
PÄŤ NAJBEŽNEJŠÍCH POUŽITÍ 
2D SKENEROV ČIAROVÝCH 
KÓDOV

MAJITELIA MALOOBCHODOV V 
KAŽDODENNOM ŽIVOTE MÔŽU BYŤ 
POD VEĽKÝM TLAKOM. NAKOLKO AJ 
TÝŽDEŇ ČO TÝŽDEŇ MUSIA POUŽÍVAŤ 
EFEKTÍVNE OBNOVENIA, KTORÉ 
POMÔŽU V TOM, ABY NEZOSTALI 
POZADU OD KONKURENCIE NA TRHU 
A ABY VEDELI UDRŽAŤ TEMPO S 
KONKURENCIOU. ALE MAŤ STÁLE 
NOVÉ NÁPADY, TO NIE JE 
JEDNODUCHÁ ÚLOHA A VELA LUDÍ 
HLADÁ RIEŠENIE V DÔLEŽITÝCH VECÍ, 
KEĎ ODPOVEĎ JE PRIAMO POD 
NOSOM VO FORME JEDNEJ 
JEDNODUCHEJ A LAHKO 
INTEGROVATELNEJ TECHNOLÓGIE.

Telefónne číslo: +421 280 800 328
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/pat-najbeznejsich-pouziti-2d-skenerov-ciarovych-kodov-
bp656)
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PÄŤ NAJBEŽNEJŠÍCH POUŽITÍ 2D SKENEROV 
ČIAROVÝCH KÓDOV

Majitelia maloobchodov v každodennom živote môžu byť pod veľkým tlakom. Nakolko aj týždeň čo týždeň musia 
používať efektívne obnovenia, ktoré pomôžu v tom, aby nezostali pozadu od konkurencie na trhu a aby vedeli udržať 
tempo s konkurenciou.

Ale mať stále nové nápady, to nie je jednoduchá úloha a vela ludí hladá riešenie v dôležitých vecí, keď odpoveď je 
priamo pod nosom vo forme jednej jednoduchej a lahko integrovatelnej technológie. Taký užitočný prístroj vývoju môže 
byť používanie snímača čiarovýcg kódov 2D.

V nasledovnom článku sme zhrnili päť takých oblastí v ktorých počas každodenných dní úspešne vieme využiť výhody, 
ktoré ponúka moderná technológia čiarových kódov.

Spracovanie a evidencia skladových zásob
V oblasti skladovania tie spločnosti, ktoré majú k dispozícií jednoduchšiu evideciu, tam môže byť dostatočne dobrý 
výber aj technológia 1D čiarových kódov. Avšak existujú aj také spoločnosti, ktoré vyžadujú ukladať väčšie množstvo, 
respektíve iný formát informácií a v ich prípade aplikácia technológie 1D postupnosť znakov s jednoduchých kódovaním 
možno, že už nebude dostatočná. Avšak integrácia 2D čiarových kódov už vo velkom môže reformovať pracovné 
procesy.

Veď QR kódy oproti klasických čiarových kódov už vedia zaznamenať okrem postupnosti znakov aj odkazy, alebo aj 
materiál obrázkov.  Pomocou nich takým spôsobom môžeme budovať ovela špecifickejšie databázy a môžeme spustiť 
omnoho precíznejšie vyhladávanie v súvislosti s našou skladovou zásobou.

Identifikácia zákazníkov
Jeden z najbežnejších spôsobov použitia 2D čiarových kódov v obchode je identifikácia zákazníkov. Identifikácia s QR 
kódmi je nie iba bezpečná a diskrétna, ale aj jednoduchý spôsob riadenia zákazníckych údajov. Je lahko piužívatelných 
pre vykonávanie vernostných a kupónových akcií, alebo aj pre vstup online povrchov.

Napokon technológia 2D čiarových kódov dobýva nie len v oblasti obchodu. Avšak v našom regióne je to menej bežné v 
praxi, naopak v zahraničí je velmi rozšírené aj v oblasti zdravotníctva. Napríklad nemocnice často používajú 2D čiarové 
kódy na identifikáciu pacientov, veď ID náramky a recepty vybavené s QR kódmi sú ovela diskrétnejšie a problémy sa 
dá vyriešiť ovela efektívnejšie.

Jedinečné marketingové kampane

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

https://www.digicode.sk/


Posledné desaťročie právom môžeme nazvať na dobu mobility a rýchleho technického pokroku. Zavedenie 
inteligentných prístrojov nám umožnilo, aby sme nosili celý svet vo vercku vo forme jedného telefónu a rto otvoril svet 
pred takým možnostiam o ktorých by sme sa predtým len odvážili snívať.

Rozšírenie kamerových smartfónov a mobilný internet umožnil aj to, že dnes najznámejší typ 2D čiarových kódov QR 
kód explodoval do povedomia verejnosti a takmer nepozorovane integroval do nášho každodenného života. Takými 
kódmi, ktoré najčastejšie používajú na ukladanie odkazov, ktoré zdielajú na online obsahy si môžeme stretnúť napríklad 
na autobusoch, metroch, pouličných plagátoch a aj na balení produktov.

QR kódy sa dajú integrovať prakticky do každého marketingového kampaňe a v poslednom desaťročí sa stali 
neoddeliteľnou súčasťou zákazníckych vernostných programov, kupónových akcií a aj jednoduchých inzerátov. 
Samozrejme to nie je náhoda, veď ako to sme aj vyššie spomínali zjednoduchšili a robili diskrétnejším spracovanie 
údajov, ďalej okrem toho znamenajú rýchle a účinné riešenie na jednoduché vybavenie takých procesov, ktoré predtým 
spôsobili čakanie v rade a preťaženie, kedď napríklad chceli používať kupóny alebo darčekové poukážky pre 
pokladniciach. 
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