
5 DÔVODOV, PREČO 
NEFUNGUJÚ VAŠE ČIAROVÉ 
KÓDY

ŽIAL SA STANE, ŽE ČIAROVÝ KÓD JE 
NEČITATELNÝ AJ NAPRIEK TOMU, ABY 
FYZICKY BOL POŠKODENÝ. VTEDY V 
MNOHÝCH PRÍPADOCH 
NEROZUMIEME, ŽE MÔŽE BYŤ 
SAMOTNÁ CHYBA. PRAVDA JE TO, ŽE 
DEKÓDOVACIE ŤAŽKOSTI MÔŽU 
PRÍČINIŤ AJ VIACERÉ DÔVODY A PRI 
VYTOVRENY VLASTNÉHO ČIAROVÉHO 
KÓDU MÔŽE EXISTOVAŤ AJ 
VIACERÝCH VECÍ, NA KTORÉ NAOZAJ 
SA OPLATÍ SI DÁVAŤ POZOR. V 
NASLEDOVNOM ČLÁNKU CHCEME 
PREDSTAVIŤ NAJČASTEJŠIE CHYBY, 
KTORÉ VELAKRÁT SŤAŽUJÚ 
DEKÓDOVANIE ČIAROVÝCH KÓDOV AJ 
NAJKVALITNEJŠÍM SKENEROM.
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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/5-dovodov-preco-nefunguju-vase-ciarove-
kody-bp667)
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5 DÔVODOV, PREČO NEFUNGUJÚ VAŠE ČIAROVÉ 
KÓDY

Žial sa stane, že čiarový kód je nečitatelný aj napriek tomu, aby fyzicky bol poškodený. Vtedy v mnohých prípadoch 
nerozumieme, že môže byť samotná chyba. Pravda je to, že dekódovacie ťažkosti môžu príčiniť aj viaceré dôvody a pri 
vytovreny vlastného čiarového kódu môže existovať aj viacerých vecí, na ktoré naozaj sa oplatí si dávať pozor. V 
nasledovnom článku chceme predstaviť najčastejšie chyby, ktoré velakrát sťažujú dekódovanie čiarových kódov aj 
najkvalitnejším skenerom.

Stačí urobiť niekoľko základných krokov a môže to výrazne prospieť, aby sme vyhotovili perfektné čiarové kódy!

Zlé umiestnenie
Počas dekódovania  je veľmi dôležité správne umiestnenie čiarového kódu. Ak máme nerovný, drsný povrch alebo kód 
sa nachádza v rohu produktu, tak to v mnohých prípadoch sťažuje prácu snímača.

Presvedčte sa o tom, že čiarový kód je umienstnený na najlepšom mieste, kde ho vie dosiahnuť snímač a nazabúdajte 
ani to, aby aj z hladiska vzhladu aj rozmeru zodpovedali stanovenej norme, veď vo väčšine prípadov čiarové kódy, ktoré 
naspĺňujú normu znemožnia dekódovanie ukladaných informácií.

Nevhodná kombinácia farieb

Hoci čiarový kód v základe je jeden flexibilný nosič informácií a jeho čítanie neprekážajú tvary a farby rôzných 
zobrazení, ale existujú také drobnosti na ktoré sa oplatí venosvať dostatočnú pozornosť, hlavne pri jednotlivých 
dizajnov.

Nakolko čiarový kód sa skladá z kombinácií čierných čiar a svetlých medzier, napríklad jeho negatív skenery nedokážu 
dekódovať.

Odporúča sa venovať pozornosť aj na to, aby sme nepoužívali velmi podobné farby, veď ak chýba vhodný kontrast, tak 
čiarový kód zase bude nedekódovatelný.

Priehľadné balenie

Skenerom čiarových kódov môže spôsobiť problémy aj dokódovanie čiarových kódov, ktoré sú potlačené na priehladnú 
plastovú fóliu, ktoré sa skladajú iba z čiernych čiar. Nakolko v tom prípade takisto chýba dostatočný kontrast medzi 
farieb a skener pravdepodobne nebude schopný spracovať ukladenú infromáciu ukrytú medzi čiernych čiar. Niet sa 
však čoho obávať, nakolko chybu jednoducho sa dá odstrániť.
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Ak používate priehladné balenie, tak čiarový kód potlačte na biely základ s čiernou farbou, alebo existuje ešte 
jednoduchší spôsob: ak nalepíme na fóliu jednu etiketu, čo obsahuje čiarový kód.

Pri priehladnému baleniu si musíme dať pozor aj na lesklé a kovové povrchy, veď aj tie môžu spôsobiť nepríjemnosti pri 
čítaní, nakolko reflexný účinok tiež môže sťažiť plynulé dekódovanie skenerov.
Tlač so slabou kvalitou

Žial vo vela prípadoch sa stane, že na tlač čiarových kódov používajú nevhodné zariadenie. Bežné atramentové 
tlačiarne nie sú nevyhnutne vhodné na to, aby vytlačili trvácne, odolé etikety, veď takým spôsobom vyhotovené etikety 
rýchlejšie sa opotrebávajú, poškodia a ovlea viac sú vystavené vplyvom na životné prostredie, ako etikety potlačené s 
tlačarňami, ktoré sú vytvorené presne na túto úlohu.

V našom online obchode aj Vy môžete nájsť najmodernejšie a najspolahlivejšie tlačiarne etikiet, s ktorými si môžete byť 
istí, že už nikdy sa nemusíte báť, že vaše čiarové kódy budú nekvalitné alebo poškodené!

Nepresný dizajn

Všetci sme ľudia a ľudia často robia chyby. Žial to sa môže stať aj pri vytvorení čiarových kódov a môže sa vyskytnúť aj 
to, že sa stane nejaká chyba. Avšak digitálna administrácia žial netoleruje ani najdrobnejšiu chybu a môže znamenať 
problém aj jeden preklep alebo jediná nesprávna čiara, čo môže tiež viesť k úplnej zbytočnosti hotového čiarového kódu.

Pred tlačou vždy sa uistite, že v softvéru pre návrh etikiet všetky informácie ste zadali správne, takto práca v2zdy môže 
byť bezproblémová a nebudeme mať nepríjemné prekvapenia v tom prípade, ak už máme potlačené všetky etikety.
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