
NA ČO MÔŽEME POUŽÍVAŤ 
ETIKETY AUTOMOBILOVÉHO 
PRIEMYSLU?

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL PRACUJE 
S POMERNE ZLOŽITÝM 
DODÁVATEĽSKÝM REŤAZCOM. PRE 
JEDNU TOVÁREŇ SÚČIASTKY MÔŽU 
POCHÁDZAŤ OD MNOHÝCH 
DODÁVATEĽOV. TENTO PRAVIDELNÝ 
POHYB MATERIÁLU NEJAKÝM 
SPÔSOBOM JE POTREBNÉ 
KONTROLOVAŤ, SLEDOVAŤ A 
SYSTEMATIZOVAŤ. NAJLEPŠIE 
RIEŠENIE NA TÚTO ÚLOHU ZNAMENÁ 
POUŽÍVANIE KOTÚČOVÝCH ETIKIET.
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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-mozeme-pouzivat-etikety-automobiloveho-priemyslu-
bp768)
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NA ČO MÔŽEME POUŽÍVAŤ ETIKETY 
AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU?

Použitie etikiety automobilového priemyslu je celkom mnohostranné. Môžeme ich používať od označenia vyrobených 
dielov, pre logictické účely, ďalej aj na administráciu. Avšak vo všeobecnosti môžeme povedať, že tento priemysel v 
závislosti od používania vyžaduje rôzne materiály a kvality. 

Teraz stručne a výstižne Vám predstavíme, že aké úlohy plnia etikety na označenie v automobilovom priemysel a na 
ktorú úlohu aký materiál a akú kvalitu sa odporúča vybrať.
Sledovanie zásielok

Automobilový priemysel pracuje s pomerne zložitým dodávateľským reťazcom. Pre jednu továreň súčiastky môžu 
pochádzať od mnohých dodávateľov. Tento pravidelný pohyb materiálu nejakým spôsobom je potrebné kontrolovať, 
sledovať a systematizovať. Najlepšie riešenie na túto úlohu znamená používanie kotúčových etikiet.

Tieto etikety môžeme používať ako identifikátor produktu, môžeme ich sledovať pohyb súčiastok v rámci závodu, 
môžeme stanoviť ich miesto určenia a môžu byť pre nás užitočné v skladovaní mnohých, dôležitých údajov.

Ktoúčové etikety sú ideálne pre jednoduché číslovanie s poradovým číslom, alebo na zobrazovanie jednoduchších, 
respektíve zložitejších čiarových kódov vo vykonaní administratívnych úloh, veď môžeme ich potlačiť s dobre 
čitalelnými, kontrastným textom.

Sú dokonale použítelné v kancelárií, sklade a na vykonanie niektorých úloh aj pri výrobnej linke.

Označenie súčiastok

Najjednoduchší spôsob označenia nainštalovaných súčiastok do automobilov je používanie etikiet pre označenie. Avšak 
v prípade výstražných štítkov súčiastok je velmi dôležité, aby boli vyrobené z trvácného spotrebného materiálu, čo 
dobre odolá proti nečistotám a sú tolerantné k extrémnym výkyvom teplôt.

Respektíve ani to nie je posledné hladisko, aby poridne nalepili na texturované a olejované povrchy, veď v jednom 
fungujúcom aute musia zostať čitatelné roky, alebo až desať roky.

Práve preto súčiastky v automobilovom priemysel štandardne označujú so špeciálnými, plastovými etiketami, ktoré v 
mnohých prípadoch vybavia samostatnou povrchovou ochrannou vrstvou v záujme toho, aby boli chránemé proti oleju, 
prachu, treniu alebo vplyvu rôzných chemikálií.

Etikety vo vozidle
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Ak sa pozorne rozhliadneme v našom vozidle, tak si všimneme, že označovacie etikety sú nie len pod kapotou a 
karosériou, ale nájdeme ich aj v priestore pre cestujúcich. Funkcia a materiál etikiet vo vozidle môže byť mnohostranný. 

Okrem výstražných papierových etikiet s poradovými číslami sa môžeme stretnúť aj s takými označovacými etiketami, 
ktoré sú vyrobeného z flexibilného materiálu, ako napríklad etikety airbagu, ale sú bežné aj polyesterové etikety návodu 
na použitie. 

Takže materiál etikiet vo vozidle môže byť odlišný. Môžu byť vyrobené z papiera, polyestra, alebo aj z iných 
špeciálneho materiálu. Avšak vo väčšine prípadov majú spoločné, že výrobcovia hladajú také riešenie, čo je trvácne a 
kvalitná alternatíva, čo je nie len odolné, ale plne vyhovuje aj bezpečnostným predpisom.

Aká je dobrá automobilová etiketa?
Hlavná prednosť dobrej automobilovej etikety je trvácnosť a správna odolnosť. Kvalitná automobilová etiketa výborne 
lepí na hladký, texturovaný alebo olejnatý povrch, odolá proti vysokej teplote, traniu, chemikáliam, naďalej zostáva 
čitatelný počas celého životného cyklu súčiastky.

Označovacími etiketami môžeme uviesť všetky individuálne vlastnosti, technické parametre a poradové čísla súčiastok. 
Avšak so správnym označením súčiastok výrobcovia zjednodušujú nie len sledovanie, ale s označením kritických 
bezpečnostných a prevádzkových informácií garantujú aj to, že nimi vyrobené súčiastky spĺňajú environmentálne a 
bezpečnostné normy. 
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