
2016 áprilisában a Cook Medical megkezdi a termékcímkéinken szereplő két vonalkód egyikének a fokozatos 

kivonását. Jelenleg a címkéinken két vonalkód szerepel: egy rövid vonalkód a termékcímke felső részén, és egy 

hosszú vonalkód a termékcímke alsó részén.

A hosszú vonalkód tartalmazza a termék GS1 globális kereskedelmi áruazonosító számát (GTIN), tételszámát 

és lejárati idejét. Mivel a rövid vonalkód ugyanazt a GTIN-t tartalmazza, amelyet a hosszú vonalkód is tartalmaz, 

a rövid vonalkódot eltávolítjuk termékeink címkéiről. A rövid vonalkód eltávolításával termékcímkéink 

egyszerűbbek lesznek, és megszűnik a fölösleges ismétlődés.

Ha kérdései lennének, kapcsolatba léphet a Shared Service Center munkatársával:

hu.orders@cookmedical.com vagy +36 17779199

FONTOS MEGJEGYZÉS: Változás a Cook-termékek címkéjén szereplő vonalkódokban

Ezt a rövid vonalkódot 
fokozatosan kivonjuk  

a termékcímkékről.

Ez a hosszú vonalkód 
megmarad  

a termékcímkéken.

Lejárati idő TételszámGTIN
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Lejárati idő Tételszám

Gyakori kérdések
Válaszok a Cook Medical termékcímkéin található vonalkódok változásaival kapcsolatos kérdésekre

Mi fog megváltozni a Cook termékcímkéin?
Jelenleg a címkéinken két vonalkód szerepel: egy rövid vonalkód a termékcímke felső részén, és egy hosszú 

vonalkód a termékcímke alsó részén. A rövid vonalkódot eltávolítjuk a termékcímkéinkről.

Mikor történik majd ez a változás?
2016 áprilisában a Cook megkezdi a termékcímkéinken jelenleg szereplő rövid vonalkódok fokozatos 

kivonását. E dátum után is láthat még rövid vonalkódokat azokon a termékcímkéken, amelyeket 2016 áprilisa 

előtt nyomtattak, továbbá a Cooknak azokból az egységeiből származó termékcímkéken, ahol még nem 

állították le a rövid vonalkódok nyomtatását. Végül a Cook valamennyi egysége abba fogja hagyni a rövid 

vonalkódok nyomtatását a Cook termékcímkéire.

Miért távolítjuk el a rövid vonalkódot a termékcímkéinkről?
A hosszú vonalkód tartalmazza a rövid vonalkódban lévő információkat. A rövid vonalkód eltávolításával 

megszüntetjük a fölösleges ismétlődést, és egyszerűsítjük termékcímkéinket.

Kihez fordulhat, ha segítségre van szüksége?
• Ha az alábbi problémákkal találkozik, forduljon a szoftverszolgáltatójához: 

• A szkenner nem képes leolvasni a hosszú vonalkódot. 

• A szoftver nem képes a vonalkódban foglalt adatokat szétválasztani GTIN-re, tételszámra  

és lejárati időre.

• Ha az alábbi problémával találkozik, forduljon a Cook Shared Service Center munkatársához: 

hu.orders@cookmedical.com vagy +36 17779199.

• A szkenner leolvassa a hosszú vonalkódot, de az adatok vagy hiányoznak, vagy nem töltődnek be 

az Ön szoftverrendszerébe.

Milyen információkat tartalmaz a hosszú vonalkódunk?

GTIN
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