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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/je-na-sto-percent-uskutocnitelne-vytvorenie-prostredie-
bezpapierovej-forme-bp659)
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JE NA STO PERCENT USKUTOČNITEĽNÉ 
VYTVORENIE PROSTREDIE BEZPAPIEROVEJ 
FORME?

Vďaka čoraz viac dostupnejším mobilným prístrojom väčšine podnikaní sa podarilo znížiť množstvo papierovania na 
potrebný minimum. Digitalizácia administratívnych úloh nie je niečo nové, avšak čoraz rýchlejší vývoj technológie 
vyvoláva otázku: bude niekedy uskutočnitelné vytvorenie bezpapierového prostredia?

Bez ohľadu na to, aké je prekvapivé túto vec už aj teraz môžeme vyriešiť, avšak nie je isté, že to bude pre každého 
nevyhnutné.

Revolúcia mobilných prístrojov
Posledné desaťročia kludne môžeme nazvať za dobu mobilných prístrojov, v ktorej automatizácia pracovných procesov 
prostredníctvom špecifických kancelárskych a skladových softvérov umožňuje nie iba plynulejšiu prácu, ale poskytuje 
bezpečnejšie vykonanie každodenných úloh. Napokon v dobe prenosných počítačov, tabletov a smartfónov ani to 
nepotrebujeme, aby našu digitálnu databázu sme ovládali zo stacionárnych stolových počítačov.

Napratržité online spojenie našich prístrojov a mobilita znamená nie len rýchle a efektívne riešenie bez prípadnych 
chýb, ale je schopný znížiť počet papierových dokumentov, ktoré používame počas práce absolútne na minimum.

Len si predstavme: Vďaka tabletov a mobilných počítačov dnes už nevyhnutne potrebujeme tlačené zmluvy. Ďalej 
evidencia prostredníctvom čiarových kódov robí úplne neopodstatneným používanie predtým používaných vytlačených 
inventárnych zoznamov.

Ale je vyriešitelná úplna digitalizácia pracovných procesov a čo je ešte lepšia otázka: je to vôbec potrebné?

Pomalý, ale uskutočniteľný proces

V dnešnej dobe vďaka kdekolvek ľahko dostupného internetového pripojenia, naďalej čoraz viac prispôsobiteľných 
mobilných prístrojov prakticky sa dá uskutočnovať čokolvek. Vytvorenie bezpapierových pracovísk avšak preto by 
nemohlo fungovať z jedného na dva, nakolko hoci technológia je daná, premenu sa dá uskutočniť len pomaly a môže 
fungovať len ak je velmi zvážená.

A hoci cesta je moc dlhá, stojí za zváženie pre akékoľvek podnikanie, aby urobil prvé kroky na ceste do bezpapierovej 
budúcnosti.
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Zaobstaranie pár moderných mobilných prístrojov, alebo integrácia jedného systému na základe čiarových kódov na 
prvý pohlad sa môže zdať drahým a zložitým, avšak s používaním v budúcnosti môžeme usporiť vela penazí a napokon 
efektívne môžeme zvýšiť aj produktivitu spoločnosti.

Ďalej tento proces nemá prísne stanovené kroky, každé podnikanie sa môže zbaviť zbytočné papierovanie podľa 
vlastných potrieb a imidžu, aj čiastočne alebo aj v celom rozsahu.

Nie je relevantné riešenie pre každého
Pravda je to, že v prípade vela spoločností papier môže znamenať dôležitú súčasť a plnohodnotnú časť pracovných 
procesov aj napriek modernizácie. Jeho trvalé ukončenie neznamená logické riešenie v každom prípade. Hoci s 
digitálnymi dazabázami už vieme nahradiť mnohé veci, avšak existujú také úlohy, z hladiska ktorých papier ako 
pracovný nástroj aj naďalej môže mať veľký význam.

Samozrejme to neznamená, že spoločnosti, ktoré potrebujú používať evidenciu na základe papiera by nevedeli 
využívať zavedenie moderných prístrojov a aby nevedeli ulahčiť svoju prácu s používaním digitálných prístrojov, ako 
napríklad prenosné počítače, alebo evidenčné systémy na základe čiarových kódov. Aplikácia inteligentnej technológie 
je schopná otvoriť taký budúci svet pre každého, čo je nielen prínosnejšie, ale aj ovela produktívnejšie a udržateľnejšie. 
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