
NIEKOĽKO ZAUJÍMAVOSTÍ, ČO 
MOŽNO ANI VY STE NEVEDELI O 
SNÍMAČOCH ČIAROVÝCH KÓDOV

V POSLEDNÝCH PÁR DESAŤROČÍ 
ČIAROVÉ KÓDY SA STALI DÔLEŽITOU 
SÚČASŤOU NÁŠHO ŽIVOTA. ICH 
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE JE UŽ 
TAKÉ PRIRODZENÉ, ŽE MOŽNO ANI BY 
SME NEVEDELI PREDSTAVIŤ, AKÉ BY 
BOL ŽIVOT BEZ NICH. ČIERNE 
ROVNOBEŽNÉ ČIARY POTLAČENÉ NA 
PRODUKTY SÚ TAKMER TAKOU 
DÔLEŽITOU SÚČASŤOU OBCHODNÉHO 
REŤAZU, AKO SAMOTNÉ PRODUKTY 
NA REGÁLOCH OBCHODOV.
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E-mailová adresa: info@digicode.sk
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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/niekolko-zaujimavosti-co-mozno-ani-vy-ste-nevedeli-o-
snimacoch-ciarovych-kodov-bp640)
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NIEKOĽKO ZAUJÍMAVOSTÍ, ČO MOŽNO ANI VY STE 
NEVEDELI O SNÍMAČOCH ČIAROVÝCH KÓDOV

V posledných pár desaťročí čiarové kódy sa stali dôležitou súčasťou nášho života. Ich každodenné používanie je už 
také prirodzené, že možno ani by sme nevedeli predstaviť, aké by bol život bez nich. Čierne rovnobežné čiary potlačené 
na produkty sú takmer takou dôležitou súčasťou obchodného reťazu, ako samotné produkty na regáloch obchodov. 

Aj čiarové kódy, aj skenery používané na ich dekódovanie vyzerajú ako jednoduché, obyčajné veci. Avšak technológia v 
realite fujguje ovela komplexnejšie, ako by sme si na prvý pohlad mysleli. 

Mnohostranné možnosti používania
Úloha snímačov čiarových kódov v základe je rýchle a efektívne dekódovanie ukladaných informácií v 1D a 2D 
čiarových kódoch. Ale možno, že nie každy to vie, že tie prístroje ludovolne sa dajú naprogramovať, ich používanie 
lahko môžeme prispôsobiť pre účinné vykonanie našich pracovných procesov. 

V závislosti od prístroja môžeme aplikovať rôzne nastavenia na našich skeneroch, čo obvykle môžeme programovať 
podľa nášho uváženia s prístupom k firmvéru. Túto opcia umožňuje používatelom, aby snímače čiarov9ych kódov 
vedeli používať s najúčinnejšími nastaveniami v súlade s vlastnými požiadavkami.

Ďalej v prípade modernejších skenerov velakrát ani nepotrebujeme prístup k firmware. Vďaka systémového rozhrania 
Android väčšinu nastavenia môžeme vykonať velmi jednoducho aj prostredníctvom integrovaných programoch, alebo s 
aplikáciou priateslky prívetivými aplikáciami.

Osvedčené veci aj naďalej fungujú

Napriek tomu, že v posledných rokoch bezdrótová technológia začína byť čoraz populárnejšia kvôli jednoduchosti a 
mobility, 96% po celom svete predávaných snímačov čiarových kódov je ešte stále klasické, drótové pripojenie. No a že 
prečo? To ani nie je otázka, veď to môžeme ďakovať spolahlivosti a priaznivej ceny, čo ponúkajú tieto prístroje.

Avšak digitálne prevzatie moci už je za dverami a s velkou pravdepodobnosťou, že na seba nenechá dlho čakať. Také 
včasné, moderné riešenia, ako napríklad prístroje Android vyrobené prostredníctvom Zebra sú schopné spolahlivo 
nahradiť prácu aj viarecých takých prístrojov, ktoré v oblasti skladovania a obchodu sú každodenné a nevyhnutné. 
Vrátane sem aj rôzne kominikačné prístroje a samozrejme aj skenery čiarových kódov.

Jednoduché, skvelé a čeršnička na torte: aj lacné!

Od každodenného používanie technológie čiarových kódov vela ludí preto sa bojí, lebo tak si myslia, že sú nie len drahé 
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, ale by znamenalo aj komplikované riešenie na ich problémy. Avšak tanto predpoklad je zásadne nesprávny, veď 
aplikácia čiarových kódov v základe je lacná, ďalej ich používanie sa dá povedať, že je jednoduché ako facka.

V posledných desaťročí vďaka nepretržiteho vývoju technológie, prevádzkovanie systémov pre evidenciu čiarových 
kódov nieže je jeden z najefektívnejších, ale na trhu je jedno najlacnejšie riešenie. Jeden všeobecný, drótový snímač 
čiarových kódov už vieme zaobstarať aj za cca. 50 € a také drahšie a modernejšie prístroje, ako prenosné dátové 
terminály sú schopné nahradiť aj prácu viacerých prístrojov.
Prečo funguje ešte stále čiarový kód?

Celkovo sa dá povedať, že najväčšia výhoda technológie čiarových kódov je to, že je spôsobilý plniť požiadavky a 
očakávania modernej doby až po dlhých desaťročí efektívneho používania. Nepretržitý vývoj prístrojov vhodné na 
dekódovanie umožňuje nám, aby sme vedeli dekódovať množstvo čiernych línií na produktoch čoraz rýchlejšie a 
účinnejšie.

Čiarové kódy sú k našim službám už viac ako päťdesiat rokov a ich používanie pomôže zefektívniť prácu a zvýšiť 
produktivitu nie len obchodníkov, skladníkov alevo logistických spoločností, ale aj účinný pomocník aj v nemocniciach a 
v lekárňach.

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/

