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 ای عملی از طراحی سیستم کدینگنمونه

ها سیستم عددی است که در آن با توجه به تعداد اقالم کاال و میزان دقت ترین شیوه طراحی سیستم کدینگ در سازمانرایج

کنند. باید به این نکته توجه داشت هرقدر مشخصات فنی بیشتری برای یک کاال در ردنیاز سازمان از تعدادی عدد استفاده میمو

گر برای یک سازمان کفایت کند ولی سازمانی دی« لوله»شود. برای مثال شاید نام های کدها نیز بیشتر مینظر بگیریم تعداد رقم

و یا سازمانی دیگر دانستن مشخصات بیشتری را مدنظر داشته باشد « لوله فوالدی»د مثل بخواهد جنس آن را نیز مشخص کن

 نوع به بعدی مورد. است متفاوت کدها این از یک هر ارقام تعداد است مشخص « لوله فوالدی بدون درز»را هم مهم بداند مانند 

 یک کد چندرقمی« لوله فوالدی بدون درز» برای کدینگ طراحی در شخصی است ممکن گرددبازمی کدینگ سیستم طراحی

طور که متوجه شدید باز تعداد ارقام متفاوت در نظر بگیرد و شخصی دیگر برای هر بخش از آن، یک کد در نظر بگیرد و همان

 .بندی کاال کاماًل مشهود استبندی و دستهاست. در اینجا اهمیت طبقه

ها مشاهده های متداول که در بیشتر سازمانگفته شد، یکی از روش انواع سیستم کدینگ طور که در پست مربوط بههمان

تواند ره طبقه کاال میهای اصلی و فرعی کاالها در انبار است. در این روش، شماشود استفاده از اعداد برای تعیین طبقات گروهمی

 تواند دارای چندیندهند. هر گروه اصلی میهای اصلی را تشکیل میاز شماره مخصوص یک یا چندرقمی تشکیل شود که گروه

باشند و درنهایت شماره مشخصه کاال را در نظر ها نیز دارای شماره مخصوص به خود میگروه فرعی باشد که هرکدام از آن

 .دهیمای از این روش طراحی کدینگ را ارائه داده و توضیحات الزم را میه نمونهگیرند. در اداممی
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 های مختلف سیستم کدینگ:بخش

 .اندشدهرقم کد است به شکل زیر اعداد تقسیم 9در این سیستم کدینگ که شامل 

 شده استمورد بوده است یک رقم کد برای آن در نظر گرفته 7ها در بخش گروه اصلی با توجه به اینکه تعداد طبقه. 

 شده استهای اصلی نیز هفت زیرگروه وجود دارد پس برای آن نیز یک رقم در نظر گرفتههدر هر یک از گرو. 

ت شده است. مشخصابه همین ترتیب با توجه به تعداد اقالم موجود در هر زیرگروه، جنس و ... تعداد ارقام موردنیاز در نظر گرفته

م شده است. در زمان ثبت اقالرقمی در نظر گرفتهز یک عدد سهنیز در این تکه کد مربوط به سایز لوله است که برای هر سای 2

 .شودشده و کدینگ نیز با توجه به جدول باال از سمت چپ نوشته میدر سیستم نام کاال نوشته

 :را در نظر بگیرید 110101027عنوان نمونه کد توان آن را شناخت بهدر این سیستم با توجه به کد کاال می

 ات مکانیکینمایانگر تأسیس  1

 جایگزین لوله  1

 نماینده جوشی  01

 جانشین بدون درز  01

 .است اینچ 2/1  شاخص  027

تفکیک است. نکته دیگر که در خصوص این نوع سیستم کدینگ کاال باید در نظر بگیریم تک اقالم کاال قابلبه همین ترتیب تک

 بندی بگنجد اگر در آینده وارد سازمانالیی که در این طبقهشوند و هر کااین است که کدینگ اقالم به شکل اتوماتیک رزرو می

اینچ نیز خریداری شود با توجه  40کند. مثاًل اگر لوله جوشی بدون درز شود در جای خود نشسته و از کمبود کد پیشگیری می

 .به سیستم کدینگ کد آن پیشاپیش ثبت و نگهداری شده است

ایت شده در سکدینگ مفید باشد لطفا با ثبت نقطه نظرات خود در مورد مطالب ارائهامیدوارم این نمونه عملی طراحی سیستم 

های خود را در قسمت نظرها مطرح تا در حد توان پاسخگو ما را در ارائه مطالب بهتر و کاربردی یاری نمایید همچنین پرسش

 .باشیم
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