
5 VECÍ, KTORÉ VÁM V TOM 
BRÁNIA, ABY STE VEDELI 
VYŤAŽIŤ ZO SVOJHO 
PODNIKANIA MAXIMUM

V DNEŠNOM DIGITÁLNOM SVETE JE 
POTREBNÉ PREHODNOTIŤ PRACOVNÉ 
PROCESY A POUŽÍVANÉ PRÍSTROJE V 
ZÁUJME TOHO, ABY PRODUKTIVITA A 
ZISKY VYŇATÉ ZO SPOLOČNOSTI BY 
BOLA MAXIMALIZOVATELNÁ. V 
NASLEDOVNOM ČLÁNKU VÁM 
UKÁŽEME 5 NAJVÄČŠÍCH CHÝB, ČO 
JEDEN MALOOBCHOD MÔŽE SPRAVIŤ 
NA CESTE K NEUSTÁLEMU 
ZLEPŠOVANIU.
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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 15000 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/5-veci-ktore-vam-v-tom-brania-aby-dte-vedeli-vytazit-zo-
svojho-podnikania-maximum-bp757)
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5 VECÍ, KTORÉ VÁM V TOM BRÁNIA, ABY STE 
VEDELI VYŤAŽIŤ ZO SVOJHO PODNIKANIA 
MAXIMUM

Mnoho podnikateľov robí rovnakú chybu: pracuje celé roky, používa tie isté pracovné procesy a pracovné prístroje a 
zistí až po dlhom čase, že zisk nezvýši, alebo iba ledva rastie. Vtedy majitelia podnikov len pozerajú, že konkurenti sú 
pred nimi a nechápu, že ako je to možné po tvrdej práci a investovanej energii.

Ale keby sme počúvali hlas modernej doby, lahko by sme vedeli prísť na tajomstvo. Na to, že mo2znosti, ktoré 
používame od dlhých rokov alebo desaťročí, už nie sú nevyhnutne funkčné.

V dnešnom digitálnom svete je potrebné prehodnotiť pracovné procesy a používané prístroje v záujme toho, aby 
produktivita a zisky vyňaté zo spoločnosti by bola maximalizovatelná.

V nasledovnom článku Vám ukážeme 5 najväčších chýb, čo jeden maloobchod môže spraviť na ceste k neustálemu 
zlepšovaniu.
Zastarané pracovné prístroje

Jedna najčastejšia chyba je trvať k takýmto prístrojom, ktoré ešte pred rokmi alebo desaťročiami boli považované za 
skutočne dobré riešenie, avšak vďaka zavedením novších technológií na dnes už sú zastarané, jednoducho stratili 
kompatibilitu a konkurencieschopnosť.

Vela spoločností si myslí, že likvidácia funkčných prístrojov je vyhadzovanie peňazí a zbytočne by investovala do 
nových riešení, avšak používanie zastaraných prístrojov spomaluje pracovné procesy, zvýší pravdepodobnosť chýb a 
dlhodobo môže priniesť ovela vyššie výdavky, ako by sme nahradili staré prístroje na novšie, modernejšie.

Nedostatok mobility

Najčastejšie používané slovo doby inteligentných prístrojov je mobilita a nie náhodou! Moderná technológia umožňuje, 
že pomocou bezdrótových sietí by sme vedeli pracovať odkiaľkoľvek, čo sa otvára nové perspektívy v takých 
pracovných oblastiach, ako logistika alebo správa skladov.

Používaním bezdrótových prístrojov efektívne môžeme rozšíriť hranice nášho podnikania a v úžasnej miere sa dá 
zvýšiť aj rýchlosť pracovných procesov, naďalej produktivitu spoločnosti.

Nestabilný administratívny systém
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Základ každej úspešnej spoločnosti a skladu na dobre fungujúci administratívny systém. Ak sa do zariadenia dostane 
prach, tak to môže spôsobiť vážne problémy a môže tiež viesť k veľkej strate výnosov.

V záujme toho, aby všetko fungovalo dokonale, potrebujeme nie len dobré počítače a vhodný softvér na riadenie zásob. 
Je dôležité, aby vždy sme pracovali so spalahlivými snímačmi čiarových kódov a budeme potrebovať aj bezchybné 
samolepiace etikety na označenie výrobkov, produktov.
Nevhodné etiketovacie riešenia

Keď sa nad tým lepšie zamyslíme, tak vieme, že najdôležitjší prvok nášho administratívneho systému je kvalitný čiarový 
kód. Ak pracujeme s nevhodnou tlačiarňou etikety alebo nesprávným materiálom etikiet, tak proces sa zastaví na 
začiatku a môžeme čakať veľa chýb.

Ak chceme vyhotoviť čiarové kódy s dokonalou kvalitou, tak je dôležité, aby sme neľutovali peniaze na spotrebný 
materiál, ani na tlač a ak my sami sa nevieme, alebo nechceme zaoberať s úlohou, tak prácu vždy zverme 
profesionálnej tlačiarni.

Pomalá obsluha 

Dlhé rady znamenajú problém vo viacerých menších obchodoch, čo vo väčšine prípadov spôsobuje nastaraný alebo 
nekvalitný POS systém. Dá sa však povedať na základe skúseností a názorov zákazníkov, že rýchla a efektívna 
obsluha môže byť ovela priaznivejšia až od obrovských zľavách a od personalizovaných akcií.

V záujme toho, aby naše zákazíci dali nášmu podniku dobrú povesť a aby sme vedeli prilákať našich potenciálnych 
zákazníkov sa odporúča mať vhodné a modrené skenery pri pultoch a v pokladni, ďalej si vybrať čo najmodernejšiu a 
najrýchlejšiu technológiu na vykonanie práce.
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