
3+1 PRÍČINA, ŽE AJ TEBE SA 
OPLATÍ POUŽÍVAŤ ČIAROVÉ 
KÓDY

ČASTO NAD TÝM PREMÝŠĽATE, ŽE 
PRE VHODNÉ FUNGOVANIE VÁŠHO 
PODNIKANIA BY SA OPLATILO 
ZAOBSTARAŤ VLASTNÚ TLAČIAREŇ 
ETIKIET A SNÍMAČ ČIAROVÝCH 
KÓDOV, ALE NEVIETE, ČI NAOZAJ SA 
OPLATILA TÁTO INVESTÍCIA? UŽ 
ĎALEJ NEROZMÝŠĽAJTE! POUŽÍVANIE 
ČIAROVÝCH KÓDOV MÔŽE ULAHČIŤ 
NIELEN VÁŠ ŽIVOT, ALE AJ ŽIVOT 
VAŠICH ZAMESTNANCOV A MÔŽE 
POMÔCŤ MNOHÝM SPÔSOBOM VO 
ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY. NO A ŽE 
AKO? TERAZ VÁM UKÁŽEME 
PROSTREDNÍCTVOM NIEKOĽKÝCH 
JEDNODUCHÝCH PRÍKLADOV!
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E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/


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/styri-priciny-preco-sa-odporuca-pouzivat-ciarove-kody-
bp585)
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3+1 PRÍČINA, ŽE AJ TEBE SA OPLATÍ POUŽÍVAŤ 
ČIAROVÉ KÓDY

Často nad tým premýšľate, že pre vhodné fungovanie Vášho podnikania by sa oplatilo zaobstarať vlastnú tlačiareň 
etikiet a snímač čiarových kódov, ale neviete, či naozaj sa oplatila táto investícia? Už ďalej nerozmýšľajte! Používanie 
čiarových kódov môže ulahčiť nielen Váš život, ale aj život Vašich zamestnancov a môže pomôcť mnohým spôsobom 
vo zvýšení produktivity. No a že ako? Teraz Vám ukážeme prostredníctvom niekoľkých jednoduchých príkladov!

Minimalizuje počet chýb
Ručné zaznamenávanie údajov v sebe skrýva strašne vela možností pre chyby. Počas administratívnej práce aj jeden 
preklep môže znamenať obrovskú chybu. Na odstránenie takýchto problémov používanie čiarových kódov a skenerov 
môže znamenať výborné riešenie, veď kódované údaje spolahlivo ukladajú informácie o danom produkte alebo 
skladovej zásoby, ďalej ich čítanie je velmi rýchly a jednoduchý proces.

Znížia odbornú prípravu zamestnancov

Nakolko osvojenie fungovania snímačov čiarových kódov nie je viac, ako pár minút, tak aj odbornú prípavu 
zamestnancov sa dá významne skrátiť. Vďaka používania technológie čiarových kódov napokon ani skladníci a 
predavači nemusia si pamätať na tolko informácií, alebo zaznamenať ich manuálne, veď s kódovanými informáciami 
produktov sa môžu dozvedieť mnohé dôležité údaje. 

Nákladovo efektívne

Tvorba a tlač čiarových kódov je rovnako lacná, môžeme povedať, že sa dá vyrobiť aj z centov. Používanie najviac 
softvérov pre návrh etikiet aj velmi jednoduché a lahko sa dá naučit, ďalej ak máme k dispozícií vlastnú tlačiareň etikiet, 
tak denne môžeme vyrobiť až viac tisíc čiarových kódov v záujme označenia skladovaj zásoby alebo tovarov v obchode.

Mnohostranné

Hoci mnohí si tak myslia, že hlavná oblasť používania čiarových kódov je iba obchod, realita je to, že túto technilógiu sa 
dá aplikovať v ovela širšom kruhu. Pri označenia skladových zásob, čiarové kódy efektívne môžeme používať aj 
napríklad v zdravotníctve, zábavnom priemysle a v iných každodenných činností. 
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