
STRUČNE O BUDÚCNOSTI 
TECHNOLÓGIE ČIAROVÝCH 
KÓDOV

ČIAROVÝ KÓD, AKO TECHNOLÓGIA 
POUŽÍVANÁ NA UKLADANIE ÚDAJOV 
PREŠLA DLHÚ CESTU V POSLEDNOM 
DESAŤROČÍ. TOTO RIEŠENIE NA 
ZAČIATKU POUŽÍVALI NA OZNAČENIE 
NÁKLADNÝCH VLAKOV, ALE V 
SÚČASNOSTI ICH POUŽÍVAJÚ OD 
UKLADANIA INFORMÁCIÍ PRODUKTOV 
AŽ DO ARCHIVÁCIE KOMLEXNÝCH 
ÚDAJOV, TAKMER NA VŠETKO. 
ČIAROVÝ KÓD SA STAL KĽÚČOVOU 
SÚČASŤOU NÁŠHO KAŽDODENNÉHO 
ŽIVOTA A BEZ NICH ANI BY SME 
NEVEDELI PREDSTAVIŤ, ŽE 
OBCHODNÉ REŤAZCE AKO BY 
FUNGOVALI.
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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/strucne-o-buducnosti-technologie-ciarovych-kodov-bp658)
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STRUČNE O BUDÚCNOSTI TECHNOLÓGIE 
ČIAROVÝCH KÓDOV

Čiarový kód, ako technológia používaná na ukladanie údajov prešla dlhú cestu v poslednom desaťročí. Toto riešenie na 
začiatku používali na označenie nákladných vlakov, ale v súčasnosti ich používajú od ukladania informácií produktov až 
do archivácie komlexných údajov, takmer na všetko. Čiarový kód sa stal kľúčovou súčasťou nášho každodenného 
života a bez nich ani by sme nevedeli predstaviť, že obchodné reťazce ako by fungovali.

Ale technológia je schopná na to, aby sa ďalej rozvíjala a ak áno, tak v akej oblasti by sa dalo efektívne aplikovať 
čiarové kódy? V nasledovnom článku hladáme odpovede hlavne na túto otázku.
Evidencia s čiarovými kódmi v zdravotníctve

V dnešných dňoch v čoraz starnúcej spoločnosti plynulé a prudké fungovanie zdravotníctva sa stalo dôležitejším, ako 
kedykolvek predtým. V nemocniciach každý deň treba počítať s viac pacientom, čo výrazne sťažuje rýchlu a diskrétnu 
evidenciu, naďalej úlohu spracovania údajov. Tento problém nemôžeme bagatelizovať, avšak existuje na to účinné 
riešenie, vďaka technológie čiarov9ych kódov.

V zahraničí je čoraz viac používajú v pracovnej praxi evidenciu pacientov s identifikačným náramkom. Pomocou takej 
administrácie pri mene a roku môžeme ukladať aj popis celej diagnózy, naďalej v prípade potreby lahko a rýchlo vieme 
získať údaje. Vďaka riešeniu lekáry vidia spracovať údaje pacientov nieže jednoduchšia, ale ovela diskrétnejšie a 
použíavanie elektronickej evidencie umožňuje minimalizovať počet prípadných chýb.

Ďalej, technológia čiarových kódov je mimoriadnej vhodná aj na evidenciu prísne dôverných liekov, ktoré používajú v 
nemocniciach a v lekárňach. Nakolko lahko ich môžeme monitorovať, ďalej aj to, že kto, kedy a ako mal prístup k 
uvedeným prípravkom.

Efektívna analýza správania zákazníkov

Používanie systémov čiarových kódov vie ponúknuť ovela viac v oblasti obchodu ako len aktuálna evidencia skladových 
zásob. Digitálne databázy pripojené k snímačom čiarových kódov a pokladni pomáhajú v monitorovaní správania 
zákazníkov a takto získané informácie nám pomôžu rozvíjať naše podnikanie a zlepšenie zákazníckych skúseností.

S použitím takzvaných 2D kódov túto skúsenosť sa dá aj lahko personalizovať. Pomocou QR kódov, ktoré sú schopné 
ukladať aj väčšie množstvo informácií lahko môžeme vytvoriť aj špeciálne kupónové akcie, ale môžeme ovládať aj 
personalizované zákaznícke profile.

Zrýchlenie výrobnej linky
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Zrýchlený svet vyžiada rýchle riešenia a rýchlejšie musia fungovať aj výrobné linky, ako kedykolvek predtým v histórií. 
Zdá sa, že čiarové kódy nemajú veľký význam v zrýchlení výrobného procesu, avšak ich úloha v pozadí môže byť o to 
významnejšia.

Systémy na záklede čiarových kódov sú výborne ideálne na evidenciu skladových zásob v reálnom čase. Používanie 
digitálných databázoch, skenerov a čiarových kódov umožňuje, aby sme vedeli sledovať každý jeden diel alebo produkt 
a aby nikdy sme nemali problém s tým, že výroba by musela zastaviť na hodiny alebo dlhé dni kvôli nedostatku jedného 
drobného diela.
Mnohostranná technológia, so svetlou budúcnosťou

Ako to môžeme vidieť, používanie čiarových kódov je čoraz častejšie v každodennej praxi obchodu, naďalej vo výrobe, 
logistike, ale v neposledom rade aj v zdravotníctve. Napokon mnohostranné možnosti používania - ako to ukáže aj 
tendencia v každodennom živote - budú len rozšíriť a aplikácia čiarových kódov bude stále populárnejšia aj v takých 
oblastiach života, o ktorých pred pár desiatimi rokmi by nemohli snívať ešte ani tvorcovia technológií. 
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