
AKO RIADIŤ PODNIKANIE BEZ 
STRESU?

UDRŽANIE JEDNEJ VLASTNEJ 
SPOLOČNOSTI NIE JE MALÁ ÚLOHA, 
ANI VTEDY, AK SA NEBAVÍME O 
VEĽKÉHO PODNIKU, ALE O JEDNÉHO 
MALÉHO PODNIKU, ČO ZAMESTNÁVA 
IBA PÁR ĽUDÍ. PREVÁDZKOVANIE 
PODNIKU SA PRICHÁDZA S 
OBROVSKÝM MNOŽSTVOM PRÁCE, 
ADMINISTRATÍVNOU POVINNOSŤOU Z 
ČOHO MÔŽE VYPLÝVAŤ VELKÝ STRES, 
NA ČO AK SI NEDÁVAME 
DOSTATOČNÝ POZOR, TAK SA MÔŽE 
STAŤ VEĽMI RÝCHLO 
NEOVLÁDATEĽNÝM.
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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/ako-riadit-podnikanie-bez-stresu-bp664)
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AKO RIADIŤ PODNIKANIE BEZ STRESU?

Udržanie jednej vlastnej spoločnosti nie je malá úloha, ani vtedy, ak sa nebavíme o veľkého podniku, ale o jedného 
malého podniku, čo zamestnáva iba pár ľudí. Prevádzkovanie podniku sa prichádza s obrovským množstvom práce, 
administratívnou povinnosťou z čoho môže vyplývať velký stres, na čo ak si nedávame dostatočný pozor, tak sa môže 
stať veľmi rýchlo neovládateľným.

V nasledovnom článku Vám ukážeme pár také triky, pomocou čoho môžete riadiť svoje podnikanie bez stresu, dokonca 
môžete ulahčiť každodenné pracovné úlohy aj Vašim zamestnancom, čo podstatne zvyšuje ich pracovnú morálku a 
produktivitu!

Nájdite správnu rovnováhu
Tempo moderného svetu v podstate nás všetkých zaťažuje. Podla prieskumoch univerzity Bellevue napríklad v 
Spojených štátoch 65% dospelej populácie je ohromených, stresový a vďaka tomu mnohí sú na pokraji vyhorenia. Žial 
nie je to inak ani v našej krajine, veď bezpečné denné živobytie ani u nás nie je lahká úloha.

Avšak v záujme toho, aby sme mali dobrý výkon je významne dôležité, aby sme vedeli oddeliť úlohy na pracovisku od 
súkromných vecí. Každí potrebuje oddych, či ide o zamestnanca, alebo o vedúceho podnikania, nakolko výlučne len 
vtedy vieme dosiahnuť maximum na pracovisku, ak pri tom venujeme dostatok času tomu, aby sme si dávali poroz aj na 
seba.

Takže niekedy odložte administráciu na pracovisku zahoďte šeky do zásuvky a vypnite si svoj mobil na pár hodín! 
Pohodlne sa usaďte aspoň týzďenne raz a vypnite si a ak sa Vám podarilo nabiť, tak znovu môžete pokračovať s plnou 
silou!

Vstúpte do digitálnej doby

V dnešnej dobe jeden obchod vtedy môže byť naozaj úspešný, ak je schopný vyhovovať trhovým požiadavkám a 
efektívne vie bojovať s konkurenciou. Zvýšenie ponuky sortimentu jedného obchodu môže byť účinná zbraň, avšak 
funguje výlučne iba v tom prípade, ak úspešne viete ovládať nepretržite zvyšujúce a meniace sa skladové zásoby!

Sledovania Efektívnej inventúry a trhových požiadaviek dnes už je lahká úloha za predpokladu, že máte k dispozícií 
vhodné zariadenia pre vykonanie tých operácií. Existencia jedného dobre funguujúceho podnikanie dnes už je 
nepredstavitelná bez používania jedného precízneho, digitálneho administratívného systému, evidencie na základe 
čiarových kódov a bez účinných mobilných prístrojov, ktoré vedie vykonať viacerú prácu.

Tieto doplnky pri ovládania evidencie vedia efektívne ulahčiť aj komunikáciu medzi zamestnancmi, respektíve bude 
plynulejšia aj obsluha zákazníkov v rámci obchodu.
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Modernizujte, čo len môžete

Väčšina podnikateľov tam usporí peniaze, kde len vie, avšak šetrenie neznamená najlepšie riešenie v každom prípade. 
Hlavne vtedy, ak plánujeme dlhodobo.

Ak pracujete čím zastaranými prístrojmi, tak práca bude tým pomalšia a ťažšia, čo dlhodobo môže spôsobiť aj velký 
poklas v produktivity a z toho vyplýva, že aj zisk bude výrazne znížiť.

Moderné prístroje, nové pokladnice, snímače čiarových kódov, respektíve prenosné mobilné počítače na prvý pohlad 
môžu sa zdať ako príliš veľká finančná investícia, avšak musíte vedieť, že táto investícia z dlhodobého hľadiska sa 
mnohonásobne vypláca. Nakolko pracujete čím modernejšími prístrojmi, vybavenie každodenných úloh bude tým 
jednoduchšia.

Ak naši zamestnanci zažijú čo najviac úspechov, budú tým produktívnejšie a nadšenejší a dobre vykonaná práca s 
dobrými prístrojmi bude zvýšiť nie iba náš zisk, ale pomôže aj v maximalizovať zákaznícku spokojnosť.
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