
TAKTO SA DAJÚ RIEŠIŤ 
POŠKODENÉ ALEBO 
NEKVALITNÉ ČIAROVÉ KÓDY

VELAKRÁT SA STANE, ŽE POČAS 
PREPRAVY SA POŠKODÍ ČIAROVÝ 
KÓD JEDNÉHO PRODUKTU, ALEBO 
POČAS DLHÉHO SKLADOVANIA 
JEDNODUCHO SA OPOTREBÚVA 
ALEBO VYBLEDNE. TAKÉ SITUÁCIE 
MÔŽU SPÔSOBIŤ VIACERÉ 
NEPRÍJEMNÉ CHYBY. SŤAŽUJÚ ÚLOHU 
ADMINISTRÁCIE, DRŽIA RAD PRI 
POKLADNI, ZNIŽUJÚ EFEKTIVITU 
PRÁCE A ZÁROVEŇ AJ ZÁKAZNÍCKU 
SPOKOJNOSŤ.
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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-daju-riesit-poskodene-alebo-nekvalitne-ciarove-
kody-bp668)
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TAKTO SA DAJÚ RIEŠIŤ POŠKODENÉ ALEBO 
NEKVALITNÉ ČIAROVÉ KÓDY

Velakrát sa stane, že počas prepravy sa poškodí čiarový kód jedného produktu, alebo počas dlhého skladovania 
jednoducho sa opotrebúva alebo vybledne. Také situácie môžu spôsobiť viaceré nepríjemné chyby. Sťažujú úlohu 
administrácie, držia rad pri pokladni, znižujú efektivitu práce a zároveň aj zákaznícku spokojnosť.

Ako máme vyriešiť skenovanie v tom prípade, ha sa stratneme s poškodenými alebo nakvalitnými čiarovými kódmi a čo 
môžeme urobiť v tom prípade, aby tento problém sa dalo odstrániť? V tomto článku dáme odpoveď na obidve otázky!

Prečo môže byť poškodený jeden čiarový kód?
To, že prečo nevieme dekódovať jeden čiarový kód môže mať viaceré príčiny. Prvá a aj najčastejšia príčina môže byť 
slabé vyhotovenie. Spôsob tlače, používaný spotrebný materiál a aj tlačiareň etikiet v tom hrá rolu, 2ze jeden čiarový 
kód aký bude trvácny a ako účinne ho vieme dekódovať, anpríklas ak používame jeden starší, slabší skener.

Medzi ďalšími príčinami môže byť ešte aj fyzické poškodenie, roztrhnutý alebo vyblednutý čiarový kód. Roztrhnuté 
čiarové kódy 2zial sú ťažko opraviteľné a výlučne len vtedy ich vieme rekonštruovať, ak sú dané určité podmienky.

V tom prípade, ak čiarový kód bol potlačený priamo na tovar a nie ne etiketu, tak môže byť rozhodujúci aj farba balenia 
aj materiál. Nakolko existujú také povrchy, ktoré sú reflektujúce, alebo majú slabý kontrast a v takých prípadoch skenery 
čiarových kódov vedia ich dekódovať velmi ťažko, alebo vôbec nedokážu načítať.

Ako sa dá spracovať jeden poškodený čiarový kód?

Manuálne zadanie

Manuálne zadanie kódov jedného produktu môže byť časovo náročné a frustrujúce. Počas skladovej administrácie 
môže byť mimoriadne ťažkopádne a v pri produktov prečítaných pri pokladni môže zdržovať čakajúcich. Avšak môže sa 
stať, že žial neexistuje iné riešenie a kódy musíme zadať manuálne. Avšak aj to vieme spraviť v tom prípade, ak prvých 
šesť číslic vieme prečítať.

Jedným slovom manuálne zadanie je časovo náročné, frustrujúce a máme na to možnosť výlučne len vtedy, ak daný 
čiarový kód je len v časti poškodený, alebo jeho kvalitné chyby sú čitatelné, viditelné.

Rekonštrukcia
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Jednotlivé poškodené alebo nekvalitné čiarové kódy sa dajú rekonštruovať pomocou určitých softvérov pre vytovrenie 
čiarových kódov. Nie je potrebné nič iné, iba digitalizácia čiarového kódu pomocou PC, alebo pomocou mobilného 
prenosného terminálu, čo sa dá používať presne na také účely. 

Po digitalizácii ten daný program s vysokou šancou je schopný opäť vybudovať originály kód produktu pomocou 
vnímateľných zvyškov čierných čiar, čo ak znovu vytlačíme vieme používať s takou istou efektívnosťou, ako originálny.

Takým spôsobom môžeme odstrániť problém nie iba poškodených, ale aj nekvalitných alebo vyblednutých, 
nekontrastných čiarových kódov.

Špičkový skener

Jedno najlepšie riešenie na tento problém môže byť zaobstaranie jedného špičkového snímača čiarových kódov, ako 
napríklad model Zebra DS8178. Spolahlivé skenery, ktoré patria do vyššej kategórie sú schopné úspešne načítať aj 
nekvalitné, nekontrastné a mierne poškodené čiarové kódy, respektíve vedia dekódovať ak kódy z takých povrchov, 
ktoré sa odrážajú a kvôli odrazu laserových lúčov lacnejšie skenery nie nevyhnutne by vedeli načítať pre nás potrebné 
údaje.

A ak sa tak rozhodneme, že namiesto jednoduchšieho snímača kúpime jeden multifunkčný mobilný terminál, tak v tom 
prípade ešte viac ulahčíme našu úlohu, veď ako sme aj viackrát spomenuli na týchto inteligentných zariadeniach s 
operačným systémom Android môžeme spúšťať aj také aplikácie, ktoré pomáhajú lahšie snímanie a rekonštrukciu 
poškodených alebo nekvalitných, nekontrastných čiarových kódov.
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