
PÄŤ NAJUŽITOČNEJŠÍCH 
FUNKCIÍ SOFTVÉROV PRE 
SPRACOVANIE ČIAROVÝCH 
KÓDOV

ČIAROVÉ KÓDY OVPLYVŇUJÚ KAŽDÚ 
OBLASŤ NÁŠHO ŽIVOTA. ICH 
POUŽÍVANIE SA POČÍTA ZA DOBRE 
FUNGUJÚCE RIEŠENIE OD OBCHODU 
CEZ VZDELÁVANIA AŽ DO 
ZDRAVOTNÍCTVA. TI NIE JE NÁHODA, 
VEĎ ČIAROVÉ KÓDY ZNAMENAJÚ NIE 
IBA SPOLAHLIVÉ A LAHKÉ RIEŠENIE, 
ALE AJ VYNIKAJÚCÚ MOŽNOSŤ NA 
UKLADANIE INFORMÁCIÍ.
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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-najuzitocnejsich-funkcii-softverov-pre-spracovanie-
ciarovych-kodov-bp655)
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PÄŤ NAJUŽITOČNEJŠÍCH FUNKCIÍ SOFTVÉROV 
PRE SPRACOVANIE ČIAROVÝCH KÓDOV

Čiarové kódy ovplyvňujú každú oblasť nášho života. Ich používanie sa počíta za dobre fungujúce riešenie od obchodu 
cez vzdelávania až do zdravotníctva. Ti nie je náhoda, veď čiarové kódy znamenajú nie iba spolahlivé a lahké riešenie, 
ale aj vynikajúcú možnosť na ukladanie informácií.

Avšak aj jeden velmi dobre fungujúci systém nebude fungovať správne bez jedného centrálneho "mozgu", čo vhodne 
riadi a zosúladení každý potrebný prvok. Taký je dobrý softvér pre spracovanie čiarových kódov, čo je schopný vykonať 
každú dôležitú úlohu, ktorú môže potrebovať každé podnikanie počas používania evidencie čiarových kódov.

V nasledovnom článku sme zhrnili päť bodov, čo musí vedieť jeden dobre fungujúci program pre spracovanie čiarových 
kódov a ktoré sú tie vlastnosti, kvôli ktorých sa oplatí používať daný program.
Minimalizované chyby

Manuálne zaznamenávanie údajov skrýva v sebe mnohé možnosti na chyby. Únava, nepozornosť, alebo aj jeden 
preklep môžu spôsobiť obrovský chaos v živote jedého obchodu alebo skladu, avšak tento zmätok lahko sa dá odstrániť 
s používaním čiarových kódov.

Úloha softvéru na spracovanie čiarových kódov je predovšetkým to, aby mal prehľad o skladových zásobách a 
pomocou neho sa dalo vybaviť administráciu nie iba rýchlejšie a plynulejšie, ale aj s minimalizovanou chybovosťou.

Účinné riešenie problémov

Existujú taký produkty, ktorí majú také čiarové kódy, že skenery ťažko ich vedia dekódovať. Tie môžu byť moc tmavé, 
alebo kódy potlačené na velmi leský povrch, napokon aj poškodené kódy. Čokolvek je koreň problému, snímacie 
problémy pri pokladnice môžu spôsobiť nepríjemné výpadky a zápchy, čo významne môže znížiť zákaznícku 
spokojnosť.

S používaním jedného softvéru na spracovanie čiarových kódov za pár sekúnd môžeme vyhladať na kód problémového 
výrobku v našej databáze a rad pri pokladnice ihneď môže pokračovať ďalej, ako keby sa nič nestalo.

Sledovateľné skladové zásoby, vo vnútri alebo mimo domu

Evidencia na základe čiarových kódov pomáha v tom, aby naše produkty, tovary by sme mohli sledovať v sklade, na 
regáloch v obchodoch alebo aj počas prepravy. Používanie softvérov pre spracovanie čiarových kódov nadmerne ulahčí 
vybavenie úloh, vykonanie inventúr a pomocou nich môžeme sledovať aj cestu balíkov, tovarov až v inej krajine ďaleko 
od nás.
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Jednoduchá tvorba jedinečných etikiet

Jeden dobrý softvér na spracovanie čiarových kódov je ideálny nie iba na uspokojenie úloh v súvislosti s čiarovými 
kódov produktov uložených v databáze. Pomocou programu lahko  a rýchlo môžete navrhnúť aj vlastné etikety, ktoré 
môžeme aplikovať počas skladovej evidencie, predaje tovarov, alebo pri akýchkolvek iných úloh, ktoré vyžadujú 
uloženie, respektíve zobrazenie údajov.

Vo väčšine takých softvérov máme k dispozícií vopred vytovrené šablóny, ktoré významne môžu zjednodušiť tvorbu 
našich vlastných čiarových kódov, inventarizačných alebo identifikačných etikiet alebo kupónov.

Jednoduché pripojieni databázy 

Ak naše údaje ukladáme na tabulkách, serveroch SQL alebo na takzvaných Qiuckbook, tak lahko ich môžeme pripojiť k 
softvéru na spracovanie čiarových kódov. Tento spôsob nám umožňuje, aby sme nemuseli znova manuálne zadať 
všetky informácie a naše čiarové kódy a inventarizačné etikety môžeme vytvoriť už pomocou existujúcich databázoch.

Zhrnutie
Nakoniec sa dá povedať, že jeden dobrý softvér na spracovanie čiarových kódov zlepšuje presnosť, zvýši produktivitu a 
umožňuje minimalizovať chyby kvôli manuálneho zaznamenávaniu počas pracovných procesov. S používaním môžeme 
spasiť sami seba od vela zbytočnej práce a ovládanie našich skladových zásob môže byť ovela bezproblémovejšia 
úloha, podobne ako aj vykonávanie pravidelnej inventúry. 
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