FACTSHEET: Wat is een QR-code?
Uitleg QR-codes
De QR-code is vergelijkbaar met de bekende streepjescode, maar dan een tikkeltje anders.
Een reguliere barcode is te vinden op een groot aantal producten. In de meeste gevallen heeft een
dergelijke code enkel administratieve doeleinden. Een QR zeker niet! Tegenwoordig duiken QR-codes
op in bijvoorbeeld kranten en tijdschriften, op flyers en als stickers op lantaarnpalen of muren. Door
de code te scannen met een mobiele telefoon ga je bijvoorbeeld naar een website (de QR-code bevat
in dit geval de link naar de website).

Meer informatie
De verzender van het bericht (bijvoorbeeld de fabrikant van het product of de adverteerder) maakt
gebruik van een QR-code generator. Die zet voor mensen leesbare tekst om in een QR-code. De QRcode is eigenlijk niets anders dan een opdeling in vierkantjes. Elk vierkantje is gevuld met een kleur
(meestal zwart) of blanco (wit) gelaten.

Zo’n QR-code kun je gebruiken bij een uitleenservice van innovatieve producten.
De code verbindt je aan een bibliotheek met gegevens.
Je kunt hem ook inzetten bij het scannen van de juiste medicatie.
De apps van banken zoals de ING en ASN maken ook gebruik van een QR-code, die je met de app op
je telefoon moet scannen van het computerscherm om te kunnen betalen.
Of je gebruikt het om een betaalverzoek aan je collega te doen tijdens een etentje.
Zoek op YouTube op Mobiel bankieren App: Betaalverzoek via QR-code.
Of kijk op Youtube bij ‘iDEAL QR-code’.
Je kunt soms zelfs bij goede doelen die komen collecteren met de QR-code betalen!
Om een QR-code te kunnen scannen heb je een scanner of een mobiele telefoon met camera nodig
met een QR-app er op.

Voorbeelden

Meestal heb je zo’n app niet nodig, maar is het voldoende om de camera van je telefoon voor de
code te houden en dan scant hij vanzelf. Handig toch!?
Bronnen
www.mediamagie.nl
www.gratisqrcode.n
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