
AKÝ TYP ČIAROVÉHO KÓDU 
MÁM POUŽÍVAŤ?

AKO STE SA O TOMUŽ MOHLI U NÁS 
ČÍTAŤ, ČIAROVÉ KÓDY MAJÚ RÔZNE 
DRUHY. RÔZNE TYPY KÓDOV SÚ 
SCHOPNÉ UKLADAŤ ODLIŠNÉ 
MNOŽSTVO INFORMÁCIÍ, PRÁVE 
PTERO ICH MÔŽEME POUŽÍVAŤ NA 
RÔZNE ÚČELY. AJ VY CHCETE 
POUŽÍVAŤ ČIAROVÉ KÓDY NA 
EVIDENCIU SKLADOVÝCH ZÁSOB, ALE 
NEVIETE, ŽE AKÉ BY SA 
ODPORÚČALO? TERAZ AJ V TOM TI 
POMÔŽEME!

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/


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/aky-typ-ciarového-kodu-mam-pouzivat-bp587)
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AKÝ TYP ČIAROVÉHO KÓDU MÁM POUŽÍVAŤ?

Ako ste sa o tomuž mohli u nás čítať, čiarové kódy majú rôzne druhy. Rôzne typy kódov sú schopné ukladať odlišné 
množstvo informácií, práve ptero ich môžeme používať na rôzne účely.

Aj Vy chcete používať čiarové kódy na evidenciu skladových zásob, ale neviete, že aké by sa odporúčalo? 
Teraz aj v tom ti pomôžeme!

Jednoduchší typ čiarových kódov znamenajú 1D čiarové kódy, ktorých viac typov používajú v oblasti skladovania a 
obchodu. Majú spoločné, že informácie na uloženie všetky kódujú z tmavých čiar a svetlých medzier, ktoré sú v rôznych 
vzdialenostiach od seba. 1D čiarové kódy majú štyri základné, rozšírené typy.

Čiarové kódy EAN-13 a EAN-8 najčastejšie používajú v obchode, posledný je vlastne skrátená verzia prvého, čo vie 
uložiť menej informácií. Kým EAN-13 vie kódovať 13 číslice, tak samozrejme EAN-8 je schopný na 8.

Medzi 1D čiarové kódy kategorizujeme aj druhy kódov CODE-128, čo odlišne od predchádzajúcich je schopný kódovať 
ovela väčšie množstvo informácií, práve preto ho hlavne používajú v oblasti prepravy a logistiky. Naďalej aj typ kódu 
ISBN je 1D kód, čo môžeme dobre spoznať z registra tlačených publikácií.

Takže používanie 1D čiarových kódov je charakteristické najčastejšie v maloobchode a logistike.

Naproti tomu používanie 2D kódov je ovela mnohostrannejší, veď tieto kódy sú vytvorené na základe geometrických 
tvarov a oproti 1-dimenzionálných kódov sú schopné ukladať ovela viac informácií. Také sú napríklad QR-kódy, s čími 
velakrát sa môžeme stretnúť v tlačených médiách, na webových stránkach alebo na bilbordoch, veď pomocou nimi 
lahko a rýchlo môžeme kódovať okamžite zobrazitelné odkazy, ktoré poukazujú na internetové stránky.

Takže QR-kódy v dnešných dňoch používajú hlavne pre inzercie a rôzné marketingové účely. Okrem toho iný typ 
2-dimenzioléných kódov DataMatrix, čo sa skladá z čierno-bielych obdlžníkov často používajú aj na označenie rôzných 
elektronických dielov.

Že Vy ktorý typ kódov si vyberiete, závisí hlavne od účelov Vášho podnikania. V našom webshope ale nájdete všetky 
také prístroje, čo môžete potrebovať pre tlač, čítanie alebo spracovanie 1D alebo 2D čiarových kódov! 
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