
I april 2016 vil Cook Medical begynde at udfase én af de to stregkoder på vore produktetiketter.  

Vore etiketter har for øjeblikket to stregkoder: En kort stregkode øverst på produktetiketterne og  

en lang stregkode nederst på produktetiketterne. 

Den lange stregkode indeholder produktets GS1 Global Trade Item Number (GTIN), partinummer og 

udløbsdato. Da den korte stregkode indeholder GTIN, som også er indeholdt i den lange stregkode, fjerner vi 

den korte stregkode fra vore produktetiketter. Fjernelse af den korte stregkode vil gøre vore produktetiketter 

mere simple og vil eliminere overflødig information.

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte vores Shared Service Center på

da.orders@cookmedical.com eller +45 38487607

VIGTIG MEDDELELSE: En ændring af stregkoderne på Cooks produktetiketter

Denne korte stregkode 
vil blive udfaset fra vore 

produktetiketter.

Denne lange stregkode 
vil forblive på  

produktetiketterne.

Udløbsdato PartinummerGTIN
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Udløbsdato Partinummer

Almene spørgsmål
Besvarelser af dine spørgsmål om ændring af stregkoderne på Cook Medicals produktetiketter

Hvad vil blive ændret på Cooks produktetiketter?
Vore produktetiketter har for nærværende to stregkoder, en kort stregkode nær toppen af  

produktetiketterne og en lang stregkode nær bunden af produktetiketterne. Vi vil fjerne den korte  

stregkode på vore produktetiketter.

Hvornår vil den ændring finde sted?
I april 2016 vil Cook begynde at udfase de korte stregkoder, der for øjeblikket er på vore etiketter. Efter denne 

dato vil du fortsat kunne se korte stregkoder på produktetiketter, der var blevet trykt før april 2016 og på 

etiketter fra Cook afdelinger, der endnu ikke er holdt op med at trykke korte stregkoder. Hen ad vejen vil alle 

Cook afdelinger ikke længere trykke korte stregkoder på Cooks produktetiketter.

Hvorfor fjerner vi den korte stregkode fra vore produktetiketter.
Den lange stregkode indeholder oplysningerne i den korte stregkode. Ved at fjerne den korte stregkode vil vi 

eliminere overflødigheder og gøre vore produktetiketter mere simple.

Hvem kontaktes, hvis der er behov for hjælp?
• Kontakt din softwareleverandør, hvis du oplever disse problemer: 

• Scanneren kan ikke læse den lange stregkode. 

• Softwaren kan ikke adskille data i stregkoden i GTIN, partinummeret, og udløbsdatoen.

• Kontakt Cooks Shared Service Center på da.orders@cookmedical.com eller +45 38487607 hvis 

du har dette problem:

• Scanneren læser den lange stregkode, men data enten mangler eller indlæses ikke i dit 

softwaresystem. 

Hvilken information er der i vores lange stregkode?

GTIN
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