
QR KÓDY PŘICHÁZEJÍ!  

Jistě jste si všimli přibývajících čtverečků (QR kódů) v našem okolí. Také do zahradnického svě-
ta  si čtverečky začínají hledat cestu. 

K ČEMU TO JE?

QR kód je prostředek pro automatizovanou práci s daty. Zkratka vychází z anglického „Quick 
Response“ (rychlá reakce). QR kód dokáže zakódovat mnohem větší množství dat, než klasic-
ký EAN čárový kód. S příchodem chytrých telefonů, které obsahují fotoaparát a aplikace pro 
zpracování QR kódů, se QR kódy začínají rychle šířit mezi uživateli. Nejčastěji obsahují odkaz 
na webovou stránku.

QR PLATBA

QR platba je speciální QR kód vytištěný například na faktuře. Umožňuje snadné a rychlé zapla-
cení, aniž by uživatel musel pracně opisovat číslo účtu, částku a variabilní symbol. Aby mohl 
uživatel QR platbu použít, potřebuje bankovní aplikaci své banky. Od října 2021 obsahují šab-
lony faktur Zeleného software QR kód. Pro zahájení používání je třeba nastavit IBAN organi-
zace dodavatele a upravit šablonu faktury. 

QR KÓDY A INFORMACE O ROSTLINÁCH

Pokud má firma dobře zpracovaný e-shop, může na etikety začít tisknout QR kód s odkazem 
na odpovídající webovou stránku. Zákazníci potom mohou při nakupování svým mobilním 
telefonem snímat QR kódy z etiket rostlin a dívat se například na požadavky na půdu, zálivku 
nebo světelné charakteristiky umístění rostliny. Pro zahájení používání je třeba mít funkční 
e-shop, do agendy Zboží zapsat jednoznačné identifiká-
tory rostlin a upravit šablony etiket.

QR KÓDY A MOBILNÍ PRODEJ

Pokud nemá firma svůj e-shop s kvalitními informace-
mi o rostlinách, je možné použít technologii Zeleného 
portálu, která obsahuje encyklopedii rostlin, možnost 
objednávat rostliny přes internet i přes mobilní aplika-
ci. QR kód na etiketách rostlin pak obsahuje speciální 
formát, který dokáže přečíst aplikace Zelený portál. 
S aplikací Zelený portál jste se již mohli setkat na vý-
stavách Zelená burza. Beta provoz Zeleného portálu v 
zahradnických firmách je právě spouštěn.
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