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شرکت مهندسی فناوری های نوین پایوند



جانمایی  انبار،  مدیریت  نظیر  مهمی  فعالیت های  شامل  انبار  حسابداری  و  انبارداری  عملیات 

کاال، مدیریت موجودی، ثبت ورود و خروج کاال، قیمت گذاری و حسابداری مواد و کاال، مدیریت 

درخواست ها و سفارش گذاری، انبارگردانی و موارد دیگری است که به دلیل پیچیدگی، تنوع، اهمیت و 

حجم باالی فرآیندهای انبارداری، هم چنین اهمیت باالی موجودی کاال، جزو نیازهای اساسی بسیاری 

از شرکت های تولیدی و تجاری به شمار می آیند. 

سیستم انبار راهکاران همکاران سیستم به مدیریت هر چه بهتر این عملیات کمک می کند و 

فعالیت های مربوط به انبارداری را برای کاربران ساده تر می کند؛ هم زمان ارتباط میان فرآیندهای 

گوناگون انبار را با انعطاف پذیری باالتری فراهم می سازد. 

در کنار سیستم انبار، با افزودن راهکار »مدیریت انبار با RFID«، اطالعات مربوط به ورود، آدرس دهی 

و خروج کاال به درستی و با دقت باال ثبت خواهد شد و فرآیند انبارگردانی آسان تر می شود؛ به گونه ای 

که به هر قلم کاال یا هر بسته )شامل چند قلم کاال( در ابتدای ورود به انبار یا تحویل از واحد تولید، 

یک شماره سریال ویژه )تگ( که پیش تر با استفاده از چاپ گر RFID روی حافظه ی تگ نوشته شده 

است، تعلق می گیرد، سپس با تگ خوان های RFID در سیستم ثبت می شود؛ در نتیجه سیستم 

مکانیزه مدیریت انبار، به محض ورود این کاالها، آن ها را به موجودی انبار اضافه می کند. 

افزون بر اين، در اين راهکار با کمک فناوری RFID می توان محل کاال را در انبار مشخص کرد؛ در هنگام 

خروج کاال، دستگاه تگ خوان RFID، اطالعات آن را دوباره می خواند و از موجودی ها کم می شود. در 

نتیجه آگاهی از موجودی دقیق کاال در کم ترین زمان امکان پذیر است و کاربر می تواند با استفاده از 

فناوری RFID در زمان کوتاه تری نسبت به سایر روش ها، موجودی کل انبار را شمارش و ثبت کند.

RFID راهکار مدیریت انبار مبتنی بر
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مدیریت انبار با RFID؛
افزایش دقت و تسریع فرآیند ها

با انبارداری به کمک فناوری RFID؛

•  فرآیند کنترل ورود و خروج به جای عملیات دستی روزانه، به شکل خودکار انجام می شود. 

•  فرآیند ورود، خروج و ترخیص کاال سریع تر، با نظارت دقیق و به شکل مکانیزه انجام می شود. 

•  خطاهای کاربری و سیستمی کاهش می یابد. 

•  با تگ گذاری کاال و زون ها، آگاهی دقیقی از مکان فیزیکی کاال در داخل انبار فراهم می شود.

•  از بروز اشتباه در بسته بندی و ارسال نادرست کاال پیش گیری می شود. 

•  با جانمايی مناسب کاال و تسريع فرآيند خروج،  می توان به افزايش ظرفيت توليد دست يافت. 

•  با ذخیره ی اطالعات کاال روی تگ RFID و ایجاد هویت یکتا برای هر کدام از تگ های چسبانده 

     شده به کاال، امنیت انبار افزایش می یابد. 

•  اطالعات به روز و دقیق تری از موجودی کاال در انبار در دسترس است.

•  فرآیند انبارگردانی با سهولت بیش تر و در زمان کم تری انجام می شود.
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مزایای فناوری RFID نسبت به بارکد

در فناوری بارکد، انتقال اطالعات از طریق امواج نوری و با دید مستقیم انجام می شود؛ برخالف 

محدودیت های بارکد مانند نیاز به خوانش مستقیم، تاثیرپذیری از وضعیت آب وهوایی و... فناوری 

RFID مزایای زیر را به همراه دارد: 

•  قابلیت خواندن و نوشتن چند تگ با سرعت باال و به شکل هم زمان را فراهم می کند.

•  کاربر را از قرار گرفتن در خط دید مستقیم بی نیاز می کند.

•  محدوده ی خواندن را وسعت می بخشد.

•  با امنیت باال، قابلیت رمزگذاری روی تگ ها را پشتیبانی می کند.

•  از دوام و قابلیت تطبیق با محیط برخوردار است و رطوبت و نور شدید آفتاب روی عملکرد 

درست  آن تاثیرنمی گذارد. 

•  چسباندن تگ روی سطوح ناهموار را ممکن می کند.
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پیاده سازی مدیریت انبار با RFID به روش های گوناگونی امکان پذیر است که با توجه به نیاز، 

شرایط انبار و کاال می توان یکی از آن ها را انتخاب کرد :

•  به کارگیری ترمینال دستی )Handheld( برای ثبت ورود، خروج و انبارگردانی

•  به کارگیری لیفتراک و نصب تگ خوان روی آن

•  به کارگیری تگ خوان ثابت در ورودی و خروجی ها

•  به کارگیری گیت کنترلی RFID برای اطمینان از الصاق تگ درست به کاال

می توان این راهکارها را با هم ادغام کرد یا هم زمان، چند راهکار را در کنار هم به کار گرفت؛ هم چنین بنا 

به نوع پروژه، می توان از تلفیق فناوری های بارکد و RFID در کنار هم بهره برد.

روش های پیاده سازی
RFID مدیریت انبار با
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روش های پیاده سازی
RFID مدیریت انبار با

Handheld به کارگیری ترمینال دستی
برای ثبت اسناد انبار و انبارگردانی

این راهکار مرسوم ترین راهکار در انبار مکانیزه است؛ از ترمینال دستی برای ثبت سند ورود کاال به 

انبار، خروج کاال و انجام عملیات انبارگردانی استفاده می شود.

هم چنین، راهکار ترمینال دستی می تواند در کنار راهکارهای دیگری که در ادامه معرفی می شوند، 

به عنوان راهکار تکمیلی استفاده شود؛ برای مثال، از ترمینال دستی می توان تنها برای سرشماری 

کاال و انبارگردانی استفاده کرد.
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روش های پیاده سازی
RFID مدیریت انبار با

در این روش، لیفتراک ثبت فرآیندهای ورود کاال از بسته بندی به انبار محصول و خروج کاال از انبار 

را انجام می دهد؛ روی هر لیفتراک یک رایانه صنعتی )VMT(  به همراه آنتن های RFID نصب خواهد 

شد و به محض برداشتن کاال، اطالعات تگ چسبانده شده به کاال خوانده می شود و ورود و خروج 

بر اساس مجوزهای سیستمی کنترل و سپس ثبت می شود. در این راهکار ثبت اطالعات را راننده ی 

لیفتراک و تایید آن را مسوول انبار انجام می دهند.

 این راهکار برای انبارهایی با ویژگی های زیر مناسب است:

•  انبارهای بزرگ با حجم تولید باال 

•  دارای تعدد گیت های خروج کاال 

•  بارگیری های هم زمان و خارج از محوطه ی انبار

به کارگیری لیفتراک
و نصب تگ خوان روی آن
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روش های پیاده سازی
RFID مدیریت انبار با

به کارگیری تگ خوان ثابت
در ورودی ها و خروجی ها

در این روش، با نصب گیت تردد RFID در خروجی واحد بسته بندی و خروجی انبار، تردد کاالها ثبت 

می شود و به محض عبور کاال از محوطه ی گیت، اطالعات تگ، خوانده می شود؛ هم چنین کنترل ورود 

و خروج درست کاال را عامل انسانی با استفاده از یک رایانه انجام می دهد.

این راهکار برای انبارهایی با ویژگی های زیر مناسب است:

•  انبارهای کوچک و متوسط با حجم ورود و خروج متوسط و پایین

•  دارای گیت های مجزا برای ورود یا خروج
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روش های پیاده سازی
RFID مدیریت انبار با

 RFID به کارگیری گیت کنترلی
برای اطمینان از الصاق تگ

با استفاده از گیت کنترلی )RFID Reader( به انتهای خط بسته بندی یا ابتدای ورودی کاال به انبار، 

می توان از الصاق تگ درست به کاال مطمئن شد، هم چنین از ورود کاالی بدون تگ به انبار جلوگیری 

کرد.

با این ابزار، زمانی که کاالیی بدون تگ یا با چند تگ از گیت عبور می کند، مسوول بسته بندی یا راننده ی 

لیفتراک با چراغ و بوق هشداردهنده از این اشتباه آگاه می شوند و به این ترتیب می توان در انتهای 

خط بسته بندی، مشکل تگ گذاری کاال را برطرف کرد .
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ارزش افزوده ی راهکار
با بهره مندی از مدیریت انبار با RFID؛

مدیران ارشد، می توانند از موجودی انبار آگاهی دقیق تری داشته باشند، سیاست گذاری های کوتاه و 

بلندمدت سازمان را بهتر تعیین کنند و در بازارهای رقابتی قوی تر حاضر شوند. 

مدیران انبار، می توانند با مکانیزه شدن فرآیندهای درون انبار، بر کل امور انبار مسلط شوند، 

عملیات ورود و خروج کاال و انبارگردانی را با سهولت، دقت و سرعت بیش تر انجام دهند.

مدیران اداری و بازرگانی، می توانند در مسیر افزایش بهره وری کارکنان گام بردارند، سفارش ها را 

مدیریت کنند و پاسخ گوی سفارش های مهم و فوری باشند، از اشتباهات کاربری پیش گیری کنند و 

با مدیریت موجودی و قیمت، سیاست گذاری های فروش را پیش ببرند. 

مدیران IT، می توانند از تازه ترین فناوری روز دنیا در مدیریت انبار  بهره مند شوند، سرعت کار را 

افزایش دهند، در مواجهه با شرایط جوی و محیطی قابلیت تطبیق بیش تری داشته باشند و با 

قابلیت رمزگذاری روی تگ ها امنیت را باال ببرند.
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تگ خوان یا آنتن RFID )ُبرد بلند(

برای خواندن تگ های چسبانده شده به کاالها يا تگ های قرار گرفته در کف محوطه انبار استفاده 

می شود.

)VMT( رایانه صنعتی

ابزار تمام تغییر  این  با  لیفتراک  راننده ی  لیفتراک استفاده می شود و  رایانه برای نصب روی  این 

وضعیت ها را انجام می دهد.

RFID ُکنترلر

اطالعات تگ خوان های متصل را تجمیع و داده های مربوطه را برای پردازش به سرور یا رایانه صنعتی 

می فرستد. 

ترمینال دستی یا Handheld )خواندن و نوشتن روی تگ(

مناسب برای ورود، خروج و انبارگردانی، ثبت اطالعات تگ، بازرسی و سرشماری موردی کاالست.

RFID چاپ گر تگ

اين چاپ گر صنعتی قابليت ذخیره ی اطالعات روی تگ و چاپ بارکد روی برچسب آن را به شکل جدا و 

هم زمان دارد.

تگ

شامل يک تراشه و يک آنتن داخلی است. وظيفه ی اصلی تگ RFID، ذخيره ی داده و ارسال آن به يک 

تگ خوان است.

تجهیزات بی سیم صنعتی

برای ارتباط به روز و لحظه ای بین سرور و انتقال داده، به پوشش دهی و زیرساخت بی سیم قوی نیاز 

است. طراحی این کار به گونه ای انجام می شود که در فضاهای خارجی جلوی انبار که محل تردد و 

بارگیری لیفتراک است نیز پوشش شبکه وجود داشته باشد. 

نمونه ای از تجهیزات مورد نیاز در سیستم 
RFID مدیریت انبار با
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شرکت پایوند
پایوند از شرکت های تخصصی همکاران سیستم و عضو سندیکای شرکت های شناسایی و 

مکان یابی رادیویی است که با بهره گیری از دانش فنی و تجارب گروه های کارآزموده، به شکل 

تخصصی در زمینه ی فناوری های نوین به ویژه فناوری RFID و بیومتریک فعالیت می کند. 

نرم افزارهای همکاران  با  را   RFID با  انبار  سخت افزارهای متناسب در حوزه ی مدیریت  پایوند، 

سیستم در حوزه ی تدارکات و لجستیک پیوند داده است و برای مدیریت انبار و موجودی کاال، 

مدیریت فرآیندهای ورود و خروج کاال، انبارگردانی، هم چنین کنترل ترخیص و کنترل دِر حراست 

راهکار ارائه می دهد.

مشتریان نمونه
• پتروشیمی لرستان

• پتروشیمی مهاباد

• پتروشیمی کردستان

• پلیمر کرمانشاه

• پتروشیمی ایالم

• پتروشیمی الله

• پتروشیمی مارون
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شرکت مهندسی فناوری های نوین پایوند

)عضو گروه  شرکت های همکاران سیستم(

تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک،

خیابان عطار، پالک 20، کدپستی: 1994754754

تلفن فروش: 021-۸4205222 

info@paivandtech.com

www.paivandtech.com


