
S 2D ČIAROVÝMI KÓDMI 
MÔŽEME USPORIŤ NIE LEN ČAS, 
ALE AJ PENIAZE

PRÍŤAŽLIVOSŤ 
DVOJDIMENZIONÁLNYCH ČIAROVÝCH 
KÓDOV SA SKRÝVA V SCHOPNOSTI 
UKLADANIA INFORMÁCIÍ A Z TOHO 
VYPLÝVAJÚCEJ FUNKCIONALITY. 2D 
KÜDY SÚ SCHOPNÉ UKLADAŤ OVELA 
VIAC INFORMÁCIÍ, AKO KLASICKÉ 
JEDNODIMENZIONÁLNE ČIAROVÉ 
KÓDY, TAKŽE NIE JE NÁHODA, ŽE ICH 
POUŽÍVANIE SA ZAČNE ROZŠÍRIŤ NIE 
LEN V OBCHODE, ALE AJ V 
KAŽDODENNOM ŽIVOTE. NA AKÉ 
ÚČELY ICH MÔŽEME POUŽÍVAŤ, ĎALEJ 
AKO VIEME DEKÓDOVAŤ 2D KÓDY A 
AKÉ VÝHODY MÔŽEME MAŤ Z TOHO, 
AK ICH ZAČNEME POUŽÍVAŤ V 
KAŽDODENNOM ŽIVOTE?
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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/s-2d-ciarovymi-kodmi-mozeme-usporit-nie-len-cas-ale-aj-
peniaze-bp685)

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

mailto:info@digicode.sk
mailto:faktura@digicode.sk
mailto:servis@digicode.sk
https://www.digicode.sk/
https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky
https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie
https://www.digicode.sk/blog/s-2d-ciarovymi-kodmi-mozeme-usporit-nie-len-cas-ale-aj-peniaze-bp685
https://www.digicode.sk/


S 2D ČIAROVÝMI KÓDMI MÔŽEME USPORIŤ NIE 
LEN ČAS, ALE AJ PENIAZE

Príťažlivosť dvojdimenzionálnych čiarových kódov sa skrýva v schopnosti ukladania informácií a z toho vyplývajúcej 
funkcionality. 2D küdy sú schopné ukladať ovela viac informácií, ako klasické jednodimenzionálne čiarové kódy, takže 
nie je náhoda, že ich používanie sa začne rozšíriť nie len v obchode, ale aj v každodennom živote.

Na aké účely ich môžeme používať, ďalej ako vieme dekódovať 2D kódy a aké výhody môžeme mať z toho, ak ich 
začneme používať v každodennom živote?

Čo je to 2D kód?
Táto téma pre našich čitatelov už nie je nová, veď v blogu aj predtým sme sa zaoberali s výhodami 
dvojdimenzionálnych kódov, ale stručne a výstižneby sme zhrnuli najpodstatnejšie veci.

Dvojdimenzionálne kódy hlavne v tom sa odlišujú od jednodimenzionálnych kódov, že sú schopné ukladať ovela viac 
informácií. Nakolko kým jednodimenzionálne kódy vieme načítať iba horizontálne, tým 2D verzie sú schopné aj na 
vertikálne ukladanie informácií. Práve preto aj vo vzhlade sú iné. Na miesto čierných čiar a svetlných medzier údaje 
kódujú pomocou rôznych geometrických tvarov.

Najpopulárnejší 2D kód je QR kód, čo vieme lahko dekódovať aj pomocou jednoduchej aplikácie, aj s našim 
smartfónom.

Aplikácia QR kódu je velmi populárna v oblasti marketingu a môžeme s ním stretnúť krok za krokom na rôznych 
bilboardoch, alebo v kupónových akcií. Ale nie je nezvyčajné jeho používanie ani v logistike, veď je vhodné aj na 
efektívne kódovanie webových odkazov, telefónnych čísel, postových adries, dokonca aj na súradníc GPS.

Ako vieme načítať dvojdimenzionálny kód?

Na rozdiel od klasických 1-dimenzionálnych čiarových kódov bežné, laserové skenery žial nie sú vhodné na 
dekódovanie dvojdimenzionálnych kódov. Pre to, aby sme ich vedeli dekódovať potrebujeme špeciálny snímač, čo je 
schopný spracovať ukladané informácie geometrických tvarov aj z vertikálneho aj z horizontálneho smeru. To je možné 
pomocou takzvaných imager snímačov.

Imager skener v podstate je jedna kamera, čo urodí jednu fotu o čiarovom kóde a to spracúva pomocou externého 
softvéru. Najväčšia výhoda technológie je, že imager skenery sú takisto vhodné na dekódovanie 1D aj 2D kódov, ďalej 
ich pomocou účinne vieme načítať aj poškodené kódy a kódy so slabou kvalitou.
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Takto pomáha integrácia 2D kódov Vášmu podnikaniu

Zavedenie dvojdimenzionálnych kódov pomáha v každodenných procesov aj v tom, aby sme zefektívnili a robili 
produktívnješím našu spoločnosť. Väčšie množstvo ukladaní informácií prispieva k presnejšieho vykonaniu práce a 
používaním 2D kódov každodenné úlohy sa skrátia a zjednodušia, vďaka čomu vieme usporiť vzácny čas a dokonca aj 
peniaze.

Pomocou 2D kódov vieme ukladať nie len cenu jedného produktu a základné informácie, ale aj odkazy patriace k 
produktu, takže môžeme kódovať aj iné, komplexnejšie informácie. Takým spôsobom dvojdimenzionálne kódy sú 
aplikovatelné nie iba pre plynulejšiu administratívu a pracovný proces, ale úspešne ich vieme používať aj na zvýšenie 
zákazníckej spokojnosti prostredníctvom rôzných kampaňov a akcií.
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