
ČIAROVÝ KÓD BUDE 
DOSTATOČNÉ RIEŠENIE AJ V 
BUDÚCNOSTI?

TECHNOLÓGIA ČIAROVÝCH KÓDOV JE 
NAJJEDNODUCHŠIE A 
NAJRÝCHLEJŠIE RIEŠENIE NA 
VYBAVENIE ADMINISTRATÍVNYCH 
ÚLOH. STAČI JEDNA DOBRÁ 
TLAČIREŇ ETIKIET A SKENER K TOMU, 
ABY PRÁCA V NAŠOM OBCHODE 
ALEBO SKLADE PREBIEHALA RÝCHLO 
A PRESNE POMOCOU KÓDOVANÝCH 
INFORMÁCIÍ.
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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/ciarovy-kod-bude-dostatocne-riesenie-aj-v-buducnosti-
bp727)
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ČIAROVÝ KÓD BUDE DOSTATOČNÉ RIEŠENIE AJ V 
BUDÚCNOSTI?

Svet sa mení zo dňa na deň. S ním obnovia aj nákupné zvyky a technológia používaná v obchode. Preto dnešný 
obchodníci a podnikatelia potrebujú sledovať a monitorovať na ovela vyššej úrovni, ako kedykolvek, aby efektívne 
vedeli zostať na trhu konkurencieschopní, ako pred pár rokmi.

Vela ludí práve preto má pochybnosti, že jedna technológia, čo používajú od viac desať rokov, ešte aj naďalej môže 
efektívne fungovať. Avšak administrácia s čiarovými kódmi aj momentálne je jedno najoblúbenejšie riešenie a s veľkou 
pravdepodobnosťou aj najúčinnejšie.

A že prečo? V tomto článku Vám to vysvetlíme!

Jednoduché, ale skvelé
Technológia čiarových kódov je najjednoduchšie a najrýchlejšie riešenie na vybavenie administratívnych úloh. Stači 
jedna dobrá tlačireň etikiet a skener k tomu, aby práca v našom obchode alebo sklade prebiehala rýchlo a presne 
pomocou kódovaných informácií.

Používanie vhodných prístrojov nevyžiada špeciálne učenie, veď vo väčšine prípadov jeden snímač čiarových kódov sa 
dá používať s jedným pohybom. To taktiež platí aj na tlačiarne etikiet, pomocou ktorých rýchlo a jednoducho vieme 
potlačiť etikety na označenie vlastných skladových zásob, alebo produktov, výrobkov.

Používaním čiarových kódov možnosti chýb skryté v administratívnych operácií môžu minimalizovať, úlohy môžu 
zjednodušiť a môžeme si byť istí v tom, že efektivita a produktivita nášho podnikania z jedného mesiaca na druhý rastie.

Lacné a efektívne

Integrácia čiarových kódov do našich pracovných procesoch vôbec navyžaduje zložité zariadenia. Stačí jeden počítač, 
softvér pre riadenie čiarových kódov, naďalej jeden skener, aby čiarové kódy sme efektívne vedeli používať počas 
každodennej práce.

Práve preto technológia je používatelná aj bez toho, aby v prvom kole sme museli mínať viac tisíce na potrebné 
zariadenia. 

Samozrejme, ľahko sa dajú splniť aj väčšie požiadavky. V administrácií na základe čiarových kódov to je najlepšie, že je 
takisto vhodná na evidenciu skladovej zásoby jedného malého obchodu, ako aj na riadenie zásob jedného tisíc metrov 
štvorcového skladu.
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Je schopný obnoviť

V poslednom desaťročí existovali mnohé také riešenia, ktoré vo svojom čase sa zdali inovatívne a revolučné. Avšak 
neskoršie ich nahradili novšie a jednoduchšie technológie a pomaly, ale sa isto zmiznú.

Oproti tomu administrácia s čiarovými kódmi je nadčasová technológia, čo je na scéne už viac ako päť desaťročí a 
podarilo sa mu predbehnúť vela iných evidenčných spôsobov. Z jedného hladika preto, nakolko jej používanie je 
mimoriadne jednoduché, ďalej z druhého hladiska je schopná na nepretržitú obnovu.

Stačí, ak si myslíme na čoraz populárnejšie QR-kódy a okamžite rozumieme, že čo je vlastne tá rekreačná schopnosť. 
V základe sa bavíme o rovnakých riešení, avšak moderné ekvivalenty sú schopné ukladať viac informácií a vieme ich 
dekódovať stále viacerým každodenným prístrojom.

Obstál skúšku?

Celkovo sa dá povedať, že čiarový kód v posledných desaťročí obstál v skúške času. Dokonca, vďaka nepretržitému 
vývoju s velkou pravdepodobnosťou zostane s nami aj v budúcnosti.

2-dimenzionálne kódy znamenajú výbornú odpoveď na výzvy moderných čias a skrývajú napríklad také možnosti, ktoré 
zabezpečujú čoraz väčší priestor na používanie aj v iných oblastí okrem obchodu. 
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