر سطر فاکتور شامل دو بارکد می باشد

 رقم5

(شماره حافظه)کد کاال

 رقم7

مبلغ کل

 رقم1

تعدادی: 1وزنی    : 0

 رقم5

(تعداد/ وزن  )مقدار کاال 

بارکد سطر

7حالت 

(EAN-13)

 رقم2

.این حالت از دو بارکد تشکیل شده است که در زمان چاپ همواره در ادامه یکدیگر چاپ می شوند

 رقم6

(شماره حافظه)کد کاال

رقم2

شماره ترازو

رقم2

شماره غرفه

(29)فروش غیروزنی از حافظه                         (28)فروش وزنی از حافظه 
(تعداد/ وزن  )مقدار کاال 
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بارکد سطر

1حالت 

(EAN-13)

بارکد سطر

2حالت 

(EAN-13)

بارکد سطر

3حالت 

(EAN-13)

بارکد سطر

4حالت 

(Code 128)

بارکد سطر

5حالت 

(EAN-13)

بارکد سطر

6حالت 

(EAN-13)

(تعداد/ وزن  )مقدار کاال 

 رقم5

فی/ (شماره حافظه)کد کاال

 رقم2

(21)فروش غیروزنی از حافظه                         (20)فروش وزنی از حافظه 

(23)فروش تعدادی دستی                        (22)فروش وزنی دستی 

.این اعداد پیش فرض کارخانه است و قابل تغییر توسط کاربر نیز می باشد

 رقم5

(تعداد/ وزن  )مقدار کاال 



بارکد جمع انتهای 

فاکتور

1حالت 

(Code 128)

رقم2 رقم12 رقم3 رقم2 رقم7

شماره غرفه شماره فاکتور شماره ترازو تعداد اقالم فاکتور مبلغ کل فاکتور
بارکد جمع انتهای 

فاکتور

2حالت 

(Code 128)

رقم2
(10000شماره فاکتور کوچکتر از ) رقم4

(10000شماره فاکتور بزرگتر یا مساوی ) رقم8

شماره ترازو شماره فاکتور

بارکد جمع انتهای 

فاکتور

3حالت 

(Code 128)

رقم8 رقم8 رقم2 رقم2 رقم2 رقم4

عددی که بر اساس تاریخ )شناسه زمان

(و زمان صدور فاکتور ساخته می شود
شماره فاکتور شماره ترازو شماره غرفه تعداد اقالم فاکتور مبلغ کل فاکتور

بارکد تجمعی هر کاال

(Code 128)
 رقم11 رقم10 رقم5

(شماره حافظه)کد کاال
/ وزن  )مقدار کاال 

(تعداد
مبلغ فروش برحسب تومان
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بارکد مبلغ کل

(EAN-13) مبلغ کل فاکتور

 رقم12


