
 

  

Terracom S1 
Barcode Packet 
Χρήση Barcodes στο Softone και QR Codes  

Εφαρμογι για τθν παραγωγι Barcodes τφπου Code 128, EAN 13, Code 39 μζςα από τθν 

εμπορικι εφαρμογι τθσ Softone και παραγωγι matrix Barcode τφπου QR μζςα από τθν 

εφαρμογι τθσ Terracom Πλθροφορικι. 

 



Εγκατάςταςθ εφαρμογισ 

Γηα ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο απαηηείηαη ην .NET 4.0 Client Profile πνπ κπνξείηε λα 

θαηεβάζεηε από εδώ : http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24872 

Βιματα εγκατάςταςθσ 

1. Διπλό κλίκ ςτο αρχείο «Terracom S1 Barcode Packet-Setup.exe» 

2. Πατάμε επόμενο ςτθν οκόνθ που κα μασ εμφανιςτεί 

 

  

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24872


 

3. Πατάμε επόμενο ςτθν οκόνθ που κα μασ εμφανιςτεί. ε αυτιν τθν οκόνθ ζχετε τθν 

δυνατότθτα να επιλζξετε τον φάκελο αποκικευςθσ τθσ εφαρμογισ 

 

 

 

  



 

 

4. το επόμενο βιμα κα ςασ ηθτθκεί θ ενεργοποίθςθ τθσ εφαρμογισ με αναλυτικζσ 

οδθγίεσ για τον τρόπο ενεργοποίθςθσ 

 

 

 

 
 

  



 

5. Η ενεργοποίθςθ ςτο site τθσ Terracom 

 

6. Αν ολοκλθρωκεί θ ενεργοποίθςθ τθσ εφαρμογισ επιτυχώσ  θ εγκατάςταςθ κα 

ςυνεχίςει και κα ολοκλθρωκεί. 

 

Είςτε ζτοιμοι να χρθςιμοποιιςετε τθν εφαρμογι!!! 
 

  



 

Οκόνεσ εφαρμογισ 

Κεντρικι Οκόνθ 

Μέζα από ηελ θεληξηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο κπνξείηε λα θάλεηε εγθαηάζηαζε ηνπο 

αιγόξηζκνπο ησλ Barcode (Code 128, Code 39, EAN 13) παηώληαο ηνπ θνπκπί 

«Δγθαηάζηαζε» 

Δπίζεο έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα πιεξνθνξεζείηε αλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη αιγόξηζκνη ζηνλ 

server ζαο. 

 

 

  



 

Οκόνθ μαηικισ παραγωγισ QR Codes 

Μέζα από απηήλ ηελ νζόλε γίλεηαη ε παξαγσγή ησλ QR Barcodes θαη ε απνζήθεπζή ηνπο σο 

εηθόλεο jpg ζην ζύζηεκα ζαο. 

 

  



Διακζςιμα πεδία 

Σν θνπκπί δηαζέζηκα πεδία αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν όπνπ κπνξνύκε κε “Drag and Drop” λα 

δηακνξθώζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ζα θσδηθνπνηεζνύλ παξακεηξνπνηεκέλα κε βάζε ην 

εξώηεκα πνπ έρνπκε δειώζεη ζηελ εθαξκνγή. Γειαδή ηα πεδία από ην Softone. 

 

Μπνξνύκε είηε λα ζύξνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε ζην πεδίν ησλ δεδνκέλσλ είηε λα ηα 

εηζάγνπκε κε ην ρέξη αλάκεζα από ηνπο ραξαθηήξεο [ ]. 

  



Παραμετροποίθςθ δεδομζνων προσ κωδικοποίθςθ 

Παξάδεηγκα 

Έζησ ην εξώηεκα ζηελ βάζε “Select * from MTRL where sodtype=‟51‟” ην νπνίν καο γπξίδεη 

όια ηα πεδία πνπ αθνξνύλ ηα πξντόληα καο πνπ ππάξρνπλ ζην Softone. 

Θέινπκε ηα δεδνκέλα πνπ ζα θσδηθνπνηήζνπκε λα πεξηέρνπλ έλα θείκελν όπσο «This is a 

test» λα πεξηέρεη ην όλνκα ηνπ πξντόληνο «[NAME]» θαη λα ηειεηώλεη κε ην θείκελν «QR 

Code». 

Θέινπκε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ λα είλαη ην πεδίν ηεο βάζεο MTRL νπόηε θαη ην πεδίν 

«Παξάκεηξνο νλόκαηνο αξρείνπ» ή ζέξλνπκε από ην παξάζπξν «available fields» ην πεδίν 

MTRL ή ην γξάθνπκε κε ην ρέξη πξνζέρσληαο πάληα λα είλαη αλάκεζα από [ ]. 

Δπίζεο κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ην ύςνο θαη ην πιάηνο ηεο παξαγόκελεο εηθόλαο κε κέγηζην 

800x600. 

Δπηιέγνληαο ην «Αιιαγή πξννξηζκνύ απνζήθεπζεο» κπνξνύκε λα βάινπκε κηα δηθηά καο 

δηαδξνκή ζηνλ δίζθν. 

Σέινο παηώληαο ην θνπκπί «Έλαξμε δηαδηθαζίαο» μεθηλάεη ε παξαγσγή ησλ QR Codes. 

  



 

Ρυκμίςεισ Βάςθσ Δεδομζνων 

Σν πξόγξακκα ζα εληνπίζεη απηόκαηα αλ έρεηε βάιεη ηηο ξπζκίζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ. 

Αλ δελ ην έρεηε θάλεη ζα ζαο δώζεη ηελ δπλαηόηεηα λα ην θάλεηε. 

Αλ γηα θάπνην ιόγν ζειήζεηε λα αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο απηέο κπνξείηε λα ην θάλεηε 

πεγαίλνληαο από ην κελνύ επηινγώλ «Ρπζκίζεηο->Βάζε Γεδνκέλσλ». 

ην παξάζπξν πνπ ζαο εκθαλίδεηαη ζα πξέπεη λα εηζάγεηε ηελ δηαδξνκή ηνπ SQL Server 

θαζώο θαη ην instance name αλ απηό απαηηείηαη. 

Σν όλνκα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ από όπνπ ε εθαξκνγή ζα αληιήζεη ηα δεδνκέλα. 

Σνλ ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό ρξήζηε γηα ηελ είζνδν ζηελ Βάζε δεδνκέλσλ. 

 

Παηώληαο ην θνπκπί «Γνθηκή» κπνξείηε λα ειέλμεηε ηελ νξζόηεηα ησλ ξπζκίζεσλ πνπ 

εηζάγαηε. (Απηό ζα γίλεη θαη θαηά ηελ απνζήθεπζε ηνπο). 

  



SQL Editor 

ε απηό ην παξάζπξν κπνξείηε λα εηζάγεηε ην εξώηεκα πνπ ζα εθηειεζηεί ζηελ Βάζε 

Γεδνκέλσλ ηνπ Softone γηα ηελ άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Σν εμ νξηζκνύ εξώηεκα είλαη ην «Select * from MTRL where sodtype = „51‟» πνπ καο θέξλεη 

ηα πεδία ησλ πξντόλησλ. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ειέλμεηε ηελ νξζόηεηα ηνπ SQL εξσηήκαηνο ζαο ρξεζηκνπνηώληαο 

θάπνηνλ editor ηεο επηινγήο ζαο όπσο π.ρ. ηνλ SQL Management Studio. 

 

 

Γηα λα αιιάμεηε ην SQL εξώηεκα πεγαίλεηε από ην menu επηινγώλ «Ρπζκίζεηο->SQL 

Δξώηεκα» 

  



Πώσ ςχεδιάηεται μια φόρμα εκτφπωςθσ ετικετών ςτο S1 

 

 Δάλ ζέιεηε λα εθηππώλεηε ηηο εηηθέηεο από παξαζηαηηθά π.ρ. εηηθέηεο γηα είδε πνπ 
βξίζθνληαη ζηηο γξακκέο παξαζηαηηθώλ αγνξώλ – ρξεζηκνπνηείηε ηελ επηινγή 
«Φόξκεο Δθηύπσζεο» ζηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά.  

 Αληηζέησο, εάλ ζέιεηε λα ηππώλεηε εηηθέηεο απεπζείαο ηόηε επηιέγεηε «Φόξκεο 
εθηύπσζεο» ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα (Απνζήθε, Πειάηεο, Πξνκεζεπηέο θιπ.).  

 

Με ην ρεηξηζκό «Νέα» δεκηνπξγείζηε κηα λέα θόξκα εθηύπσζεο 

 
Πιεθηξνινγήζηε έλαλ θσδηθό θαη κηα πεξηγξαθή γηα ηελ ππό ζρεδηαζκό θόξκα ζηα 
αληίζηνηρα πεδία 
 
ηελ παξάκεηξν «Σύπνο» επηιέμηε «Ετικέτα» 

 

Παξαηεξείζηε όηη ε νζόλε ζρεδηαζκνύ πξνζαξκόδεηαη απηόκαηα ζηε κνξθή ηεο εηηθέηαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κακορίςτε τισ διαςτάςεισ κάκε ετικζτασ 
 

Κάληε θιηθ ζηε ιεπθή επηθάλεηα ηεο εηηθέηαο.  
 

Πηέζηε δεμί θιηθ θαη επηιέμηε «Ιδηόηεηεο» ή Δλαιιαθηηθά, επηιέμηε ην πιήθηξν ηδηόηεηεο από ηε 
γξακκή εξγαιείσλ 
 
ην παξάζπξν παξακέηξσλ πνπ πξνβάιιεηαη θαζνξίδεηε ηηο ελδείμεηο γηα: 

 Σν ύςνο θάζε εηηθέηαο ζε γξακκέο  

 Σν πιάηνο ηεο ζε ραξαθηήξεο  
 

 

Σοποκετείςτε τα πεδία ςτθν ετικζτα 
 

Χξεζηκνπνηείηε, από ηε γξακκή εξγαιείσλ, ηελ επηινγή «Πεδία» 

Κάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή «Πεδία» ηεο γξακκήο εξγαιείσλ θαη παξαηεξείηε ηηο δηαζέζηκεο 
ελόηεηεο πεδίσλ 
Αλαπηύμηε ηελ ελόηεηα (πίλαθα) πνπ έρεηε νξίζεη παξαπάλσ θαη επηιέμηε ην πεδίν πνπ ζέιεηε 

λα ηνπνζεηήζεηε ζέξλνληαο ην ζηε ζπλέρεηα κέζα ζηελ εηηθέηα. 

 

 



Δθμιουργιςτε τοπικά πεδία για το είδοσ του barcode 
 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα ηνπηθό πεδίν παηάηε ζηελ επηινγή «Πεδία» θαη ζηε ζπλέρεηα 
«Σνπηθά πεδία». 
 

 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ην ηνπηθό πεδίν γηα ην ΔΑΝ13 παηάηε ηελ παξαθάησ SQL εληνιή: 
 

RunSQL('select dbo.EncodeEAN(code1) from mtrl where  mtrl = :MTRL.mtrl') 

 



 

Αληίζηνηρα, γηα λα δεκηνπξγήζεηε ην ηνπηθό πεδίν γηα ην Code39 παηάηε ηελ παξαθάησ SQL 
εληνιή: 
 

RunSQL('select dbo.EncodeCode39(code1) from mtrl where  mtrl = :MTRL.mtrl') 

 

 

 

Γηα λα ηνπνζεηήζεηε έλα ηνπηθό πεδίν πνπ δεκηνπξγήζαηε πξάηηεηε νκνίσο όπσο θαη ζηα 
απιά πεδία ζηελ εηηθέηα.  
 

ΗΜΔΙΩΗ 

ην θάθειν εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο , ζηνλ ππνθάθειν S1_Forms ζα βξείηε 

πξόηππεο θόξκεο εθηύπσζεο εηηθεηώλ γηα λα ηηο εηζάγεηε ζην Softone. 


