
NIE KAŽDÁ ETIKETA JE 
ROVNAKÁ - ALEBO AKO MÁME 
VYBRAŤ PODĽA NAŠICH 
ÚČELOV?

AK POTEBUJEME TRVÁCNU ETIKETU, 
TAK DNES UŽ SO MÔŽEME VYBRAŤ Z 
MNOHÝCH MOŽNOSTÍ. 
ROZHODNUTIEZÁVISÍ HLAVNE OD 
NAŠICH CIELOV, NAĎALEJ OD 
PÍSTROJOV, ČO MÁME K DISPOZÍCII. V 
TOM ČLÁNKU UKÁŽEME TO, ČO JE 
ROZDIEL MEDZI ETIKETOU A 
ETIKETOU, ĎALEJ TO, ŽE V AKEJ 
SITUÁCIE, AKÚ ETIKETU MÁME 
POUŽÍVAŤ V ZÁUJME DOSIAHNUTIA 
DLHODOBÉHO VÝSLEDKU.
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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/nakupne-prirucky/nie-kazda-etiketa-je-rovnaka-alebo-ako-
mame-vybrat-podla-ucelov-bp504)
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NIE KAŽDÁ ETIKETA JE ROVNAKÁ - ALEBO AKO 
MÁME VYBRAŤ PODĽA NAŠICH ÚČELOV?

Ak potebujeme trvácnu etiketu, tak dnes už so môžeme vybrať z mnohých možností. Rozhodnutiezávisí hlavne od 
našich cielov, naďalej od pístrojov, čo máme k dispozícii.

V tom článku ukážeme to, čo je rozdiel medzi etiketou a etiketou, ďalej to, že v akej situácie, akú etiketu máme používať 
v záujme dosiahnutia dlhodobého výsledku.

Na čo používame priemyselné etikety?
Trvácne etikety obvykle používame na označenie rôzných výrobkov, alebo dielov, ako druh dátového nosiča. Môžeme 
ich potlačiť čiarové kódy, alebo informácie, ktoré pomôžu idnetifikáciu v skladovaní a logistike.

Priemyselné etikety môžeme používať s viacerým spôsobom. Môžu poskytnúť informácie o danom výrobku, výrobcu, 
výkone, pôvode, alebo môžu obsahovať aj čiarový kód pre evidenciu, atď.

Trvácne priemyselné etikety štandardne vyrobia pre odolnosť proti takými prvkami, ako napríklad riedidlá, vlhkosť, 
trenie, trhnutie, alebo extrémne podmienky počasia. V zásislosti od materiálu môžu byť trvácne alebo odstránitelné.

3 kľúčové prvky, ktoré stanovujú životnosť etikiet

Kvalita lepidla: je dôležité, aby na daný povrch sme vybrali etikety s vhodným lepidlom. Na drsné, nerovné 
povrchy a pre chemické použitie napríklad sú vhodné špeciálne etikety s lajšilnejším lepidlom.
Kvalita materiálu: materiál etikiet musí držať podľa pracovných podmienok. Kým pre skladové aplikácie môžeme 
byť postačujúca aj papierová etiketa, tak etiketovanie v exteréri alebo hore uvedené chemické používanie už 
vyžaduje silnejšie, odolnejšie riešenie.
Kvalita potlače: je dôležité, aby kvalita tlače bola v súlade s prostredím pre konečné použitie. V jednom obchode 
môžeme používať aj klasickú atramentovú tlačiareň, avšak pre externé používanie toto riešenie už nebude 
postačujúce.

Prečo na tom záleží, aby etiketa bola trvácna?

Počas skladovej alebo továreňskej práce každý výrobok, alebo diel musí obsahovať taký charakteristický znak, polda 
čoho bude identifikovatelný po2cas administrácie. Najjednoduchšie a najrýchlejšie riešenie na túto úlohu je používanie 
a tlač trvácnych etikiet.

Dobre vybraná etiketa, čo je v súlade s prostredím koncového používania, znamená ideálne riešenie toho, aby naša 
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produkty boli v súlade s predpismi vzťahujúce sa na identifikovanie. Napokon kvalité etikety zabraňujú aj voči takými 
chybami, ktoré sa vyskytujú kvôli chybnej administratívy alebo zaznamenaniu.

Preto si dajme pozor na kvalitu! 

Štandardné papierové etikety nevytvorili na to, aby odolali voči podmienkam v exteréri alebo v priemysle. Riešenia so 
slabšou kvalitou nie sú vhodné na také používanie kde etikety sú vystavené pravidelnému znečisteniu a extrémnymi 
podmienkami.

Ak nebudeme používať vhodné priemyselné riešenie, tak prach, olej, chemikálie a telpotné výkyvy môžu poškodiť 
etikety. V dôsledku toho informécie môžu byť nečitatelné a poškodená priemyselná etiketa môže spôsobiť strašne vela 
nepríjemností.

Pri znížení produktivity môže spôsbiť aj nehody, alebo aj pokuty počas kontroly. Preto sa oplatí dávať si pozor na to, že 
v priemyselnom prostredí vždy sme používali tie najvhodnejšie, prémiové etikety a tlačiarne, ktoré sú v súlade s 
pracovnými podmienkami.

V internetovom obchode DigiCode pri priemyselných tlačiarní nájdete aj etikety, ktoré sú používatelné pri špeciálnych 
podmienkach!  
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