
3 FAKTY O SNÍMAČE 
ČIAROVÝCH KÓDOV, ČO MUSÍŠ 
VEDIEŤ

TAKÉ KAŽDODENNÉ PRÍSTROJE, AKO 
SKENERY ČIAROVÝCH KÓDOV 
VÄČŠINA LUDÍ VÔBEC NEPOVAŽUJE 
ZA ZAUJÍMAVÉ. ALE KAŽDÝ MUSÍ 
VEDIEŤ, ŽE NIEKEDY AJ 
NAJBEŽNEJŠIE VECI MÔŽU BYŤ 
ZAUJÍMEVÉ. TERAZ VÁM UKÁŽEME 
PÁR VECÍ OHLADOM SNÍMAČOV 
ČIAROVÝCH KÓDOV O KTORÝCH BY 
STE AMI NEMYSLELI, ŽE AKÉ SÚ 
ZAUJÍMAVÉ PRÍSTROJE!

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/vzdelavacie-materialy/3-fakty-o-sniamce-ciarovych-kodov-co-
musis-vediet-bp438)
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3 FAKTY O SNÍMAČE ČIAROVÝCH KÓDOV, ČO 
MUSÍŠ VEDIEŤ

Také každodenné prístroje, ako skenery čiarových kódov väčšina ludí vôbec nepovažuje za zaujímavé. Ale každý musí 
vedieť, že niekedy aj najbežnejšie veci môžu byť zaujímevé. Teraz Vám ukážeme pár vecí ohladom snímačov 
čiarových kódov o ktorých by ste ami nemysleli, že aké sú zaujímavé prístroje!

Sú mimoriadne mnohostranné
Mnohí by si ani nemysleli, ale skenery sú naozaj mnohostranné prístroje. Nakolko prostredníctvom vlastnlgo firmware 
každý skener je lubovolne programovatelný, vďaka čomu ich môžeme používať na rôzne úlohy.

Samozrejme možnosti závisia od typy prístroja, ale vo väčšine prípadov pri snímaní cenoviek skenery sú vhodné aj na 
uspokojenie administratívnych úloh, ďalej poskytujú okamžitý prístup aj k niektorých aplikácií.

Administrácia s čiarovými kódmi je jednoduchá a nákladovo efektívna

V poslednom desať roku technológia čiarových kódov urobila veľký pokrok, rozšírila sa a stala sa uplatniteľnou. To 
hlavne môžeme poďakovať tomu, že rast kvality bol sprevádzaný priamo úmerným poklesom cien.

Na dnes už skoro každý podnik má k dispozícii počítačový systém ovládajúci čiarových kódov a táto technológia je 
dostupná nie len pre velkých spoločností, ale aj pre menších maloobchodov.

Pomôžu prekonať jazykové bariéry

Jedna najväčšia výhoda evidencie čiarových kódov je, že je univerzálny systém, čo používa celý svet a vďaka čomu 
zjednoduší a zefektívni orientáciu v každodenných procesov. Okrem toho dnes už existujú ak také skenery, ktoré cez 
rôznych aplikácii sú schopné aj na to, že načítanú informáciu v reálnom čase prekladal z daného jazyka na iný jazyk a 
takto úplne odstránil bariérí kvôli jazykmi a pracovné ťažkosti.

Takže dobré snímače čiarových kódov majú k dispozícii mnoho výhod a s používaným môžeme ulahčiť nie len 
každodennú prácu našej spoločnosti, ale výrazne môžeme zvýšiť rýchlosť pracovných procesov, produktivitu a 
efektivitu. 
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