
ČO JE POTREBNÉ NA TO, ABY 
ADMINISTRÁCIA S ČIAROVÝMI 
KÓDMI BOLA FUNKČNÁ?

AK SA TOMU CHCEME VYHNÚŤ, TAK 
NÁM NEZOSTÁVA NIČ INÉ, LEN PRED 
NÁKUPOM SA PORIADNE 
ROZHLIADNUŤ PO TRHU. V TOMTO 
ČLÁNKU VÁM VYSVETLÍME, ŽE ČO 
POTREBUJEME K TOMU, ABY SME 
VEDELI VYBUDOVAŤ PLNOHODNOTNÝ 
ADMINISTRATÍVNY SYSTÉM NA 
ZÁKLADE ČIAROVÝCH KÓDOCH.

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 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/co-je-potrebne-na-to-aby-administracia-s-ciarovymi-kodmi-
bola-funkcna-bp756)
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ČO JE POTREBNÉ NA TO, ABY ADMINISTRÁCIA S 
ČIAROVÝMI KÓDMI BOLA FUNKČNÁ?

Vela podnikatelov a majitelov skladu by chcel začať prevádzkovať jeden dobre fungujúci administratívny systém. Avšak 
vela ludí nevie, ako začať s vybavením, čo môže byť problematickejší.

Nakolko na trhu je vela, rôzných skenerov a skákať do neznáma je nezodpovedná vec. Veď, ak nie sme správe 
informovaní, tak vybavenie procesu sa môže skončiť aj s vážnym finančným zlyhaním.

Ak sa tomu chceme vyhnúť, tak nám nezostáva nič iné, len pred nákupom sa poriadne rozhliadnuť po trhu. V tomto 
článku Vám vysvetlíme, že čo potrebujeme k tomu, aby sme vedeli vybudovať plnohodnotný administratívny systém na 
základe čiarových kódoch.

Posúdenie potrieb
Prvá a v jednom aj najdôležitejšia vec pred inštaláciou systému čiarových kódov je to, aby sme si uvedomili svoje 
vlastné potreby. Nakolko jeden velký sklad a pokladňa jedného menšieho obchodu si vyžiada úplne iné riešenie, preto 
je dôležité, aby vždy sme si vybrali také prístroje, ktoré plne splnia naše očakávania.

Kým do jedného malého obcgodu a skladu stačí, ak si vyberieme jeden všeobecný snímač čiarových kódov, tým do 
jedného velkého skladu alebo závodu už si nemôžeme vybrať z hladika pohodlia, ale aj z efektívnosti, takže preto je 
dôležité, aby sme si vybrali z priemyselnej kategórie.

Vysokovýkonné priemyselné skenery tak vytvorili, aby zvládli aj výslovne velké namáhanie a aby úspešne a spolahlivo 
vedeli vykonať svoju úlohu aj vo viaczmenných pracovných zmenách.

Správne prístroje

Ak sa nám podarilo si nájsť to najvhodnejšie riešenie pre naše požiadavky, tak ďalší krok je výber správnych zariadení. 
Je dôležité, aby v tomto bode nie nevyhnutne cena by mala byť rozhodujúcim faktorom a dajme si pozor aj na to, aby 
sme si vybrali takú čítačku, čo aj z hladiska vytvorenia, aj z fungovania dlhodobo napĺňa naše ciele.

Na thru si môžeme stratnúť s mnohými takými prístrojmi, ktoré majú slabú kvalitu a žial majú aj iné nevýhody oproti 
skenerov od spolahlivých výrobcov. Nakolko tieto zariadenia sú nieže len menej odolné, ale obvykle aj menej presné, 
čo počas administratívnej práce môže spôsobiť nepríjemné problémy. 

Ak chceme, aby investícia do prístrojov čiarových kódov by čo najrýchlejšie vrátila, tak sa odporúča si vybrať medzi 
prístrovoj od takých známych výrobcov, ako napríklad Zebra, Datalogic alebo Honeywell, veď tieto prístroje sú nie iba 
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spolahlivé a presné, ale okrem zákonnej záruky sú dostupné rôzne záručné a servisné balíky, čo garantuje 
dlhoživotnosť našich prístrojov.
Integrácia

Jedna najväčšia výhoda snímačov čiarových kódov je, že s ich používaním vždy sa môžeme dostať aktuálne a presné 
informácie o stave našich skladových zásob. Samozrejme v tom prípade, ak sa nám podarí správne naimportovať 
všetko do nášho skladového systému.

Takže je dôležité, že ak sa nám podarí vybrať si tie správne prístroje pre naše požiadavky, tak to je polovica úspechu, 
avšak nie je všetko! Musíme si dávať pozor aj na to, že s akým počítačovým systémom a administratívnymi programmi 
budeme používať naše snímače čiarových kódov.

K tomu, aby práca prebiehala úspešne, budeme potrebovať taký skladový softvér, čo c pozadí ovláda jednotlivé prvky a 
zabezpečí bezproblémové fungovanie našich prístrojov. Tieto programy všeobecne sú kompatibilné s prístrojmi s 
operačným systémom Windows alebo Android a ak sa nám podarí vybrať si to najvhodnejšie, tak naše skenery 
bezproblémov vedia pripojiť k systému a úspešne vykonajú potrebné pracovné úlohy. 
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