
ČO JE TO RFID A PREČO JE 
UŽITOČNÉ V OBCHODE?

RFID. TÍ, KTORÍ PRACUJÚ V OBLASTI 
OBCHODU UŽ SA URČITE STRETLI S 
TOU ZÁHADNOU SKRATKOU A UŽ 
URČITE ROZMÝŠĽALI NAD TÝM, ŽE ČO 
PRESNE SKRÝVAJÚ TIE ŠTYRI PÍSMA. 
TÍ, KTORÍ SÚ NA TO ZVEDANÍ, Z TOHTO 
ČLÁNKU TERAZ SA MÔŽU DOZVEDIEŤ 
AJ TO, ĎALEJ AJ VÝHODY POUŽÍVANIA 
SYSTÉMU RFID.

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/co-je-to-rfid-a-preco-je-uzitocne-v-
obchode-bp606)
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ČO JE TO RFID A PREČO JE UŽITOČNÉ V 
OBCHODE?

RFID. Tí, ktorí pracujú v oblasti obchodu už sa určite stretli s tou záhadnou skratkou a už určite rozmýšľali nad tým, že 
čo presne skrývajú tie štyri písma. Tí, ktorí sú na to zvedaní, z tohto článku teraz sa môžu dozvedieť aj to, ďalej aj 
výhody používania systému RFID.

Čo znamená, ako sa používa?
RFID (Radio Frequency IDentification) znamená rádiofrekvenčnú identifikáciu. Podstata technológie RFID je, aby 
konkrétne informácie, údaje, ktoré sú spojené k danému predmetu by sme vedeli prenášať prostredníctvom systému, čo 
komunikuje cez rádiové vlny.

Tieto systémy sa obvykle skladajú z etikety RFID čo obsahuje jeden mikročip a miniatúrnu anténu, naďalej z jedného 
skeneru a zo zariadení na spracovanie údajov. Etiketa RFID - alebo pod iným menom tag - má rôzne druhy. Tieto tagy 
môžu byť bez zdroja energie, v časti s energiou, naďalej existujú riešenia, ktoré sú plne aktívne. Spôsob 
uskutočňovania v podstate nezmení princíp fungovania, čo stručne a krátko sa dá napísať nasledovne:

Mikročip v etikete ukladá údaje, ktoré pomocou antény prepošle ďalej pre čítačku. Prijaté informácie čítačka konvertuje 
na počítačom spravovateľné údaje a tak posiela ďalej pre podporný systém.

Jednoduché, ako uno, dos, tres a robí mimoriadne dobrú službu pre obchod, ďalej v žitote spoločností zaoberajúce sa s 
logistickou činnosťou.

A že prečo?

Jedna najväčšia výhoda systému RFID je, oproti riešení s čiarovými kódmi nepotrebujeme, aby čítačku sme sa dotkli s 
produktom čo je vybavený s etiketou. Stačí, ak produkt obsahujúci mikročip je v rámci dosahu a prístroj ho bude vnímať.

Napokon systémy RFID okrem evidenciu produktov používajú aj na rôzne iné účely. V každodennom živote hlavne na 
zaznamenávanie komponentov, na označenie elektroniky, naďalej na monitorovanie a kontrolu domácich zvierat.

V našom webovom obchode si môžete vyberať medzi tlačiarňami, čítačkami, ďalej etiketami, ktoré sú potrebné pre 
prevádzkovanie systému RFID. Medzi etiketami nájdete aj viac riešení: pevné aktínve a psívne tagy, respektíve aj 
kotúčové etikety. 
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