
3 DÔLEŽITÉ OKOLNOSTI, KTORÉ 
MÔŽU OVPLYVNIŤ 
ETIKETOVACIE PROCESY

TERAZ VÁM STRUČNE ZHRNIEME, ŽE 
NA ČO SA ODPORÚČA DÁVAŤ POZOR, 
AK CHCETE SI NÁJSŤ SPRÁVNY 
MATERIÁL PRE VAŠE PRACOVNÉ 
PROCESY A AK SA CHCETE 
ROZHODNÚŤ O NAJLEPŠOM RIEŠENÍ 
ETIKETOVANIA.
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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 15000 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-dolezite-okolnosti-ktore-mozu-ovplyvnit-etiketovacie-
procesy-bp760)
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3 DÔLEŽITÉ OKOLNOSTI, KTORÉ MÔŽU OVPLYVNIŤ 
ETIKETOVACIE PROCESY

Mnoho ludí si myslí, že kvalita samolepiacich etikiet je druhotný. Ak je potlačitelná a lepí, tak nemusíme riešiť nič iné. 
Efektívne splní svoju úlohu a všetko je v poriadku.

Avšak v realite kvalita znamená viac, ako sme si to na prvý pohlad mysleli, nakolko každá úloha je rôzna a môže 
vyžadovať špeciálne etikety.

Teraz Vám stručne zhrnieme, že na čo sa odporúča dávať pozor, ak chcete si nájsť správny materiál pre Vaše 
pracovné procesy a ak sa chcete rozhodnúť o najlepšom riešení etiketovania.

Pracovné podmienky
Výber najlepšej etikety v prvom rade závisí od toho, že medzi akými podmienkami používame etikety a počas akých 
procesoch potrebujeme označiť. Jednoduchá kancelárska práca je lahko vyriešitelná aj s bežnými papierovými 
etiketami, ktoré sú ideálne na označenie obálok a na spracovanie dokumentov.

Avšak existujú také pracovné oblasti a podmienky, ktoré si vyžadujú špeciálnejšie riešenia.

Napríklad v skladoch a závodoch počas vykonania priemyselných činností je velmi dôležité, aby sme si vybrali materiál, 
čo bude odolný aj pri masívnejších, náročnejších a extrémnych podmienkach. Iné riešenie bude vhodná alternatíva v 
potravinárskom priemysle, iné v chemickom priemysle a zase iné počas skladovýcg operácií.

Technológia tlače

V závislosti toho, že akú technológiu tlače používame, môže sa líšiť aj používaný spotrebný materiál. V menších 
obchodoch a skladoch obvykle používajú bežné atramentové alebo thermotlačirne, kým medzi priemyselnými 
podmienkami sa odporúča používať odolnejšie riešenia.

Avšak je dôležité v obidvoch prípadoch, že v záujme kvalitného a trvácneho konečného výsledku nesmieme šetriť na 
kvalite. Ak plánujeme dlhodobo, tak sa odporúča investovať do tlače prémiových etikiet.

Nariadenia 

Sú také pracovné oblasti v prípade ktorých sú dôležité aj iné faktory, ako iba kvalita. Napríklad v potravinárskom a 
chemickom priemysle platia vážne predpisy na etiketovanie, aj z hladiska uvedených informácií, aj kvality materiálov.
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V prvom prípade je dôležité, aby sme si vybrali trvácne a dobre čitatelné označovací spôsob, kým v druhom prípade má 
mimoriadne velký význam aj to, 2ze etikety sú aké trvácne proti rôznými vplyvmi počasia, naďalej proti amortizácií z 
pracovných procesov.
Spoľahnite sa na profesionálov!

Väčšina malých podnikaní ťažko sa nájde to najlepšie a najekonomickejšie riešenie na svoje požiadavky, aj vtedy, ak si 
finančne aj môže dovoliť prevádzkovanie jednej tlačiarne etikiet, ale v mnohých prípadoch 2tažko si vie nájsť čas na 
túto úlohu.

V mnohých prípadoch rozhodujú finančné veci, ale to velakrát ide na úkor kvality, čo dlhodobo bude mať vplyv na 
kvalitu práce a výrazne môže znížiť produktivitu.

V tom prípade, ak nemáme dostatok času na návrh a vyhotovenie vlastných etikiet, tak sa odporúča sa spolahnúť na 
jednu tlačiareňskú spoločnosť, kde sú schopní uspokojiť naše individuálne požiadavky.

V našom internetovom obchode nájdete nie len tie najkvalitnejšie samolepiace etikety, ale máte možnosť aj na to, aby 
ste nás kontaktovali ohladom zákazky na výrobu etikiet a my Vám navrhneme dokonalé etikety na Vaše produkty, 
balíky alebo akékolvek štítky ideálne pre rôzne účely a to všetko v prémiovej kvalite!
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