
TAKTO SA DÁ EFEKTÍVNE ZNÍŽIŤ 
SPOTREBU ATRAMENTOVÝCH 
TLAČIARNÍ

AK SA BAVÍME O ETIKETOVANIE, TAK 
ATRAMENTOVÉ TLAČIARNE SÚ 
IDEÁLNE NA OZNAČENIE A 
KÓDOVANIE NAŠICH PRODUKTOV. 
AVŠAK ČÍM SÚ VÄČŠIE NAŠE 
SKLADOVÉ ZÁSOBY, TÝM ČASTEJŠIE 
MUSÍME VYMENIŤ ATRAMNETY A TÝM 
BUDÚ VYŠŠIE NÁKLADY NA TLAČ.
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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/takto-sa-da-efektivne-znizit-spotrebu-atramentovych-
tlaciarni-bp694)
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TAKTO SA DÁ EFEKTÍVNE ZNÍŽIŤ SPOTREBU 
ATRAMENTOVÝCH TLAČIARNÍ

Ak sa bavíme o etiketovanie, tak atramentové tlačiarne sú ideálne na označenie a kódovanie našich produktov. Avšak 
čím sú väčšie naše skladové zásoby, tým častejšie musíme vymeniť atramnety a tým budú vyššie náklady na tlač.

V nasledovnom článku sme zhromaždovali pár takých tipov, ktoré pomôžu v znížení prevádzkových výdavkov!

Nižšie rozlíšenie tlače
Aj keď termické atramentové tlačiarne vedia tlačiť aj v velmi velkým rozlíšení 600 DPI, nie vždy je potrebné pri tlače 
používať naväčšie rozlíšenie. Avšak čiarové kódy a dátové matrixy sa odporúča vytlačiť vo velkom rozlíšení, ale vo 
viacerých prípadoch (napríklad počas tlače etikety na označovanie) úplne stačí aj nižšia hustota bodiek.

Pred tlačou si vždy skontrolujte, že vaša tlačireň na akej kvalitnej úrovni je nastavená a či vybraná opcia je v súlade s 
aktuálnou úlohou. Ak nepotrebujete dokonalú kvalitu, tak tlačte s nižšiu hodnotou, veď čím je nižšie rozlíšenie 
potlačeného obrázka, tým je nižšia aj spotreba atramentu.

Používajte jednoduchý typ písma

Ak tlačové nastavenia sú vhodne konfigurované, tak sa oplatí pozireť si aj na typy písma, čo používate k grafického 
návrhu. Nakolko v tom prípade, ak pracujeme s hrubým typom písma, tak tlačireň mienie až o 75% viac atramentov, 
ako v prípade užších, takzvaných "ekologických písmen".

Ak predtým sme používali hrubé písma Times New Roman, tak sa oplatí zmeniť na užšie fonty, napríklad na sans-serif, 
vďaka čomu atramenty vašej tlačiarne môžu spotrebovať až jeden a pol krát menej ako predtým, ďalej to výsledňuje, že 
ani atramenty nemusíme tak často vymienať.

Používanie originálnej atramenty

Hoci v poslednej dobe kvôli nákladovej efektívnosti sa dosť rozšírili neoriginálne atramenty, dlhodobo aj tak sa 
odporúča používať originálne náplňe, čo vyrobí priamo výrobca. Atramenty od tretej osoby štandarde nie sú až tak 
produktívne a môže sa stať, že úspory idú na úkor tlačovej kvality.

O tom ani nehovoriac, že v horšom prípade pochybná kvalita atramenty môže viesť k zlyhaniu tlačového systému. 
Takýmto týmto spôsobom bide nákladový nie iba výmena atramenty, ale môže byť finančne zaťažujúci aj oprava 
tlačiarne.

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

https://www.digicode.sk/


Venujte pozornosť na čistotu tlačovej hlavy

Dajme pozor na to, aby tlačová hlava atramentovej tlačiarne by nevysušila, alebo nebola prašná, prípadne špinavá. To 
sa môže vyskytnúť hlavne pri výmeny atramentu, alebo v tom prípade, ak dlho nepoužívame našu tlačiareň.

Ak tlačová hlava zaschne alebo sa zašpiní, to výsledňuje slabú kvalitu potlače, čo dlhodobo zvyšuje nie len náklady 
tlače, ale sa môže stať aj to, že sa vyskytne nenapraviteľné zlyhanie v mechanike prístroja, čo v najhoršom prípade 
môže výsledňovať aj predĺžené prestoje práce.

Ak nechceme robiť zbytočné, plus náklady na prácu, tak radšej sa odporúča usporiť na takých drobnostiach, o ktorých 
najprv by sme si ani nemysleli, že koľko môžu ušetriť. Neoplatí sa však experimentovať s neoriginálnymi atramentmi a 
dielmi, nakolko lahko sa môže stať, že z krátkodobého sporenia sa vyskytne vážny príplatok!
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