
RÝCHLEJŠIE DODANIE BALÍKOV, 
VĎAKA MOBILNÝCH 
PRÍSTROJOV ZEBRA

SPOLOČNOSŤ DODDLE BOLA 
ZALOŽENÁ V ROKU 2014 A ZAOBERÁ 
SA S DORUČENÍM BALÍKOV, ČO 
PREVÁDZKUJE BALÍKOMATY, 
TAKZVANÉ "CLICK & COLLECT" NA 
PODANIE A PREVZATIE BALÍKOV 
ONLINE OBCHODOV V CELEJ OBLASTI 
SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA. 
ZÁKAZNÍCI RÝCHLO A JEDNODUCHO 
SI MÔŽU PREVZIAŤ BALÍKY A V 
PRÍPADE REKLAMÁCIE S TAKOU 
ISTOU ÚČINNOSŤOU VEDIA VRÁTIŤ 
PODAJCOVI.

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/


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/click-collect-rychlejsie-dodanie-balikov-zebra-bp541)
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RÝCHLEJŠIE DODANIE BALÍKOV, VĎAKA 
MOBILNÝCH PRÍSTROJOV ZEBRA

Spoločnosť Doddle bola založená v roku 2014 a zaoberá sa s doručením balíkov, čo prevádzkuje balíkomaty, takzvané 
"click & collect" na podanie a prevzatie balíkov online obchodov v celej oblasti Spojeného kráľovstva. Zákazníci rýchlo a 
jednoducho si môžu prevziať balíky a v prípade reklamácie s takou istou účinnosťou vedia vrátiť podajcovi.

Takže ciel spoločnosti Doddle je, aby uľahčila každodenný život ľudí. Táto práca vie fungovať účinne len v tom prípade, 
ak na realizáciu používajú tie najlepšie prístroje, ktoré len sú k dispozícií. Spoločnosť práve preto sa rozhodla, že si 
vyberie technológiu od Zebry.

Prečo boli potrebné inovácie?
Nakolko v prípade Doodle horovíme o jednej dynamicky rastúcej, neustále sa rozširujúcej spoločnosti, tak najväčšiu 
výzvu znamenala zrýchlenie pracovného procesu a efektívna obsluha neustále prichádzajúcich zákazníkov. Hlavne 
kvôli tomu, nakolko v obchodoch predtým pracovali s pevným POS systémom, čo obvykle znamenal dve pokladnice a 
jeden nemobilový snímač čiarových kódov. To významne spomalil proces nákupu, takto sa spoločnosť rozhodla, že 
prejdú na modernejšie mobilné prístroje, ktoré napomáhajú rýchlejšiu obsluhu. Vybraté boli prenosné počítače Zebra 
TC70 a TC51, naďalej mobilná tlačiareň GS420D.

A prečo?

Prenosné prístroje umoňnia pre pracovníkov Doddle nie len rýchlejšie vybavenie práce, ale aj vo velkej miere ulahčia. 
Od premeny čas prevzatia jedného balíka všeobecne sa skrátil o 12 sekúnd, čo vzhladom na obrat obchodov 
spoločnosti každodenne znamená veľmi vážnu úsporu času. Ďalej, to je verejne známe, že čas sú peniaze, takto v 
prípade Doddle používanie nového hardévru bolo jedna obozretná finančná investícia.

Napokon dlhoživotné mobilné prístroje Zebra sú schopné na vykonanie univerzálnych úloh, veď sú vhodné aj na 
skenovanie čiarových kódov, respektíve aj na spracovanie údajov ohladom objednávok. Spolu s mobilnými tlačiarňami 
etikiet ulahčia aj logistické úlohy a zabezpečujú pracovníkom oveľa menšiu šancu na chybu, ako predchádzajúce, 
pevné POS systémy. Vďaka rýchlejšej a efektívnejšej obsluhy stále viac ľudí si vyberie služby od Doddle, čo len v 
poslednom polroku viedol k otvoreniu niekoľkých nových obchodov. 
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