Veel Gestelde Vragen

Wat is een barcode?

Een barcode ofwel streepjescode is een uniek cijfernummer dat in de detailhandel gebruikt
word om de verkoop van producten gemakkelijk te laten verlopen en te volgen en te
automatiseren.

Hoe ontvang ik mijn barcode?

Uw krijgt uw barcode aangeleverd als een grafisch bestand (in een hoge resolutie) dat u kunt
toevoegen in het ontwerp van (de verpakking) van uw product.

Is mijn barcode te scannen?

Ja zolang u een resolutie aanhoudt van 300 dpi of hoger is uw barcode te scannen.

Hoeveel barcodes heb ik nodig?

Het aantal barcodes is afhankelijk van het aantal producten. Voor ieder product heeft u een
afzonderlijke barcode nodig.

Heeft u bijvoorbeeld 2 verschillende cd’s en één dvd dan heeft u 3 barcodes nodig.

Hoe snel ontvang ik mijn barcode?
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Nadat u het contactformulier heeft ingevuld en verzonden ontvangt u binnen enkele uren de
aangevraagde barcode(s).

Bevat mijn barcode prijsinformatie?

Nee uw barcode is slechts een uniek getal en bevat geen informatie over de product of de prijs;
prijsinformatie kan hieraan gekoppeld worden, maar zit dus niet in de barcode verwerkt.

Wordt mijn cd of dvd automatisch zichtbaar in webwinkels als ik er een barcode op heb?

Nee, hiervoor is het wel nodig dat uw product samen met prijs- en bijv. hoesinformatie of
geluidsfragmenten door uw distributeur aangemeld wordt bij relevante partijen.

Kan ik mijn barcode ook gebruiken als ik een track aanmeld bij I-tunes ?

Jazeker, I-tunes wil ook de barcode weten die bij een bepaalde track of album hoort. Onder
meer ten behoeve van de registratie voor de charts. Zonder barcode tellen downloads niet mee
voor de charts. U kunt hiervoor de door ons geleverde unieke barcode invoeren.

Ik wil een barcode voor een ander product dan een CD of DVD ?

Hiervoor verwijzen wij u naar GS1, u kunt ook terecht op http://www.makeabarcode.org/
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