
Nisan 2016 tarihinde Cook Medical, ürün etiketlerimizdeki iki barkoddan birini aşamalı olarak kaldırmaya 

başlayacaktır. Halihazırda, etiketlerimizde iki barkod bulunmaktadır: Ürün etiketlerinin üstüne yakın bir yerde 

kısa bir barkod ve ürün etiketlerinin altına yakın bir yerde uzun bir barkod.

Uzun barkodda ürünün GS1 Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), lot numarası ve son kullanma tarihi yer alır. 

Kısa barkodda, uzun barkodda da bulunan GTIN yer aldığından, kısa barkodu ürün etiketlerimizden çıkarıyoruz. 

Kısa barkod kaldırıldığında, ürün etiketlerimiz daha sade hale gelecek ve gereksiz bilgi ortadan kalkacaktır.

Herhangi bir sorunuz varsa, şu iletişim kanallarından Shared Service Center ile irtibat kurabilirsiniz:

ssc.distributors@cookmedical.com veya +353 61239240

ÖNEMLİ BİLDİRİM: Cook’un ürün etiketlerindeki barkodlarda değişiklik

Bu kısa barkod, ürün 
etiketlerinden aşamalı 
olarak kaldırılacaktır.

Bu uzun barkod, ürün 
etiketlerinde kalacaktır.
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Yaygın Sorular
Cook Medical ürün etiketlerindeki barkodlarda yapılan değişiklikler hakkında sorularınıza cevaplar

Cook ürün etiketlerinde ne değişecek?
Ürün etiketlerimizde halihazırda iki barkod bulunmaktadır: Ürün etiketlerinin üstüne yakın bir yerde kısa 

bir barkod ve ürün etiketlerinin altına yakın bir yerde uzun bir barkod. Ürün etiketlerimizdeki kısa barkodu 

kaldıracağız.

Değişiklik ne zaman gerçekleşecek?
Nisan 2016 tarihinde Cook, şu anda ürün etiketlerimizde bulunan kısa barkodları aşamalı olarak kaldırmaya 

başlayacaktır. Bu tarihten sonra, Nisan 2016’dan önce basılmış ürün etiketlerimizde ve kısa barkod baskısına 

henüz son vermemiş Cook tesislerinden gelen ürün etiketlerinde kısa barkodları görmeye devam edebilirsiniz. 

Nihayetinde, tüm Cook tesisleri Cook ürün etiketlerine kısa barkodları basmaya son verecektir.

Kısa barkodu ürün etiketlerimizden neden kaldırıyoruz?
Uzun barkodda, kısa barkodda bulunan bilgiler yer almaktadır. Kısa barkodu kaldırarak gereksiz bilgileri 

ortadan kaldıracağız ve ürün etiketlerimizi sadeleştireceğiz.

Yardıma ihtiyacınız olursa kime başvurmalısınız?
• Şu sorunları yaşıyorsanız yazılım sağlayıcınızla irtibat kurun: 

• Tarayıcı uzun barkodu okuyamıyor. 

• Yazılım barkoddaki verileri GTIN, lot numarası ve son kullanma tarihi şeklinde ayırt edemiyor.

• Şu sorunu yaşarsanız ssc.distributors@cookmedical.com veya +353 61239240 iletişim 

kanallarından Cook Shared Service Center ile irtibat kurun:

• Tarayıcı uzun barkodu okuyor, ancak veriler eksik ya da yazılım sisteminize yüklenmiyor.

Uzun barkodumuzda hangi bilgiler var?

GTIN
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