
NA ČO POUŽÍVA ENERGETICKÝ 
PRIEMYSEL ČIAROVÉ KÓDY A 
INTELIGENTNÉ PRÍSTROJE?

NA ZAČIATKU BY SME SI MOŽNO ANI 
NEMYSLELI, ŽE AKÉ UŽITOČNÉ 
RIEŠENIE ZNAMENÁ OZNAČENIE S 
ČIAROVÝMI KÓDMI PRE 
DODÁVATEĽOV ELEKTRINY, NAĎALEJ 
POUŽÍVANIE MODERNÝCH 
INTELIGENTNÝCH PRÍSTROJOV 
POČAS KAŽDODENNEJ PRÁCI.
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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-pouziva-energeticky-priemysel-ciarove-kody-a-
inteligentne-pristroje-bp776)
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NA ČO POUŽÍVA ENERGETICKÝ PRIEMYSEL 
ČIAROVÉ KÓDY A INTELIGENTNÉ PRÍSTROJE?

Už sme si mohli zvyknúť, že s čiarovými kódmi sa môžeme stretnúť nie iba na regáloch v obchodoch, ale v každej 
oblasti života. Evidenciu čiarových kódov používa potravinársky priemysel chemický priemysel, naďalej aj zdravitníctvo, 
aj keď na rôzne účely. A nie je výnimka ani energetický priemysel.

Na začiatku by sme si možno ani nemysleli, že aké užitočné riešenie znamená označenie s čiarovými kódmi pre 
dodávateľov elektriny, naďalej používanie moderných inteligentných prístrojov počas každodennej práci.

Teraz sme zhromaždili prá také úlohy, na ktoré zamestnanci energetického priemyslu používajú etikety, čiarové kódy, 
naďalej mobilné prístroje na ich spracovanie.
Evidencia prístrojov

Počas priemyselnej práce pracovnícu musia používať mnohé také prístroje, ktorých evidencia v každodennom živote 
hrá kľúčovú úlohu.

K tomu, aby tie prístroje vhodne sme vedeli zaevidovať do inventúry potrebujeme efektívne riešenia. Pre túto úlohu 
najviac vieposkytnúť systém čiarových kódov, podobne ako v prípade obchodov alebo logistických spoločností.

Používanie samolepiacich etikiet a čiarových kódov je mimoriadne jednoduché, ďalej pre ich spracovanie potrebujeme 
iba jeden dobre funfunúci skladový softvér a spolahlivé prístroje na dekódovanie čiarových kódov.

Označenie doplnkov

Okrem označovaní pracovných prístrojov v energetickom priemysel je takisto dôležité aj správne kategorizovanie, 
označenie spotrebných materiálov, doplnkov. Na označenie alebo zväzovanie káblov môžeme používať napríklad 
špeciálne etikety, ktoré môžeme potlačiť s čiarovými kódmi a tak uvádzať ich typ alebo účel.

Ďalej v skladoch môžeme používať jednoduché etikety, podobne ako v obchodoch, ak chceme, aby administrácia a 
inventúra rôzných spotrebných materiálov by bola vždy správna a plynulá.

Moderné vzťahy so zákazníkmi

Všetci z nás musia poznať QR kódy, ktoré už sú uvedené aj na rôznych šekoch, napríklad na účtoch za elektrinu, 
ktorých ciel je, aby ulahčili platenie mesačného poplatku za energiu. Platba s QR kódmi je mimoriadne jednoduchá 
forma zaplatenia mesačných výdavkov, veď nič iné nepotrebujeme iba jeden smartfón a údaje platobnej karty.
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Avšak QR kódy vedia pomôcť nie iba pri platbe šekov, ale môžu pomôcť zjednodušiť aj vzťahy so zákazníkmi. Zvyknuté 
telefonické zákaznícke linky v mnohých prípadoch narhadia znalostné databázy so skenovaním QR kódov, čo poskytuje 
nám relevantnú odpoveď na naše otázky týkajúce sa dodávky energií.

Práve preto sa začína stávať používanie dvojdimenzionálnych kódov čoraz bežnejšou vecou nie len v obchode a v 
marketingu, ale aj v sektore dodávok a využitia energie.
Práca v teréne

Terénna práca v prípade jednej energetickej spoločnosti je považovaná za každodennú. A k tomu, aby pracovníci 
efektívne vedeli vykonať svoju prácu potrebujeme moderné, priemyselné prístroje, ktoré plnia niekoľko úloh súčasne.

Mobilné prenosné terminály nám pomôžu nie iba na uľahčenie správy čiarových kódov. Umožňia rýchlu a efektívnu 
komunikáciu s kolegami a centrom, ďalej fotografovanie na mieste, alebo funkcia GPS poskytuje jednoduchú navigáciu 
medzi dvoma pracovnými stanicami alebo bodmi merania.
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