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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/na-co-je-mozne-pouzit-qr-kody-v-automobilovom-
priemysle-bp788)
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NA ČO JE MOŽNÉ POUŽIŤ QR KÓDY V 
AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE?

Dnes už čoraz častejšie sa môžeme stretnúť s dvojdimenzionálnymi čiarovými kódmi v oblasti automobilového 
priemysle. QR kódy sú stále populárnejšie nie len počas výroby a zostavení dielov, ale aj počas každodenného 
používania. Nie náhodou, veď so správnym prístrojom sú rýchlo a lahko spracovagtelné. Dokonca oproti klasickým 1D 
čiarovým kódom vedia ukladať ovela viac informácií. 

V nasledovnom článku Vám ukážeme pár takých vecí, na ktorých automobilový priemysel v posledných rokoch 
prednostne používa dvojdimenzionákne kódy!

Evidencia skladových zásob
Môžno málo ludí vie, že QR kódy v roku 1994 Denso Wave vyvíjal výslovne s účelom, aby úloha evidencie skladových 
zásob by bola ovela efektívnejšia a jednoduchšia. Na túto úlohu predtým používali iba jednodimenzionálne kódy, avšak 
QR kódy sú schopné ukladať ovela viac informácií.

Naďalej QR kódy sú rýchlo a efektívne čitatelné z akéhokolvek uhla, sú odolné proti poškodeniam a oproti bežným 1D 
kódom sú uskutočniteľné v menšej velkosti. Vďaka týmto výhodám dnes väčšina automobilovej spoločnosti už používa 
QR kódy na evidenciu zásob, namiesto jednoduchších, jednodimenzionálnych čiarových kódov.

Jednoduchšia identifikácia

Krádež auta je naďalej taký tresný čin, čo vo väčšine štátov je jeden z vodcov policajných štatistík. Alarmy, číslo 
podvozku a iné riešenie žial sú nedostatočné, nakolko zlodeji rok čo rok prichádzajú s novými metódami v záujme toho, 
aby svoju prácu vedeli vykonať bezproblémovo. Takže zaznamenávanie údajov vozidiel a ich bezpečná evidencia 
znamená čoraz väčšinu výzvu. 

V roku 2019 ministerstvo cestnej dopravy v Indii zavideol používanie QR kódov v záujme rýchlejšie, jednoduchšie a 
lahšie sledovanie administratívy. Podla systému každý jeden diel vozidiel dostane jeden QR kód, čo volným okom je 
neviditelný, iba s UV svetlom.

Po načítaní QR kód zobrazuje číslo motora a podvozovky daného vozidla, čo pomôže cestnej dopravy a majitela 
vozidla, aby vozidlo vedeli presne sledovať.

Bezpečnostné dôvody v prípade nehody

V prípade jednej nehody najdôležitejšie hladisko je bezpečnosť cestujúcich. Ak situácia je vážnejˇđia, tak sa môže stať, 
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že záchranári musia ludia vytiahnúť z trosiek, k čomu musí byť karoséria vozidla vyrezaná, demontovaná. Avšak dizajn 
každého auto môže byť iný.

V záujme, aby také prípady neznamenali problém, Mercedes Benz vypracoval jednu špeciálnu metódu. Pomocou QR 
kódmi, ktoré sa nachádzajú na karosérie vozidla v prípade nehody pomôžu prácu záchranným jednotkám. 

Tieto kódy sú lahko a rýchlo dekódovatelné a obsahujú informácie o konštrukcii auta. Vďaka tomu záchranáci si vedia 
nájsť ovela rýchlejšie to najbezpečnejšie miesto na vstup a prístup k cestujúcemu.
Overenie o poistení vozidla

V prípade kúpy auta jedna najdôležitejšia vec je poistenie, čo v prípade jednej nehody alebo krádeže pomôže pokryť 
všetky vaše náklady. V záujme overenia poistnej zmluvy čoraz viac spoločností sa začal používať QR kódy.

Pomocou QR kódmi online databázy sú dostupné ovela rýchlejšie a jednoduchšie, takže táto metóda overenia pomôže 
v tom, aby o pravosti poistenia sme vedeli uistiť za pár sekúnd. 
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