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 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA KODY KRESKOWE 

 

Od dnia 01-07-2022 roku, zamówienia na kody  kreskowe należy składać mailowo do Działu Kodów 

kreskowych ATD Software, na adres: kody@atd-software.pl 

O terminie realizacji złożonego zamówienia decyduje data przesłania prawidłowo wypełnionego  

Formularza Zamówienia (zał. 1) przesłanego do Działu Kodów ATD Software. Nie załączenie 

Formularza Zamówienia, lub nieprawidłowe wypełnienie Formularza, może skutkować wydłużeniem 

się czasu realizacji Zamówienia. Formularz Zamówienia Kodów Kreskowych można również pobrać na 

stronie: www.atd-software.pl/do-pobrania/   

Minimalna ilość zamówienia w obrębie jednej przesyłki to 40 000 etykiet różnych rodzajów kodów 

(albo tego samego rodzaju kodów: „dwójek”, „czwórek”, „ósemek”; w przypadku zamówienia 

samych kodów „szóstek” minimalna ilość zamówienia to 42 000 etykiet). Zamówienia na mniejszą 

ilość nie będą realizowane. 

Do kosztów wydruku kodów, zostaje doliczona kwota przesyłki, której koszt (na dzień 01-07-2022 r) 

wynosi 22 zł netto. W przypadku znaczącej podwyżki cen w firmach kurierskich, ATD Software 

zastrzega sobie prawo do zmiany tej kwoty, o czym ATD poinformuje w osobnej wiadomości. 

Po zakończeniu realizacji Zamówienia, zostanie do Państwa wysłany mail z informacją o realizacji 

Zamówienia wraz z numerem listu przewozowego, oraz nazwą przewoźnika, który dostarczy Państwu 

paczkę. 

Informujemy, że w związku z ogólną sytuacją na świecie między innymi związaną z przerwaniem 

łańcuchów dostaw (COVID-19 , Wojna w Ukrainie) terminy dostaw kodów kreskowych są wydłużone i 

mogą ulegać zmianie. Prosimy o zamawianie z odpowiednim wyprzedzeniem.  
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Słownik: 

• Kod/etykieta – pojedyncza naklejka z nadrukowanym kodem kreskowym, do oklejenia 1 rodzaju 
materiału lub skierowania. Wycena z ofert handlowych na kody kreskowe dotyczy 1000 sztuk 
pojedynczych etykiet. 

• Listek – zbiór/zestaw kilku kodów (2,4,6,8 lub 10* etykiet) z tej samej rodziny kodów – o jednakowych 
pierwszych 8 znakach kodu kreskowego, różniących się dwoma ostatnimi cyframi (w przypadku kodów 
„ z końcówkami”) lub o końcówce 00 (w przypadku kodów „bez końcówek”) 

• Pakiet/paczka – 500 listków, którymi można okleić 500 unikalnych zleceń na badania, wraz z 
materiałami przypisanymi do zlecenia. Pakiet/paczka, to minimalna ilość, którą można zamówić z 
danego rodzaju kodów. 

• Kody z końcówkami – kody różniące się dwoma ostatnimi cyframi, w obrębie jednej rodziny kodów na 
listku zakończone kolejnymi numerami 01,02,03,04,05 itd. 

• Kody bez końcówek – kody zakończone cyframi 00, w obrębie rodziny kodów na listku wszystkie mają 
taką samą końcówkę 
 

*Etykiety po 10 na jednym listku, tylko w przypadku jednakowych końcówek (00) 

 
 
W zależności od tego, jak skonfigurowany jest program ProfLab, na którym pracuje Państwa 

laboratorium, istnieje możliwość zamówienia kodów bez zróżnicowanych końcówek (zakończonych 

cyframi 00) ALBO z różnymi końcówkami (w zależności od ilości etykiet na jednym listku od 01 do 08). 

Informacja o tym, czy pracują Państwo na kodach z jednakowymi (00) końcówkami, czy różnymi, jest 

niezbędna do zapewnienia prawidłowej pracy z programem i musi być podawana przy składaniu 

zamówienia na kody – informację tę należy zaznaczyć w odpowiednim polu w Formularzu 

Zamówienia Kodów Kreskowych. 

 

Dopuszcza się, żeby w obrębie jednej wysyłki do danej lokalizacji (pod tym samym adresem) zostało 
zrealizowane więcej niż jedno Zamówienie. W takim przypadku konieczne jest załączenie w mailu 
kilku Formularzy Zamówień – osobnego dokumentu dla każdej pracowni/miejsca. W polu: „Uwagi do 
zamówienia/do wysyłki” należy podać wszelkie niezbędne informacje dodatkowe takie jak np. kolor 
kodów**, dodatkowe nadruki**, pracownia do jakiej ma być dostarczone zamówienie.  
 

** tylko dla Kontrahentów, mających taki zapis w umowie 
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Przykładowe przeliczenia: 

• Kody „dwójki”  

 

 

 
 

Przykład nr 1. Kody „dwójki” – przykładowe zdjęcie listka z 2 etykietami o różnych końcówkach kodów 

 

 

Zamawiając 1000 etykiet po 2 etykiety na jednym listku, to 1000 etykiet / 2 etykiety = 500 listków;  

czyli otrzymują Państwo 500 unikalnych listków z kodami – możliwość oklejenia 500 różnych 

zleceń;  

Minimalna ilość zamówionych kodów tego rodzaju to 1000 etykiet, czyli 1 pakiet = 500 unikalnych 

kodów (500 listków) do oklejenia 500 zleceń 

 

 

 

• Kody „czwórki” 

 

 

 
 

Przykład nr 2. Kody „czwórki” – przykładowe zdjęcie listka z 4 etykietami o jednakowych końcówkach kodów 

 

 

 

Zamawiając 1000 etykiet po 4 etykiety na jednym listku, to 1000 etykiet / 4 etykiety = 250 listków ; 

czyli otrzymują Państwo 250 unikalnych listków z kodami;  

Minimalna ilość zamówionych kodów tego rodzaju to 2000 etykiet, czyli 500 unikalnych kodów (500 

listków) do oklejenia 500 zleceń 
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• Kody „szóstki” 

 

 

 
Przykład nr 3. Kody „szóstki” – przykładowe zdjęcie listka z 6 etykietami o różnych końcówkach kodów 

 

 

UWAGA! Ponieważ w przypadku zamawiania kodów „szóstek”, liczba 1000 etykiet nie da się 

podzielić przez ilość kodów na listku (daje to 166,66... !!! listków), to minimalna ilość zamówionych 

kodów tego rodzaju to 3000 etykiet!!! 

 

Zamawiając 3000 etykiet po 6 etykiet na jednym listku, to 3000 etykiet / 6 etykiet = 500 listków ; 

czyli otrzymują Państwo 500 unikalnych listków z kodami; (do oklejenia 500 zleceń) 

 

 

• Kody „ósemki” 

 

 
Przykład nr 4. Kody „ósemki” – przykładowe zdjęcie listka z 8 etykietami o różnych końcówkach kodów 

 

 

Zamawiając 1000 etykiet po 8 etykiet na jednym listku, 1000 etykiet / 8 etykiet = 125 listków; czyli 

otrzymują Państwo 125 unikalnych listków z kodami.  

Minimalna ilość zamówionych kodów tego rodzaju to 4000 etykiet, czyli 500 unikalnych kodów (500 

listków) do oklejenia 500 zleceń 
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• Kody „dziesiątki” - etykiety po 10 na jednym listku, możliwość zamówienia tylko w przypadku pracy 

laboratorium na jednakowych końcówkach (00). 

 

Zamawiając 1000 etykiet po 10 etykiet na jednym listku, 1000 etykiet / 10 etykiet = 100 listków; 

czyli otrzymują Państwo 100 unikalnych listków z kodami. 

Minimalna ilość zamówionych kodów tego rodzaju to 5000 etykiet, czyli 500 unikalnych kodów do 

oklejenia 500 zleceń  
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