
TRI MENEJ BEŽNÉ SPÔSOBY 
APLIKÁCIE ČIAROVÝCH KÓDOV

AK SI MYSLÍME NA ČIAROVÉ KÓDY, 
TAK VÄČŠINE LUDÍ IHNEĎ PRÍDE NA 
MYSEĽ OBCHODNÉ POUŽÍVANIE. 
MNOHÝM Z NÁS BY ANI NEMYSLEL, ŽE 
TENTO SPÔSOB EVIDENCIE KOLKO 
MOŽNOSTÍ MÁ V SEBE A ŽE V KOLKO 
OBLASTÍ V ŽIVOTE A AKO ROZSIAHLE 
ICH VIEME POUŽÍVAŤ OD 
ADMINISTRÁCIE AŽ DO VYBAVENIE 
RÔZNÝCH INÝCH ÚLOH.

Telefónne číslo: +421 280 800 328
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/tri-menej-bezne-sposoby-aplikacie-ciarovych-kodov-bp583)

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/tri-menej-bezne-sposoby-aplikacie-ciarovych-kodov-bp583
https://www.digicode.sk/


TRI MENEJ BEŽNÉ SPÔSOBY APLIKÁCIE 
ČIAROVÝCH KÓDOV

Ak si myslíme na čiarové kódy, tak väčšine ludí ihneď príde na myseľ obchodné používanie. Mnohým z nás by ani 
nemyslel, že tento spôsob evidencie kolko možností má v sebe a že v kolko oblastí v živote a ako rozsiahle ich vieme 
používať od administrácie až do vybavenie rôzných iných úloh.

V tomto článku Vám ukážeme tri také v ôbec nie každodenné spôsoby, ako sa dá používať evidenciu na základe 
čiarových kódov v každodennom živote.

Inzercie
Hoci štandardné čiarové kódy vedia ukladať len málo údajov, ich bratia, ktoré fungujú na základe novej technológie, 
takzvané QR-kódy, už sú schopné ukladať niekoľkonásobok 1D kódov. Práve preto ich najpopulárnejšia oblasť použitia 
je marketing, veď pomocou QR-kódov velmi lahko môžeme kódovať rôzne webové stránky, alebo odkazy na rôzne 
aplikácie, ktoré môžeme integrovať ako inzercia alebo reklamy. Načítanie QR-kódov všeobecne je možné aj s benými 
smartfónmi, ale na úlohu sú výnimočne ideálne aj také multifunkčné skenery a prenosné dátové terminály, ako 
mnohostranné a moderné prístroje Zebry. 

Monitorovanie príjmu kalórií a živín
Nedávno pre používatelov sa stali dostupnými také aplikácie, s čími je možnosť na dekódovanie a analýzu čiarových 
kódov rôzných produktov v potranivniráskom priemysle. To môže byť mimoriadne užitočné pre tých, ktorí trpia rôznymi 
potravinovými alergiami, veď tieto aplikácie sú schopné ukázať zloženia tovaru pomocou ananýzu kódov, tak, že vylúčia 
alergénne látky, ktoré obsahuje daný výrobok, alebo rôzne iné zložky, ktoré sú uvedené aj na balení.

Zábava a cestovanie
Najpopulárnejšia oblasť používania čiarových kódov a QR-kódov pri obchode je zábavný priemysel, veď pomocou 
systému sa dá dekódovať údaje rôzných lístkov a vstupeniek. Túto technológiu takisto používajú cestovné kancelárie, 
kiná, alebo aj predajne vstupeniek, veď jej aplikácia vo velkom zabezpečí rýchlejšiu a účinnejšiu administratívu a navýši 
kvalitu zákazníckeho servisu.

A hoci v našej oblasti tieto spôsoby ešte nie sú velmi rozšírené, mohli by sme sa zamyslieť nad tým, že v budúcnosti si 
pravdepodobne môžeme spoznať stále viac kreatívnych spôsobov používania 1D a aj 2D kódov. 
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