
V ZÁUJME KVALITNEJ PRÁCE JE 
DÔLEŽITÁ NIE IBA DOBRÁ 
TLAČIAREŇ

OZNAČOVACIE ETIKETY PRE VÄČŠINE 
LUDÍ NIE SÚ VIAC, AKO LEN 
JEDNODUCHÉ KÚSKY PAPIERA, 
KTORÉ PO VYKONANÍ SVOJICH 
FUNKCIÍ ČOSKORO SKONČIA V KOŠI. 
AVŠAK TÍ, KTORÍ SA ZAOBERAJÚ S 
OBCHODOM, LOGISTIKOU, 
RESPEKTÍVE SKLADOVANÍM DOBRE 
VEDIA, ŽE AKÝ VELKÝ VÝZMAN MAJÚ, 
ABY ETIKETY NA OZNAČOVANIE BOLI 
VHODNE KVALITNÉ.
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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/v-zaujme-kvalitnej-prace-je-dolezita-nie-iba-dobra-tlaciaren-
bp707)
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V ZÁUJME KVALITNEJ PRÁCE JE DÔLEŽITÁ NIE 
IBA DOBRÁ TLAČIAREŇ

Mnoho ľudí si myslí, že vyhotovenie dokonalých etikiet na označovanie záleží len od tlačiarne. Väčšina ludí nie je 
stagnujúci zaplatiť tisíce za jeden prístroj a potom sa snažia doviesť deficit s ušetrením na kvalite spotrebného 
materiálu.

To avšak vôbec nie je múdre rozhodnutie, veď v nedostatku kvalitného spotrebného materiálu ani najlepšia tlačiareň nie 
je schopná vykonať takú prácu, čo by sme mohli očakávať.

Takže čo môže byť najlepšie riešenie v tom prípade, ak chceme vyrobiť trvácne etikety s dokonalou kvalitou, ale naša 
peňaženka má obmedzený rozpočet?

Prečo je dôležitá kvalitná etiketa?
Označovacie etikety pre väčšine ludí nie sú viac, ako len jednoduché kúsky papiera, ktoré po vykonaní svojich funkcií 
čoskoro skončia v koši. Avšak tí, ktorí sa zaoberajú s obchodom, logistikou, respektíve skladovaním dobre vedia, že aký 
velký výzman majú, aby etikety na označovanie boli vhodne kvalitné.

V tom prípade, ak pracujeme s nakvalitným materiálom lahko sa môže stať, že nálepky na označenie skladových zásob 
pred časom sa vybledú, opotrebúvajú, alebo lepidlo sa uvolní. Čo môže spôsobiť napríjemné problémy nie iba v 
administrácií, ale v niektorých prípadoch môžeme doastať aj pokutu od príslušných orgánov.

V záujme toho, aby sme sa vedeli vyhnúť tieto nepríjemnosti je dôležité, aby vždy sme pracovali s najkvalitnejšími 
etiketami na označenie. V záujme čoho okrem spolahlivej tlačiarne etikiet budeme potrebovať aj najkvalitnejší spotrebný 
materiál.

Kľúč je perfektná zhoda

V záujme dokonalého vykonania práce potrebujeme iba si vybrať tlačiareň s vhodným výkonom podla nami vykonanej 
práce a samozrejme používať najkvalitnejší spotrebný materiál, čo je dostupný. Je to jednoduché, ako hračka a treba 
len porozmýšlať nad tým, že prečo potrebujeme zaobstarať daný prístroj.

Takže v každom prípade si máme vybrať takú tlačiareň, čo je vhodná aj v parametroch pre nami vykonanú prácu. Do 
jedného malého skladu je zbytočné kúpiť jednu prémiovú, priemyselnú tlačiareň, veď tieto úlohy vie perfektne 
vykononať aj jedna stolná tlačiareň, ale len v tom prípade, ak používame kvalitné samolepiace etikety.

Takže klúč je je vhodná kombinácia prístroja a spotrebného materiálu. Ďalej podstat je, aby sme vždy vedeli, že čo 
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chceme dosiahnuť so zvonenou tlačiarňou.

Ak náš ciel je to, aby sme vyhotovili trvácne a odolné samolepiace etikety, tak sa odporúča vybrať si drahšiu, 
náročnejšiu tlačiareň etikiet a používať najkvalitnejšie etikety. Avšak ak je dôležité iba množstvo a rýchlosť (nakolko 
naše etikety budeme používať iba dočasné označenie), tak v tom prípade bude stačiť aj jeden jednoduchší prístroj. 
Avšak, ak chceme dosiahnuť vhodný konečný výsledok, tak sa oplatí si vybrať spolahlivé, kvalitné etikety.
Nemusíte nevyhnutne platiť veľa

V tom prípade, ak naša peňaženka má obmedzený rozpočet, tak sa odporúča pracovať s tlačireňou strednej kategórie, 
čo je v súlade s našimi cielmi, ale si vybrať najkvalitnejšie etikety! Nakolko vo väčšine prípadov to je lepšia kombinácia, 
ako jedne drahšia tlačiareň a etikety so slabou kvalitou.

V našom internetovom obchode nájdete také svetové značky, ako napríklad Zebra alebo Honeywell!

Menšie, stolné prístroje tých výrobcov zabezpečujú výbornú kvalitu tlače, samozrejme s kombináciou vhodných 
samolepiacich etikiet, takže si môžeme byť istí v tom, že dostaneme taký konečný výsledok v každej situácií, ktorý je 
nie iba estetický, ale znamená trvácne a nadčasové riešenie na označenie našich výrobkov.
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