
3+1 OBLASTI, KDE POUŽÍVANIE 
ČIAROVÝCH KÓDOV JE 
KAŽDODENNÉ

POČAS POSLEDNÝCH DESAŤROČÍ 
POUŽÍVANIE ČIAROVÝCH KÓDOV SA 
STAL KAŽDODENNÝM AJ VO 
VIARECOM PRIEMYSELNOM ODVETVÍ 
A POUŽÍVAJÚ TECHNOLÓGIU AJ V 
TAKÝCH OBLASTIACH, KDE BY SME SI 
ANI NEMYSLELI, ŽE MÔŽE BYŤ 
UŽITOČNÁ.
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 2000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na zákazníkov, 
nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa nepretržite 
zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/blog/3-1-oblasti-kde-pouzivanie-ciarovych-kodov-je-
kazdodenne-bp696)
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3+1 OBLASTI, KDE POUŽÍVANIE ČIAROVÝCH 
KÓDOV JE KAŽDODENNÉ

Mnohí ľudia si myslia, že používanie techniky čiarových kódov sa sústredí iba na obchod. Avšak oni sa nemôžu viac 
mýliť! Počas posledných desaťročí používanie čiarových kódov sa stal každodenným aj vo viarecom priemyselnom 
odvetví a používajú technológiu aj v takých oblastiach, kde by sme si ani nemysleli, že môže byť užitočná.

V tomto článku predstavíme štyri také oblasti, kde používanie čiarových kódov je neoddeliteľnou súčasťou každodennej 
práce.

Zdravotníctvo
Výhody techniky čiarových kódov v zdravotnej starostlivosti sú už dlho hojne využívané. Pomocou čiarov9ych kódov 
jednoducho a rýchlo sa dá označiť nemocenské zariadenia, vydať lieky a bezpečnostne overiť recepty, naďalej 
efektívne spracovať a ovládať údaje pacientov.

Okrem hore uvedených sú používatelné aj na bezpečnú administráciu nemocenských prístrojov a na ich monitorovanie. 
Ich pomocou napríklad môžeme registrovať aj to, že jeden daný prístroj kedy a komu bol vydaný zo skladu, ale môžeme 
sledovať aj to, že kto bol ten, kto mal prístup k zásobám.

Účtovníctvo
V poslednom desaťročí používanie technológie čiarových kódov sa stalo bežným zvykom aj počas automatizácií 
niektorých účtovných úloh. Označenie faktúr a dokumentov súvisiace s účtovníctvom s čiarovými kódmi pomôže v tom, 
aby jedna velká obchodná jednotka ovela rýchlejšie a jednoduchšie dokonca bezchybne by vedela zaznamenať a 
spracovať potrebné údaje pre vyúčtovanie.  

V dnešnom živote už nie je zriedkavé, že z účelu zjednodušenia účtovných úloh a zrýchlenia administratívnych úloh 
spoločnosti používajú administratívny systém na základe čiarových kódov, čo zabezpečuje to, aby všetky dôležité údaje 
v čase a bezchybne boli v poriadku.

Šport
Nech je to akokoľvek prekvapivé používanie čiarových kódov dnes už je bežné aj v oblasti profesionálneho športu. 
Stačí ak si myslíme na predaj lístkov na jednomn väčšom zápase a ihneď to porozumieme.

V dnešnom dnoch môžeme vidieť 1D čiarové kódy alebo QR kódy aj na online predaných lístkach, naďalej aj na 
náramkoch ako vstupenky.
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Čiarové kódy pri vstupe na podujatí môžu byť velmi užitočné aj na rôzne iné úlohy. Tak, ako aj v prípade zdravotníctva, 
napríklad aj monitorovanie prístrojov, alebo riadenie databázy sa môže prebiehať pomocou administrácie na základe 
čiarových kódov.

Marketing
Predstavenie dvojdimenzionálnych čiarových kódov otvorilo novú dobu v histórií reklame. Môžeme sa stretávať s čoraz 
viac takou propagačnou kampaňou, ktoré integrujú QR kódy ako neoddeliteľná súčasť našich smartfónov s čími lahko 
ich vieme dekódovať.

Nakolko 2D kódy sú schopné ukladať ovela viac informácií, ako bežné čiarové kódy, takto účinne ich vieme používať aj 
na kódovanie webového odkazu alebo akciového kupónu.

Používanie QR kódov je čoraz populárnejšie aj počas vernostných programov a v dnešnom živote ich používajú nie iba 
velké obchodné reťazce, ale veľa možností 2D čiarových kódov čoraz viac snažia využiť aj menšie podnikania.

Ak nechcete zostať mimo rady, tak v našom internetovom obchode aj Vy nájdete ten najvhodnejší skener čiarových 
kódov pre Vaše požiadavky! Na dekódovanie dvojdimenzionálych kódov si môžete vybrať z špeciálnych snímačov, ale 
ak chcete vyriešiť vybavenie viacerých úloh iba s jediným prístrojom, tak najlepšie riešenie pre Vaše predstavenia môže 
byť jeden multifunkčný dátový terminál.
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