
3 PRÍSTROJE, KTORÉ 
PREUKÁZATEĽNE ZLEPŠUJÚ 
PRODUKTIVITU VÁŠHO 
PODNIKANIA

V TOMTO ČLÁNKU VÁM UKÁŽEME TRI 
TAKÉ PRÍSLUŠENSTVÁ PRE PRÁCU, 
ČO MÔŽE POMÔCŤ SPOLOČNOSTIAM 
PRACUJÚCICH V OBLASTI LOGISTIKY, 
OBCHODE ALEBO BALENIA A 
SKLADOVANIA VO ZVÝŠENÍ 
PRODUKTIVITY A V PRACOVNEJ 
MORÁLKY.
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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/blog/3-pristroje-ktore-praukazatelne-zlepsuju-produktivitu-vasho-
podnikania-bp721)
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Úspešnosť jedného podnikania sa skrýva v dobrej práce a kvalita dobrej práce sa skrýva v spolahlivosti používaných 
pracovných nástrojoch. Nakolko to, že aké prístroje, náradie a iné dolpnky používame na vykonanie každodennej práce, 
tiež definujú náš postoj k práci.

S kvalitnými pracovnými prístrojmi práca bude nie iba lahšia, ale aj bezpečnejšia a dokonca aj radostnejšia. Práve preto 
nie velkosť podnikania je dôležitá, ak sa bavíme o modernizácií parku prístrojov, nástrojov.

V tomto článku Vám ukážeme tri také príslušenstvá pre prácu, čo môže pomôcť spoločnostiam pracujúcich v oblasti 
logistiky, obchode alebo balenia a skladovania vo zvýšení produktivity a v pracovnej morálky.

Skener čiarových kódov
Jeden kvalitný, moderný snímač čiarových kódov v dnešnom živote sa považuje za základný pracovný nástroj v 
každom obchode a sklade. Môže byť užitočný nie iba pri nákupe, ale aj pri vykonaní administratívnej práce, čo zlepšuje 
produktivitu s urýchlením práce a elimináciou prípadných chýb.

V dnešnej dobe si môžeme vybrať medzi vela možností. Pri kalsických drótových skeneroch si môžeme vybrať aj 
praktické bezdrótové snímače čiarových kódov. Naďalej aj také prístroje, ktoré pre bežných 1D čiarových kódoch 
účinne dekódujú aj modernejšie 2D kódy (napríklad QR CODE).

V našom webshope si môžete vyberať medzi prístrojov od najspolahlivejších výrobcov, či hladáte všeobecné alebo 
priemyselné riešenie.

Tlačiareň etikiet
V obchodoch, kde produkty kvôli administratívnych účelov pravidelne musíme označiť s etiketami, jedna tlačiareň etikiet 
je navyhnutná. Nakolko nieže je rýchlejšia, ako tlačiarenské práce, ale znamená ekonomickejšie riešenie pre vytovrenie 
etikiet.

Podobne, ako v prípade skenerov čiarových kódov aj tu je velký výber, veď v závislosti od potrebného množstva a 
kvality sa dá vybrať medzi stolných a priemyselných variantov. Môžeme pracovať s jednoduchou, ktoúčovou tlačiarňou 
etikiet, ale v závislosti od povahy našej práce si môžeme vybrať aj špeciálnejšie riešenie.

V našom obchode nájdú dokonalé riešenie nie len tí, ktorím je dôležité iba množstvo etikiet. Nakolko v prípade 
najlepších výrobcov aj kvalita je základnou požiadavkou.
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Mobilné terminály
Mobilné prenosné terminály sú mnohostranné prístroje, s ktorými vieme vykonať aj viac pracovných úloh naraz. 
Môžeme ich používať súčasne ako skener čiarových kódov, naďalej ako komunikačný nástroj, takto robia dobrú službu 
nie iba počas obchodných a skladových úloh, ale sú ideálne aj na prepravné úlohy a na prácu na mieste.

Jeden prenosný počítač je vhodný takmer na všetky náročné skladové a obchodné operácie, takto napríklad jeden 
robustný tablet môže byť nevyhnutné príslušenstvo pre prepravných spoločností a kuriérov.

Dátové terminály dokonca budú milovať aj Vaše zamastnanci. Nakolko ich použitie je jednoduché a navyžiada dlhé 
alebo náročné zaškolenie. Pomocou nich lahko môžete roztočiť efektivitu bez toho, aby ste museli znásobiť pracovné 
tempo, alebo ste museli zvýšiť množstvo vykonanej práce.

Napokon, mobilné prístroje sú v popredí aj v bezpapierových pracovných procesoch, ich integrácia sa počíta za 
výslovne veľmi ekologické riešenie!
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