
JE ČIAROVÝ KÓD DOBRÉ 
RIEŠENIE PO ROKU 2019?

MYSLÍ SI VEĽA SKEPTIKOV, ŽE VO 
SVETE, ČO ČORAZ VIAC SMERUJE K 
DIGITALIZÁCII JE ZBYTOČNÉ 
INVESTOVAŤ DO TAKÝCH VECÍ, KTORÉ 
U2Z DÁVNO FUNGUJÚ, VEĎ ČOSKORO 
AJ TAK PRÍDE JEDNA NOVÁ 
TECHNOLÓGIA, ČO NAHRADÍ STARÚ A 
ONEDLHO MÔŽEME VYMENIŤ NAŠU 
KOMPLETNÚ SADA PRÍSTROJOV. 
AVŠAK ONI ANI SI NEMYSLIA, ŽE AKO 
VEĽMI SA MÝLIA.
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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/je-ciarovy-kod-dobre-riesenie-po-roku-2019-bp713)
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JE ČIAROVÝ KÓD DOBRÉ RIEŠENIE PO ROKU 2019?

Keď v roku 2019 sme sa bavili o technológií na základe čiarových kódov, ako o moderných riešení, vela ludí si pozre 
ako neveriaci. Čiarové kódy, ako efektívne nástroje modernej evidencie a zaznamenania údajov? Technológia, čo 
existuje od viacerých desať rokov? Naozaj?

Myslí si veľa skeptikov, že vo svete, čo čoraz viac smeruje k digitalizácii je zbytočné investovať do takých vecí, ktoré 
u2z dávno fungujú, veď čoskoro aj tak príde jedna nová technológia, čo nahradí starú a onedlho môžeme vymeniť našu 
kompletnú sada prístrojov. Avšak oni ani si nemyslia, že ako veľmi sa mýlia.

V tomto článku Vám ukážeme, prečo bude fungovať identifikačná technológia čiarových kódov aj s príchodom 2020 
rokov.

Môže fungovať jedno viac desaťročné riešenie?
Áno, vznesené otázky sú absolútne legitímne. Administrácia s čiarovými kódmi vôbec nie je dnešná technológia, veď jej 
korene siahajú do polovice 1900 rokov. Ďalej nové riešenia nových čias vyžadujú dynamické a rýchle odpovede.
    
S rozšírením e-obchodu je stále väčšia požiadavka na extra presnú evidenciu a spotrebitelské požiadaky stále len rastú 
do smeru podnikaní, ktoré vykonajú tradičné obchodné činnosti.

Môže byť na to schopná jedna technológia z minulého storočia? Odpoveď je jednoznačná, že áno. Nakolko, zdá sa tak, 
že čiarový kód naozaj obstál v skúške času. Dokonca, oproti iných administratívných riešení vedel aj vyvíjať!

Klúčom je nepretržitá obnova

Zamyslime sa však iba nad QR kódy, ktoré sú velmi populárne v dobe inteligentných prístrojov, ktoré sú schopné 
ukladať ovela viac informácií od bežných kódoch a nie iba v oblasti obchodu, ale aj v marketingu a zábavnom 
priemysele, nakolko ich bereme, ako osvedčené nájtroje, čo denno denne používame.

Takže technológia čiarových kódov dnes už neznamená iba 1D kódy, ktoré sa dá načítač len s bežnými snímačmi. V 
revolúciou inteligentných prístrojov sa ďalej rozvíjal, postúpil na ďalšiu úroveň a bol schopný na to, aby sa prispôsobil k 
čoraz rastúcim spotrebitelským požiadavkám.

A keď klasické čiarové kódy ani vela nezmenili, prístroje na ich spracovanie sú ka2zdoročne modernejšie a tak sa zdá, 
že splnia aj najnáročnejšie obchodné požiadavky.

Jednoduché, presné, flexibliné
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Jedným z nich je jednoduchosť technológie. Ten, kto aspoň raz už používal skener čiarových kódov, tan vie, že ako 
lahko sa dá ovládať tie prístroje. Takisto aj systémy pre spracovanie čiarových kódov a iné riešenia, ktoré slúžia na 
integráciu technológie.

Samozrejme, to by bolo málo, ale označenie s čiarovými kódmi je nie iba rýchle a jednoduché, ale umožňuje aj presnú 
evidenciu. Drasticky vie znížiť možnosti chýb oproti manuálnej administrácie, takto to nie je náhoda, že pri obchode a 
sklade ich používajú aj v takých oblastiach, ako napríklad nemocnice, alebo iné zdravotné inštitúcie.

Navyše, nezabudnime ani na to, že technológia čiarových kódov v porovnaní s počiatočnými časmi na dnes už sa stal 
mimoriadne flexibilnou a je používatelná takmer v každej oblasti života. Už sme spomenuli QR kódy, ktoré sa dá 
používať na marketingové účely, naďalej aj čiarové kódy na ukladanie informácií v nemocniciach. To je ale len pár 
možností, na ktoré efektívne vieme používať 1D a 2D kódy.

Teda to, že technológia čiarových kódov zaostane populárnou aj po roku 2019 nie je otázkou. Nakolko s vhodnými 
prístrojmi čiarové kódy aj naďalej znamenajú najrýchlejšiu, najpopulárnejšiu a nie v poslednonm rade najspolahlivejšiu 
formu administrácie a ukladanie údajov.

Pri nepretržitého vývoja technológie sú ešte malé drobnosti, kvôli ktorých čiarové kódy sú aj naďalej populárne a 
znamenajú najlepší spôsob na uspokojenie administratívnych úloh.
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