
AKO ZVÝŠIŤ SPOKOJNOSŤ 
ZÁKAZNÍKOV S JEDNOU 
DOBROU TLAČIARŇOU ETIKIET?

AK SA BAVÍME O URÝCHLENIA 
PROCESU NAKUPOVANIA, TAK LUDIA 
SI MYSLIA NA MODERNIZÉÁCIU 
TAKÝCH PRÍSTROJOV, AKO 
NAPRÍKLAD POKLADNICE ALEBO 
SNÍMAČE ČIAROVÝCH KÓDOV. 
VÄČŠINA LUDÍ SI ZABUDNE O 
KVALITNÚ TLAČ ETIKIET, ALE JEDNA 
DOBRÁ A SPOLAHLIVÁ TLAČIAREŇ 
ETIKIET VO VELKOM MÔŽE 
ZEFEKTÍVNIŤ A ZRÝCHLIŤ 
KAŽDODENNÉ PROCEDÚRY. NO A ŽE 
AKO?
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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-zvysit-spokojnost-zakaznikov-s-jednou-dobrou-
tlacirnou-etikiet-bp577)
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AKO ZVÝŠIŤ SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV S 
JEDNOU DOBROU TLAČIARŇOU ETIKIET?

Ak sa bavíme o urýchlenia procesu nakupovania, tak ludia si myslia na modernizéáciu takých prístrojov, ako napríklad 
pokladnice alebo snímače čiarových kódov. Väčšina ludí si zabudne o kvalitnú tlač etikiet, ale jedna dobrá a spolahlivá 
tlačiareň etikiet vo velkom môže zefektívniť a zrýchliť každodenné procedúry. No a že ako?

Od skladu až do obchodného priestoru
Čiarové kódy a označovacie etikety s dobrou kvalitou tvoria základ procesu skladoavania. Ak používame čím 
spolahlivajší identifikačný systém, tak tým bude jednoduchšia a rýchlejšia úloha evidencia našich produktov. 
Prostredníctvom toho bude jednoduchšia nie len administrácia našich uskladnaných produktov, ale bude rýchlwjší aj 
samotný proces nakupovania a dodania, čo samozrejme prinesie aj zvýšenie zákazníckej spokojnosti. 

Vo vyhotovení kvalitných etikiet čo iné by bolo dôležitejšie, ako jedna spohahlivá tlačiareň etikiet z každého hladiska? Či 
sa bavíme o maloobchode, alebo o skladoch, ktoré skladujú viac milión produktov, v každom prípade je velmi dôležitý, 
aby sme vybrali prístroj, čo je v súlade s našomi požiadavkami, čo vie zabezpečiť aj kvalitatívne aj kvantitatívne ten 
štandard, čo potrebujeme počas každodennej práce.

Jedinečné požiadavky, špeciálne podmienky

V dnešných dňoch tlačiarne etikety sú dostupné v širokej škále, takisto si môžeme vybrať aj medzi stolných alebo 
prenosných verzií. Najväčší rozdiel medzi nimi znamená schopnosť produktivity, naďalej oblasť používania.

Kým v jednom obrovskom sklade alebo závode sa odporúča si vybrať stolnú tlačiareň, čo je schopná na potlač viac tisíc 
etikiet za pár hodín a napríklad v jednom menšom obchode na uspokojenie každodenných úloh môže byť ideálna aj 
jedna jednoduchšia ručná, prenosná verzia.

Sú ale aj také extrémne podmienky, v prípade čoho môžeme potrebovať potlačiť špeciálne etikety, ktoré výborne 
odolajú voči vplyvom prostredia. Také je napríklad zdravotnícke alebo chemicko priemyselné používanie, veď v 
takýchto prípadoch aj materiál etikiet, aj spôsob tlače musí byť v súlade s prísnymi predpismi.

V dnešnej dobe to už ale neznamená problém, veď také modely, ako napríklad tlačiareň Zebra ZD620 je schopná na 
uspokojenie špeciálnych požiadaviek a nie iba kvalitatívne, ale aj kvantitatívne. V našom webovom obchode aj Vy si 
môžete vybrať podľa svojich potrieb, aj medzi stolových, aj z prenosných tlačiarní etikiet, ktoré majú jednu vec 
spolocného: vždy poskytnú spolahlivú a kvalitú prácu.
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