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Wat betekent NFC?
NFC is de afkorting van Near Field Communication. Het is dus een draadloze communicatiemethode. Zoals het woord ‘near’ al aangeeft is deze contactloze communicatie bedoeld voor zeer
korte afstanden. Dit in tegenstelling tot de RFID (Radio Frequency IDentification), waar NFC uit
ontstaan is. Bij RFID gaat het primair om de opslag en het verzenden van informatie in één richting,
zoals bij goederenstromen. NFC is daarentegen bedoeld voor communicatie in twee richtingen.
Het interessante is dat de NFC-tag geen eigen stroomvoorziening|batterij nodig heeft. De
gebruikte NFC-chip NTAG213 is compatibel met de meeste smartphones en verkrijgt zo zijn
energie. Daardoor is NFC bedoeld voor gebruik op een zeer korte afstand tot ongeveer 3cm en
bevat een code waarmee de CHECK applicatie automatisch geopend wordt. Bij een NFC tag
gaan er minder gegevens verloren en is het daarom veel veiliger in gebruik.

Wat is een QR code?
Een QR code is niets anders dan een geavanceerde barcode. QR code staat voor ‘Quick Response’
code. Het grote verschil tussen een normale barcode en een QR code is dat bij het aanmaken
van een QR code de gebruiker een keuze kan maken wat er moet gebeuren zodra de QR code
gescand wordt. Daarbij kan er in een QR code veel meer informatie opgeslagen worden dan een
traditionele barcode. De QR code kan voor alle doeleinden gebruikt worden zolang assets niet actief
getracked moeten worden

Hoe werkt een QR code?
Iedereen met een smartphone of een tablet kan een QR reader app downloaden. Het enige wat
de gebruiker hoeft te doen is de camera van de smartphone of tablet te richten op de QR code
om deze te scannen.
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