
AKO GENEROVAŤ VLASTNÝ 
ČIAROVÝ KÓD?

UŽ SME SA ZAOBERALI S 
MINULOSŤOU A BUDÚCNOSŤOU 
TECHNOLÓGIE ČIAROVÝCH KÓDOV, 
NAĎALEJ AJ S TÝM, ŽE AKO MÔŽEME 
POŽIADAŤ VLASTNÉ ČIAROVÉ KÓDY 
NA SVOJE PRODUKTY. NO A TERAZ 
VÁM UKÁŽEME, AKO FUNGUJÚ 
SOFTVÉRY S KTORÝMI VIEME 
VYGENEROVAŤ VLASTNÉ ČIAROVÉ 
KÓDY.
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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/ako-generovat-vlastny-ciarovy-kod-bp787)
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AKO GENEROVAŤ VLASTNÝ ČIAROVÝ KÓD?

V posledných desaťročí čiarový kód sa stal súčasťou každodenného života. Neexistuje taký deň, aby sme sa nestretli s 
čiarovými kódmi, či počas nákupu, alebo počas práce. Napriek tomu málo ludí vie, že ako fungujú tie čierne čiary, ktoré 
ukladajú informácie.

Už sme sa zaoberali s minulosťou a budúcnosťou technológie čiarových kódov, naďalej aj s tým, že ako môžeme 
požiadať vlastné čiarové kódy na svoje produkty. No a teraz Vám ukážeme, ako fungujú softvéry s ktorými vieme 
vygenerovať vlastné čiarové kódy.

Aký generátor čiarových kódov si máme vybrať?
Ak chceme vytvoriť vlastný čiarový kód, tak si môžeme vybrať z mnohých možností. Dnes už nemusíme nevyhnutne 
zvoliť nejaké špecifické riešenia, veď možnosť generovania čiarových kódov už nájdeme v mnohých softvérov na 
spracovanie textu, ako integrovanú funkciu. 

Dokonca, aj na internete existuje množstvo takých bezplatných aplikácií pomocou ktorých môžeme vytvoriť svoje 
vlastné čiarové kódy.

Tieto porgramy ale znamenajú mierne profesionálne riešenie a hlavne môžu byť užitočné pre tých, ktorí málo pracujú s 
čiarových kódmi a pracujú s menej dôvernými informáciami. Nakolko online generátory čiarových kódov vo väčšine 
prípadov pošlú informácie aj tretej osobe v záujme toho, aby sme vedeli vyhotoviť čiarový kód.

Takže najlepšie riešenie znamenajú pltané programy, vytvorené presne na generovanie čiarových kódov, z ktorých 
nájdeme tiež veľa na trhu. Niektoré z nich sú vhodné iba na generovanie jednodimenzionálnych kódov, ale sú ak také, 
ktoré vedia vyhotoviť aj 2D kódy.

Najlepšie riešenie môže byť, ak zakúpime softvér tej spoločnosti, od ktorej sme kúpili aj čítačku čiarového kódu, veď to 
garantuje dokonalú kvalitu a úplnu 100%-nú kompatibilitu.

Dokonca, vo väčšine prípadov nemusíme vydať ani peniaze, veď väčšine velkých výrobcov (ako napríklad Zebra alebo 
Datalogic) zabezpečuje k tlačiarni alebo skeneru aj softvér pre návrh etikiet, kde vo väčšine prípadov vieme vytvoriť aj 
čiarové kódy.

Ako funguje generovanie čiarových kódov?

Ak na vytvorenie svojich čiarových kódov používame softvér pre návvrh etikiet, tak údaje potrebné pre generovanie 
môžeme extrahovať aj z našej databázy. Tieto môžeme umiestniť na etiketách aj direktným spôsobom aj v prevedení 
na čiarový kód.
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Generovanie čiarového kódu pomocou takého programu je jednoduchá úloha. Stačí iba vybrať v programe, že v akej 
forme chceme zobraziť údaje čiarových kódov na etiketách. Potom sa zobrazí jeden testový čiarový kód, čo môžeme 
personalizovať so zadaním údajov, naďalej ak si vyberieme ten pre nás vhodný typ čiarového kódu.

Môžete určiť veľkosť kódu, šírku a výšku, naďalej umiestnenie na etikety. Softvér následne vykonáva všetky ostatné 
práce podla pravidiel čiarových kódoch.

Ak používame internetové aplikácie, tak to môže byť ešte rýchlejšie a jednoduchšie, avšak, ako sme to spomenuli aj 
vyššie, z bezpečnostných dôvodov je lepšie používať špeciálny softvér presne na tento účel. Hlavne v tom prípade, ak k 
prístrojom Zebra alebo Datalogic dostávame aj vhodný softvér pre generovanie čiarových kódov.
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