
Τον Απρίλη του 2016, η Cook Medical θα ξεκινήσει να καταργεί σταδιακά έναν από τους δύο γραμμωτούς κωδικούς στις 
ετικέτες των προϊόντων της. Επί του παρόντος, οι ετικέτες μας έχουν δύο γραμμωτούς κωδικούς: έναν μικρό γραμμωτό 
κωδικό κοντά στο επάνω μέρος των ετικετών των προϊόντων και έναν μεγάλο γραμμωτό κωδικό κοντά στο κάτω μέρος των 
ετικετών των προϊόντων.

Ο μεγάλος γραμμωτός κωδικός περιλαμβάνει τον διεθνή κωδικό μονάδων εμπορίας (GTIN) GS1, τον αριθμό παρτίδας  
και την ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Επειδή ο μικρός γραμμωτός κωδικός περιλαμβάνει τον GTIN, ο οποίος 
περιλαμβάνεται επίσης στον μεγάλο γραμμωτό κωδικό, αφαιρούμε τον μικρό γραμμωτό κωδικό από τις ετικέτες των 
προϊόντων μας. Η κατάργηση του μικρού γραμμωτού κωδικού θα απλοποιήσει τις ετικέτες των προϊόντων μας και θα 
αφαιρέσει τις περιττές πληροφορίες.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Shared Service Center στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ssc.distributors@cookmedical.com ή στον αριθμό τηλεφώνου +353 61239240

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγή στους γραμμωτούς κωδικούς των ετικετών προϊόντων της Cook

Αυτός ο μικρός γραμμωτός 
κωδικός θα καταργηθεί 

από τις ετικέτες των 
προϊόντων.

Αυτός ο μεγάλος 
γραμμωτός κωδικός θα 

παραμείνει στις ετικέτες 
των προϊόντων.

Ημερομηνία  
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Αριθμός 
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Συνήθεις ερωτήσεις
Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με την αλλαγή των γραμμωτών κωδικών στις ετικέτες των προϊόντων της Cook Medical

Τι θα αλλάξει στις ετικέτες των προϊόντων της Cook;
Επί του παρόντος, οι ετικέτες των προϊόντων μας έχουν δύο γραμμωτούς κωδικούς, έναν μικρό γραμμωτό κωδικό κοντά 
στο επάνω μέρος των ετικετών των προϊόντων και έναν μεγάλο γραμμωτό κωδικό κοντά στο κάτω μέρος των ετικετών των 
προϊόντων. Θα αφαιρέσουμε τον μικρό γραμμωτό κωδικό από τις ετικέτες των προϊόντων μας.

Πότε θα γίνει η αλλαγή;
Τον Απρίλη του 2016, η Cook θα ξεκινήσει να καταργεί σταδιακά τους μικρούς γραμμωτούς κωδικούς που υπάρχουν, επί του 
παρόντος, στις ετικέτες της. Μετά από αυτή την ημερομηνία, μπορεί να συνεχίσετε να βλέπετε τους μικρούς γραμμωτούς 
κωδικούς σε ετικέτες προϊόντων που έχουν τυπωθεί πριν από τον Απρίλη του 2016 και σε ετικέτες προϊόντων από 
εγκαταστάσεις της Cook που δεν έχουν ακόμη σταματήσει να εκτυπώνουν τους μικρούς γραμμωτούς κωδικούς. Κάποια στιγμή, 
όλες οι εγκαταστάσεις της Cook θα σταματήσουν πλέον να εκτυπώνουν τους μικρούς γραμμωτούς κωδικούς στις ετικέτες των 
προϊόντων της Cook.

Γιατί αφαιρούμε τον μικρό γραμμωτό κωδικό από τις ετικέτες των προϊόντων μας;
Ο μεγάλος γραμμωτός κωδικός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που υπάρχουν στον μικρό γραμμωτό κωδικό. Με την  
κατάργηση του μικρού γραμμωτού κωδικού, θα αφαιρέσουμε τις περιττές πληροφορίες και θα απλοποιήσουμε τις  
ετικέτες των προϊόντων μας.

Πού να απευθυνθώ εάν χρειάζομαι βοήθεια;
 • Απευθυνθείτε στον πάροχο του λογισμικού σας εάν αντιμετωπίσετε τα παρακάτω προβλήματα: 

 • Η συσκευή σάρωσης δεν μπορεί να διαβάσει τον μεγάλο γραμμωτό κωδικό. 

 • Το λογισμικό δεν μπορεί να εντοπίσει τα διαφορετικά δεδομένα του γραμμωτού κωδικού: GTIN, αριθμό 

παρτίδας και ημερομηνία λήξης.

 • Επικοινωνήστε με το Shared Service Center της Cook στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

ssc.distributors@cookmedical.com ή στον αριθμό τηλεφώνου +353 61239240 εάν αντιμετωπίσετε αυτό το 

πρόβλημα:

 • Η συσκευή σάρωσης διαβάζει τον μεγάλο γραμμωτό κωδικό, αλλά τα δεδομένα είτε λείπουν είτε δεν 

φορτώνονται στο σύστημα λογισμικού που διαθέτετε.

Τι πληροφορίες περιλαμβάνει ο μεγάλος γραμμωτός κωδικός;

GTIN
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