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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/inteligentne-pristroje-vs-nedostatok-pracovnych-sil-v-
skladovani-bp728)
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INTELIGENTNÉ PRÍSTROJE VS. NEDOSTATOK 
PRACOVNÝCH SÍL V SKLADOVANÍ

V posledných rokoch sme mohli čítať velmi smutné údaje ohladom stále viac sa stupňujúceho nedostatku pracovných 
síl. Nie je výnimkou z tohto problému ani obchod a skladovanie. Nájsť pracovníkov pre vybavenie administratívnych a 
logistických úloh je čoraz ťažšie. A bolo by veľa práce, hlavne v zhone pred koncom roku.

Táto situácia je takmer vážna, že časom môže spôsobiť pribrzdenie zákazníckej spokojnosti a produktivity. Avšak podla 
najnovších prieskumov, je riešenie na tento problém, ak keď len čiastočne. Toto riešenie môže byť modernizácia 
pracovných nástrojov, naďalej premena na operačný systém Android.

S účinnými nástrojmi proti nedostatku pracovných síl
Nedostatok pracovných síl v skladovej oblasti netýka iba náš región. Môžeme sa baviť o globálnom probléme, nakolko 
na to ukazuje vykonaný prieskum prostredníctvom Zebra, v ktorom odborníci sa zaoberajú s názormi ohladom 
nedostatku pracovných síl v západoeurópskych spoločnostiach.

Podla výsledkov väčšina účastníkov priemyselnej oblasti, to je viac ako 89% si myslí, že najlepšie riešenie je 
modernizácia pracovných nástrojov a procesov.

V jednom článku od Zebry sme mohli čítať, že prvý krok smerom k modernizácii je inteligentná technológia, naďalej 
integrácia prístrojov s operačným systémom Android, čo preukázajú aj s vlastnými výskumnými údajmi.

Podla tých informácií spoločnosti, ktoré v poslednom 2 roku prešli z prístrojov s operačným systémom Windows na 
Android, mohli ukázať vá2zne rasty v prodiktivite aj napriek tomu, že počet svojich zamestnancov vôbec nezmenil, 
alebo zmenil v negatívnom smere.

Menej zariadení, vyššie výplaty

Najväčšia výhoda inteligentných prístrojov so systémom Android sa skrýva v tom, že sú schopné vykonať súčasne viac 
úloh. Prostredníctvom čoho aj jeden zamestnanec môže vykonať viac úloh s jedným prístrojom, bez rastu stresu a 
pracovného tempa, na čo dávnejšie by sme museli zamestnať viac pracovníkov. Takto efektívne sa dá vyriešiť problém 
aj nedostatku pracovných síl, aj zníženia produktivity.

Napríklad tablet novej generácie takisto môžu byť velmi užitočné na vykonanie administratívnych úloh, ale môžeme ich 
používať ak ako snímač čiarových kódov a komunikačný prístroj v jednom. Čo výsledňuje nie iba vážne usporenie, ale 
prinesie aj zjednodušenie pracovných procesov.
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Dokonca, používanie moderných prístrojov môže výsledňovať aj rast miezd. Veď čím menej pracovníkov vie vykonať 
efektívne svoju prácu, môžeme kalkulovať tým nižšími mzdami.

O tom ani nehovoriac, že náklady na údržbu a servis inteligentných prístrojov sú ovela nižšie, ako akokolvek inej, 
staršej technológie.

Takým spôsobom môžeme zabezpečiť našim zamestnancom nie iba modernejšie prístroje a humánnejšie pracovné 
podmienky, ale aj vyššie mzdy.
Prechod je nie iba odporúčaný, ale aj včasný

Predtým už sme sa zaoberali s tým, že čoskoro sa zruší podpora mobilných prístrojov s operačným systémom 
Microsoft, takže prechod začína byť včasnejší. Avšak migrácia medzi operačnými systémami je jednoduchší proces, 
ako by si na prvý pohľad mysleli a ako sme sa mohli dozvedieť z hore uvedených informácií, má tiež veľa výhod.

Výber najlepšieho prístroja na naše účely samozrejme závisí aj od  našich dlhodobých cielov, avšak nemôžeme sa 
zabudnúť to, že integrácia prístrojov s operačným sysmémom Android môže byť účitočná nie iba v zjednodušení 
každodennej práce. Napokon môže nám v tom tiež pomôcť, aby sme znížili naše výdavky a zvýšili produktivitu našej 
spoločnosti.
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