
KEDY SA OPLATÍ INVESTOVAŤ 
DO TECHNOLÓGIE ČIAROVÝCH 
KÓDOV?

ČÍM JE VÄČŠÍ VÝBER, TÝM JE ŤAŽŠÍ 
DRŽAŤ KROK SO SKLADOVÝMI 
ZÁSOBAMI. TECHNOLÓGIA 
ČIAROVÝCH KÓDOV MÔŽE ZNAMENAŤ 
VÝBORNÉ RIEŠENIE NA TO, ABY SME 
MOHLI NÁJSŤ DOKONALÚ 
ROVNOVÁHU MEDZI PONUKOU A 
DOPYTOM. ALE ČO SÚ TIE VAROVNÉ 
SIGNÁLY, KTORÉ UKAZUJÚ NA TO, ŽE 
NAŠA SPOLOČNOSŤ POTREBUJE 
TOTO RIEŠENIE?
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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/kedy-sa-oplati-investovat-do-technologie-ciarovyh-kodov-
bp695)
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KEDY SA OPLATÍ INVESTOVAŤ DO TECHNOLÓGIE 
ČIAROVÝCH KÓDOV?

Majitelia obchodov môžu vedieť, že z hladiska stabilného fungovania obchodu jedna z najdôležitejších úloh je prené 
riadenie inventáru. V záujme toho, aby naše zákazníci boli spokojní, musíme dávať pozor na vhodné skladové 
hospodárstvo.

Nakolko špeciálne riadené skladové zásoby sú úzko previazané so spokojnosťou zákazníkov.

Avšak čím je väčší výber, tým je ťažší držať krok so skladovými zásobami. Technológia čiarových kódov môže 
znamenať výborné riešenie na to, aby sme mohli nájsť dokonalú rovnováhu medzi ponukou a dopytom. Ale čo sú tie 
varovné signály, ktoré ukazujú na to, že naša spoločnosť potrebuje toto riešenie?
Chýbajúci tovar

Počas stálej zmeny skladovej zásoby sa môže stať, že niektoré produkty sa stratia a nájdeme ich týždne alebo dokonca 
mesiace po tom, ako by sme ich potrebovali. Avšak s označením políc, regálov a produktov s čiarovými kódmi môžeme 
odstrániť tento nepríjemný problém.

Označenie s čiarovými kódmi pomôže v tom, aby v našej digitálnej evidenciíí vždy sme videli presné údaje, že z akých 
produktov aké zásoby máme a presne kde sa nachádzajú v sklade tieto produkty.

Administrácia s čiarovými kódmi bude nám pomôcť aj v tom, aby sme efektívne sa zabránili nedostatku tovaru, čo sa 
môže vyskytnúť zo zaznamovacích chýb alebo z krádeže. 

Nahromadené zásoby

Odtiaľ môžeme vedieť, že jedno podnikanie je naozaj úspešné, že nepretržite potrebuje väčšie a väčšie skladové 
zásoby. Avšak sa môže stať, že po nejakom čase sa nahromaždujú aj také produkty v sklade, ktoré sa predávajú horšie 
a pravdupovediac sú aj zbytočné.

Digitálne evidencia pomocou čiarových kódov pomôže v tom, aby vždy sme vedeli sledovať presne, že ktoré sú 
predávanejšie produkty a ktoré sú tie z ktorých už nemáme objednať viac kusov. S tým spôsobom účinne sa dá vyhnúť 
pred prípadním vypradaním populárnych produktov, ako aj to, že neboli skladom nadbytočné tovary.

Znižovanie produktivity

Ak náš sklad funguje na základe beždného administratívneho systému, tak počas zaznamenávania údajov je 
nevyhnutné zamestnávať pracovnú silu do plusu. Čo znamená nie iba viac nákladov, ale zvyšuje aj pravdepodobnosť 
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chýb. O tom ani nehovoriac, že v prípade jedného väčšieho skladu môže byť strašne vela administratívnej práce, čo vo 
velkom zaťažuje aj zamestnancov.

Čo po nejakom čase vedie k spomaleniu pracovného toku a zníženiu produktivity.

Evidencia s čiarovými kódmi usporí zbytočnú prácu čo prinesie ručné zaznamenávanie, prispieva k rastu produktivity, 
naďalej ak akoby to ešte nestačilo, znižuje aj počet prípadných chýb.
Čo potrebujeme pre vytvorenie databázy s čiarovými kódmi?

Pre to, aby sme prešil z manuálnej administrácie na systém s čiarovými kódmi nepotrebujeme nič viac, ako iba jeden 
softvér pre riadenie zásob, respektíve na spohalhivé prístroje pre ovládanie prevádzky.

Pre vytvorenie čiarových kódov je nevyhnutná jeden tlačiareň etikiet. V našom internetovom obchode nájdete stolné 
tlačiarne pre nejšie podniky, respektíve aj priemyselné vezrie, ktoré sú vhodné pre väčšie sklady, obchody alebo závody.

Pre spracovanie čiarových kódov je nevyhnutné je jeden skener čiarových kódov, alebo prenosný dátový terminál. Z 
týchto si musíme vybrať v závislosti toho, že na aký rozsah chceme používať daný prístroj, respektíve aký sú velké 
skladové zásoby.
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