
V aprilu 2016 bo podjetje Cook Medical začelo postopoma opuščati eno od dveh črtnih kod na naših oznakah 

izdelkov. Trenutno imajo naše oznake dve črtni kodi: kratko črtno kodo blizu vrha oznak izdelkov in dolgo črtno 

kodo blizu dna oznak izdelkov.

Dolga črtna koda vsebuje GS1 Global Trade Item Number (GTIN – globalna trgovinska številka izdelka) ter 

številko serije in datum poteka uporabnosti izdelka. Ker kratka črtna koda vsebuje GTIN, ki je vključena tudi 

v dolgi črtni kodi, bomo kratko črtno kodo odstranili z naših oznak izdelkov. Z odstranitvijo kratke črtne kode 

bodo naše oznake izdelkov postale enostavnejše, odvečni podatki pa bodo izločeni.

Če imate kakršna koli vprašanja, se lahko obrnete na našo službo Shared Service Center na

ssc.distributors@cookmedical.com ali +353 61239240

POMEMBNO OBVESTILO: Sprememba črtnih kod na oznakah izdelkov podjetja Cook

Ta kratka črtna koda bo 
postopoma opuščena  

z oznak izdelkov.

Ta dolga črtna koda 
bo ostala na oznakah 

izdelkov.
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Splošna vprašanja
Odgovori na vaša vprašanja glede spremembe črtnih kod na oznakah izdelkov podjetja Cook Medical

Kaj se bo spremenilo na oznakah izdelkov podjetja Cook?
Naše oznake izdelkov imajo trenutno dve črtni kodi, kratko črtno kodo blizu vrha oznak izdelkov in dolgo črtno 

kodo blizu dna oznak izdelkov. Z naših oznak izdelkov bomo odstranili kratko črtno kodo.

Kdaj bo prišlo do spremembe?
V aprilu 2016 bo podjetje Cook začelo postopoma opuščati kratke črtne kode, ki jih trenutno vsebujejo naše 

oznake. Po tem datumu boste lahko še vedno videli kratke črtne kode na oznakah izdelkov, ki so bile natisnjene 

pred aprilom 2016, in na oznakah izdelkov od izvajalcev podjetja Cook, ki še niso prenehali tiskati kratkih  

črtnih kod. Sčasoma noben izvajalec podjetja Cook ne bo več tiskal kratkih črtnih kod na oznake izdelkov 

podjetja Cook.

Zakaj odstranjujemo kratko črtno kodo s svojih oznak izdelkov?
Dolga črtna koda vsebuje podatke v kratki črtni kodi. Z odstranitvijo kratke črtne kode bomo izločili odvečne 

podatke in poenostavili svoje oznake izdelkov.

Na koga se lahko obrnete, če potrebujete pomoč?
• Obrnite se na svojega ponudnika programske opreme, če imate naslednji težavi: 

• Optični bralnik ne more prebrati dolge črtne kode. 

• Programska oprema podatkov v črtni kodi ne more ločiti na GTIN, številko serije in datum poteka 

uporabnosti.

• Obrnite se na službo Shared Service Center podjetja Cook na ssc.distributors@cookmedical.com 

ali +353 61239240, če imate to težavo:

• Optični bralnik prebere dolgo črtno kodo, toda podatki bodisi manjkajo bodisi se ne naložijo v 

vaš sistem programske opreme.

Kateri podatki so v naši dolgi črtni kodi?

GTIN
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