
VEDELI STE, ŽE EXISTUJE VIAC 
TYPOV ČIAROVÝCH KÓDOV?

ČIAROVÝ KÓD JE UNIVERZÁLNA 
FORMA IDENTIFIKÁCIE. JE TAKISTO 
PRÍTOMNÝ V SKLADAOVANÍ, 
OBCHODE A V PRACOVNEJ OBLASTI 
KDE POŽADUJÚ POUŽÍVANIE 
RÔZNÝCH DATABÁZOCH, ĎALEJ 
ZOHRÁVA DÔLEŽITÚ ÚLOHU V 
KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA. JE TAKÉ 
RIEŠENIE S ČÍM NA DNES JE UŽ 
OVELA JEDNUDUCHŠIE A ÚČINNEJŠIE 
VYBAVENIE ADMINISTRATÍVNYCH A 
EVIDENČNÝCH ÚLOH.

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/vedeli-ste-ze-existuje-viac-typov-
ciarovych-kodov-bp569)
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VEDELI STE, ŽE EXISTUJE VIAC TYPOV 
ČIAROVÝCH KÓDOV?

Čiarový kód je univerzálna forma identifikácie. Je takisto prítomný v skladaovaní, obchode a v pracovnej oblasti kde 
požadujú používanie rôzných databázoch, ďalej zohráva dôležitú úlohu v každodenného života. Je také riešenie s čím 
na dnes je už ovela jednuduchšie a účinnejšie vybavenie administratívnych a evidenčných úloh.

Vedeli ste, že čiarové kódy majú rôzne typy a pre dekódovanie týchto odlišných kódov môžete potrebovať rôzne typy 
skenerov? A že ktorý kód aký skener vyžaduje? Teraz Vám všetko ukážeme!

Dve hlavné skupiny čiarových kódov
V každodenných dní používané varianty čiarových kódov môžeme rozdeliť na dve hlavné skupiny, na 
jednodimenzionálne a dvojdimenzionálne kódy. Kým jednodimenzionálne kódy informácie sprostredkujú pomocou 
vertkálnych tmavých a svetlých čiar, ktoré majú rôzne hrúbky a sú v rôznych vzdialenostiach od seba, tak 
dvojdimenzionálne kódy na tento účel používajú rôzne geometrické formy. Hlavný rozdiel medzi dvoma typmi je, že 
posledný je ovela komplexnejší a je schopný ukladať väčšie množstvo informácií, ako klasické, 1D čiarové kódy.

Typy jednodimenzionálnych a dvojdimenzionálnych čiarových kódov

V rámci dvoch kategórií odlíšime viaceré druhy čiarových kódov. Do skupiny jednodimenzionálnych kódov patria EAN 
13 a EAN 8 kódy, ktoré používajú hlavne v oblasti obchodu. Prvé sú schopné ukladať 13, druhé 8 číslice. Okrem toho 
existujú ešte takzvané CODE-128 kódy, ktoré vedia ukladať velké množstvo informácií a obvykle ich používajú počas 
praprave a v oblasti logistiky. Medzi 1-dimenzionálne kódy sa zaradujeme aj ISBN druhy kódov, čo je identifikátor z 13-
čísel a sú vhodné na identifikáciu kníh a iných tlačených publikácií.

Najznámejší typ dvojdimenzionálnych kódov je QR CODE, čo na rozdiel od 1D kódov je schopný ukladať aj viac ticíc 
znakov. Jeho používanie sa rozšírilo hlavne pre kódovanie internetových stránkch a iných obsahov. Druhú variantu 2D 
technológie znamenajú kódy DataMatrix. Tento druh kódov sa skladá z čierno-bielych štvorcov, umožňuje kódovať cca. 
dvetisíc znakov a najčastejšie ho používajú na označenie elektronických tovarov. 

Čo mám urobiť ak súčasne pracujem s oboma verziami? 

V našom webshope nájdete vhodné skenery pre oboch veľkých skupín čiarových kódov, dokonca! U nás nájdete aj také 
univerzálne riešenia, ako napríklad model Zebra DS2248, čo rovnako vie spracovať jednodimenzionálne aj 
dvojdiemnzionálne kódy a znamená výbornú, modernú alternatívu počas každodennej práce pri pracovaní so 
systémami čiarových kódov!
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