
KROKY OPTIMALIZÁCIE 
SKLADOVAJ PRÁCE

V DNEŠNOM ŽIVOTE JE STÁLE VÄČŠIA 
POŽIADAVKA NA REVOLUČNÉ, 
MODERNÉ RIEŠENIA V OBLASTI 
SKLADOVAJ PRÁCE. TO MÔŽEME 
ĎAKOVAŤ HLAVNA VÝRAZNE 
ZMENENÝM SPOTREBITELSKÝM 
POŽIADAVKÁM A SPRÁVANIA 
ZÁKAZNÍKOV V POSLEDNOM 
DESAŤROČÍ. PRI KLASICKÝCH 
OBCHODNÝCH MODELOCH SÚ ČORAZ 
POPULÁRNEJŠIE AJ INLINE WEBOVÉ 
OBCHODY, A SO ZMENOU 
PREDAJÚVÉHO SPÔSOBU ZMENILI, 
ROZVÍJALI AJ KLASICKÉ 
SKLADOVACIE SPÔSOBY.
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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/kroky-optimalizacie-skladovej-prace-bp622)
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KROKY OPTIMALIZÁCIE SKLADOVAJ PRÁCE

Alebo integrácia modernej technológie v zéujme zvýšenia produktivity
V dnešnom živote je stále väčšia požiadavka na revolučné, moderné riešenia v oblasti skladovaj práce. To môžeme 
ďakovať hlavna výrazne zmeneným spotrebitelským požiadavkám a správania zákazníkov v poslednom desaťročí. Pri 
klasických obchodných modeloch sú čoraz populárnejšie aj inline webové obchody, a so zmenou predajúvého spôsobu 
zmenili, rozvíjali aj klasické skladovacie spôsoby. 

Nové časy, nové požiadavky. Aj v oblasti skladovania

V dnešnej dobe spoločnosti už musia konkurovať už nie iba s konkurenciou, ale aj s časom, veď preprava je kým 
rýchlejšia a efektívnejšia, tak zákazníci budú tým spokojnejšie so službami. Efektívnu práca ale sa dá vykonať len 
vtedy, ak sú zabezpečené aj moderné podmienky prispôsobené sa k požiadavkám nových čias. 

  Dobrá správa je, že dnes už sú dostupné na trhu rôzne také prístroje, ktoré môžu byť potrebné pre vohdnú 
optimalizáciu nášho pracovného procesu. 

  Ale pre to, aby sme vedeli efektívne zvýšiť produktivitu našej spoločnosti, tak náš park prístrojov sa musíme 
premyslene a vedome rozvíjať. Najrpv je potrebné posúdiť, ktoré sú tie oblasti, v ktorých sme mierne silné, ktoré sú tie 
čo treba obnoviť v akejkolvek forme. 

Základné kroky optimalizácie skladovej práce

Fyzická automatizácia: modernizácia práce v sklade s novými prístrojmi.
Optimalizácia systémov riadenia skladov: vybudovanie centrálneho systému pre vhodné fungovanie, 
inštalácia softvérov a zosúladenie s používanými prístrojmi.
Optimalizácia pracovných procesov: Presné vypracovanie modernizovaného procesu práce pomocou nových 
prístrojov.
Rozšírenie ľudských zdrojov: v prípade potreby príjem nových zamestnancov v záujme účinného ovládania 
systému.
Vytváranie prevádzkovej transparentnosti: Zabezpečenie dokonalej priehladnosti v záujme efektívneho 
fungovania a rýchleho a účinného odstraňovania prípadných chýb.

Prvý krok je modernizácia parku prístrojov

Každá jedna dimenzia si vyžaduje iné a iné riešnia v záujme toho, aby bola optimalizovatelná s našimi cielmi. Fyzická 
automatizácia a obnovenie systémov riadenia zásob hlavne sa záleží na zaobstarávaní nových, moderných prístrojov a 
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softvérov, kým preplánovanie praxcovného procesu a rozšírenie ludských zdrojov, respektíve vytváranie 
transparentnosti už znamená skôr teoretickú a praktickú úlohu, ktorého predpokladom je vhodné technologické 
prostredie.

Prvý krok v monhých prípadoch znamená rozšírenie a obnovovanie používaných systémov RFID a prenosných 
mobilných prístrojov. Nakolko v živote jednej spoločností, ktorá sa zaoberá s logistikou a skladovaním, tam základnú 
podmienku práce znamená ovládanie databáze na základe čiarových kódov a k tomu potrebné prístroje.

Takže ak pracujeme kým modernejšími a mnohostrannejšími pracovnými prístrojmi, naša práca sa prebieha tým 
spolahlivejšie a plynulejšie. Samozrejme v tom prípade, ak náš systém na spracovanie údajov a komunikáciou s 
prístrojmi je schopný držať krok s dobou a ovládať nami používané moderné mobilné prístroje a systém RFID.

Nejde to len tak rýchlo

Nesmieme zabúdať, že obnovenie procesu práce v sklade vôbec nie je taká úloha, čo musíme vyriešiť aby sa stala zo 
dňa na deň. Avšak uponáhľaný život kvôli internetu a nových online riešení požaduje čoraz viac to, aby preprava 
produktov sa uskutočňovala nie iba účinnejšie a bezpečnejšie, ale čím rýchlejšie. Práve preto prehodnotenie 
pracovného procesu raz bude nevyhnutné.

Teda je dôležité, aby čím skôr sme spoznali a pochopili nové možnosti, ktoré sú skrývané v digitalizácií a používaní 
moderných prístrojov a aby sme sa ich naučili využívať v záujme zvýšení efektívnosti a produktivity v našej práci.
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