
Apotheekkaartjes maken Covetrus Connect

Covetrus kan apotheekkaartjes voor de praktijk maken 
van de producten die bij  Covetrus worden besteld. De 
kaartjes komen  in tweevoud: een gekleurde en een 
witte.

Starten met de barcode apotheekkaartjes: bestellen
A. Zelf een productlijst opstellen
1. Maak een lijst in Excel met 2 kolommen

- Kolom A: artikelnummer
- Kolom B: besteladvies

2. Kies de kleur uit van het apotheekkaartje. Standaardkleur is geel,
maar als je de praktijkkleuren wilt aanhouden kan dat ook.

3. Verstuur de lijst naar info@covetrus.nl.
4. De kaartjes hebben een nieuwe verbeterde kwaliteit: dikker en

een betere coating. De drukkerij kan deze dikke kaartjes nu
echter niet meer op maat snijden. De kaartjes moeten zelf nog op
maat geknipt worden (volg de voorgedrukte kniplijnen).

5. Kosten: €0.40 per product (set van 1 geel + 1 wit kaartje) en

opstartkosten €25,-

B. Covetrus stelt een productlijst voor jullie op
Covetrus kan jullie helpen bij het kiezen van producten

voor de apotheekkaartjes.

1. Stuur een e-mail naar info@covetrus.nl.
2. Covetrus maakt een lijst met producten die jullie het afgelopen jaar

(regelmatig) hebben besteld. Desgewenst kunnen wij ook een besteladvies
(optimale aantal dat per product besteld moet worden) voor die producten
maken.

3. Covetrus e-mailt de productlijst naar de praktijk zodat jullie deze kunnen
controleren en aanpassen indien nodig. Misschien dat jullie niet van alle
producten een apotheekkaartje nodig hebben.

4. Geef een akkoord op de lijst en/of e-mail de aangepaste lijst terug

5. De apotheekkaartjes worden gedrukt en verstuurd.

Zie opmerkingen bij A4 en A5



Apotheekkaartjes maken Covetrus Connect

C. Stickers voor apotheekkaartjes zelf afdrukken
Je kan met een speciale labelprinter (Brother QL-820NWB ) en de 
Covetrus Connect App stickers afdrukken die kunnen dienen als apo-
theekkaartje. Met de App scan je de barcode van het product. Vervol-
gens kun je in de App klikken op de knop ‘PRINT LABEL’. De 
labelprinter print nu een sticker uit met productnaam, artikelnummer en 
barcode. Plak de stickers op de schappen of plak ze op een blanco 
apotheek-kaartje.  
Voor meer informatie: zie ‘Handleiding Labelprinter’.

Aanvullen van de barcode apotheekkaartjes
Gedurende het hele jaar verandert het assortiment binnen de praktijk: een aantal 

producten gaan eruit en worden vervangen door nieuwe alternatieven. Voor het  

bestelgemak moeten de nieuwe producten dan ook voorzien worden van  

apotheekkaartjes met barcode.

A. Aanvullende apotheekkaartjes aanvragen bij Covetrus
1. Maak een lijst met producten waarvan je een apotheekkaartje wil hebben. 

Gegevens die wij nodig hebben:
- Artikelnummer
- Besteladvies (optioneel)

2. E-mail de lijst naar info@covetrus.nl
3. Covetrus drukt de kaartjes zelf af en verstuurt deze naar de kliniek.

Kosten: €0,40 per product (één gekleurd en één wit kaartje). Opstartkosten €4.95
4. Knip de apotheekkaartjes op maat uit. Volg hiervoor de voorgedrukte kniplijnen

B. Print zelf apotheekstickers uit
Je kan met de labelprinter Brother QL-820NWB en de Covetrus Connect App  stickers 
afdrukken die kunnen dienen als apotheekkaartje. Met de App scan je de barcode van het 
product. Vervolgens kun je in de App klikken op de knop ‘PRINT LABEL’. De labelprinter 
print nu een sticker uit met productnaam, artikelnummer en barcode.Plak de stickers op de 
schappen of plak ze op een blanco apotheekkaartje.  
Voor meer informatie: zie ‘Handleiding Labelprinter’.




