
ČO JE INTERNET VECÍ A AKO 
OVPLYVŇUJE BUDÚCNOSŤ 
OBCHODNÝCH REŤAZCOV?

V POSLEDNÝCH ROKOCH DOSŤ 
ČASTO SME SA MOHLI STRETNÚŤ S 
POJMOM INTERNET OF THINGS (IOT), 
TAKZNANÝM INTERNET VECÍ. ALE 
VLASTNE ČO ZNAMENÁ TENTO POJEM 
A AKÝ MÁ VPLYV NA BUDÚCNOSŤ 
SPOLOČNOSTÍ ZAOBERAJÚCE SA S 
OBCHODOM A LOGISTIKOU? V TOMTO 
ČLÁNKU STRUČNE VYJASNÍME TENTO 
POJEM A UKÁŽEME AJ TO, PREČO SA 
OPLATÍ SA ZAPOJIŤ DO ONLINE SVETA 
AJ DOMÁCIM SPOLOČNOSTIAM.
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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/co-je-internet-veci-a-ako-ovplyvnuje-buducnost-
obchodnych-retazcov-bp684)
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ČO JE INTERNET VECÍ A AKO OVPLYVŇUJE 
BUDÚCNOSŤ OBCHODNÝCH REŤAZCOV?

V posledných rokoch dosť často sme sa mohli stretnúť s pojmom Internet of Things (IoT), takznaným internet vecí. Ale 
vlastne čo znamená tento pojem a aký má vplyv na budúcnosť spoločností zaoberajúce sa s obchodom a logistikou?

V tomto článku stručne vyjasníme tento pojem a ukážeme aj to, prečo sa oplatí sa zapojiť do online sveta aj domácim 
spoločnostiam.

Čo je vlastne IoT?
Hoci na prvýkrát tento pojem znie mysticky, ale význam IoT vlastna sa dá vysvetliť ovela jednoduchšie, ako by sme si to 
na prvýkrát mysleli.

Internet vecí nie je iné, ako jednotka rôzných, jednoznačne identifikovatelných elektronických zariadení, ktoré navzájom 
komunikujú cez internetový streaming. Zariadenia sa pripájajú k sieti pomocou zabudovanými senzormi a s takým 
spôsobom si vzájomne zdieľajú všetky príslušné informácie.

Technológia sa rozšírila vďaka inteligentným prístrojom a nepretržite rozvíja neustále sa zrýchľujúcim tempom. Tento 
druh postupu hlavne môžeme ďakovať čoraz narastajúcej mobilite prístrojov.

Internet vecí v praxi 

IoT vôbec nie je taký pojem, čo poznajú iba v oblasti obchodu a logistiky. Používanie siete inteligentných prístrojov ja 
každodenný prejav v zdravotníctve, kancelárskej práce, dokonca v každodennom živote.

Napríklad tam sú naše smartfóny, inteligentné televízory, naďalej inteligentné hodinky používané ako doplnky. Tieto 
prístroje navzájom komunikujú v našej domácnosti využívaním výhod internetu, čím sa vytvorí ich vlastná sieť.

Takto vzniknutá "inteligentná domácnosť" avšak je iba jediný príklad na to, že ako vlastne funguje v realite takzvaný 
internet vecí. V súčasnosti sú čoraz populárjenjšie také riešenie v oblasti obchodu a logistiky a pomocou IoT sa dá 
urýchliť, spresniť a zefektívniť každodennú prácu.

Výhoda budovania vlastnej siete
Ak trochu odmyslíme od smartfónov, tak lahko prídeme na to, že ako funguje vlastne IoT v živote obchodného reťazca. 
Také prenosné prístroje, ako napríklad dátové terminály, bezdrótové čítačky čiarov9ych kódov, alebo robustné 
priemyselné tablety všetky prispievajú k tomu, aby sme vytvorili plynule fungujúcu pracovnú sieť, čo výrazne zjednoduší 
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naše činnosti.

Nakolko prepojenie inteligentných zariadení zjednoduší nie iba komunikáciu v rámci spoločnosti, ale výrazne zjednoduší 
aj proces nákupu. Napríklad aplikácia mobilných terminálov už nejaký čas je zvykom v živote menších obchodov a 
obchodných reťazcov, predovšetkým počas zákazníckych vernostných programoch a pri platbe pri pokladni.

Čo určite stojí ešte za niekoľko slov je proces zaznamenania dát a analýza údajov. Používanie mobilných prístrojov 
urýchlí a sprasní prácu, ich pomocou lahko a účinne môžeme vyhnúť administratívne chyby, ktoré sa vyskytnú kvôli 
ľudskej nedbanlivosti.

Nehovoriac o tom, že prístroje pripojené k softvérovej online databáze ihneď prepošlú dôležité informácie do 
centrálného systému, vďaka čomu pracovný proces bude nieže len bezpečnejší, ale výrazne sa dá aj skrátiť.

Z celkového hľadiska si môžeme povedať, že internet vecí z hladiska obchodu v budúcnosti môže priniesť vážne 
zmeny. Používanie inteligentných prístrojov môže byť dobré rozhodnutie aj z hladiska produktivity, aj z maximalizovania 
zisku a nie iba pre velkých spoločností, ale aj pre menších a stredných obchodov.  
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