
ČO SÚ SYSTÉMY POS A AKO 
FUNGUJÚ?

NA NAŠEJ STRÁVKE UŽ VELA STE 
MOHLI NAČÍTAŤ O SYSTÉMOCH POS, 
TAKZVANÝCH POINT OG SALE 
(PREDAJ NA MIESTE). ALE ČO 
ZNAMENÁ VLASTNE TENTO VÝRAZ A 
NA ČO SA DÁ POUŽÍVAŤ? TERAZ VÁM 
UKÁŽEME, ŽE TREBA VEDIEŤ O 
TOMUTO ZÁHADNÉMU POJMU.
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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-su-systemy-pos-a-ako-funguju-bp589)
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ČO SÚ SYSTÉMY POS A AKO FUNGUJÚ?

Na našej strávke už vela ste mohli načítať o systémoch POS, takzvaných Point og Sale (predaj na mieste). Ale čo 
znamená vlastne tento výraz a na čo sa dá používať? Teraz Vám ukážeme, že treba vedieť o tomuto záhadnému 
pojmu.

Čo je to POS?
Systémy POS sú siete vzájomne prepojených zariadení, čo sú riadenými počítačmi. V ich centre je jeden softvér, čomu 
typ obvykle závisí od toho, že dená spoločnosť akým účelom chce používať tento systém.

Všeobecný ciel systémov POS je, aby ulahčili administráciu, sledovanie a predaj predávaných výrobkov. V obchode 
používaný systém POS štandardne sa skladá z pokladnice, tlačiarne, respektíve z prístrojov slúžiacich pre zadanie 
údajov (rôzne typy snímačov čiarov9ych kódov, dotykový displej, atď.).

Kde používajú?
POS systémy štandardne používajú v oblasti obchodu a pohostinstva. Ich používanie nieže len urýchly celý proces 
nákupu, ale pomôže monitorovať obsah pokladne, poskytne informáciu o stave skladových zásob, naďalej o tržbách a 
zabezpečí kompletný obraz o zvykov spotrebiteľov.

Ako máme vybrať POS?

Výber najvhodnejšieho systému POS je nevyhnutné pre úspešnosť našej spoločnosti, veď tento systém zohráva 
významnú úlohu vo vytváraní zákazníckej spokojnosti. Pre nás najideálnejšie riešenie môže závisieť od viacerých, 
kľúčových faktorov.

Medzi tými patrí druh podnikania, poznetky dennej tržby, typy a počet transakcií, počet obchodov a prevádzok, 
respektíve externé, používané aplikácie prostredníctvom obchodu. Väčšina POS aplikácií v základe je flexibilná a dá sa 
ich používať s funkciami v súlade s našimi cielmi, avšak v každom prípade je potrebné si dávať pozor na to, aby sme si 
vybrali taký softvér, čo je schopný ovládať funkcie, ktoré sú potrebné pre naše podnikanie. Ak chceme synchronizovať 
čím viac pracovných staníc, alebo ak chceme navzájom spojiť čím viac obchodov, tak samozrejme budeme potrebovať 
tým komplexnejší softvér.

Naše potreby samorzejme s časom sa môžu zmeniť, avšak ak máme v obchode dostupný systém POS, tak naša velká 
výhode bude, že lahko sa ich dá kedykolvek rozšíriť alebo rozvíjať. 
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