
NEBOJME SA ZMIEN! 
PRODUKTIVITU AMERICKEJ 
LOGISTICKEJ SPOLOČNOSTI 
POSILNIL NOVÝ SOFTVÉR A 
NOVÉ PRÍSTROJE

CARDINAL LOGISTICS JE ZNÁMA 
LOGISTICKÁ SPOLOČNOSŤ PO CELEJ 
AMERIKE, ČO PRACUJE SPOLU S 
RÔZNÝMI ZÁKAZNÍKMI A JE ZA 
MNOHÝMI ODLIŠNÝMI PROJEKTMI AKO 
PREPRAVCA. TO ZNAMENÁ VELMI 
VELA PRÁCE, ČOHO KOORDINÁCIA JE 
VELMI NÁROČNÁ ÚLOHA A POŽIADA 
POUŽÍVANIE TECHNOLÓGIE RÔZNEHO 
TYPU.
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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/logisticku-spolocnost-posilnil-novy-softver-a-nove-pristroje-
bp602)
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Cardinal Logistics je známa logistická spoločnosť po celej Amerike, čo pracuje spolu s rôznými zákazníkmi a je za 
mnohými odlišnými projektmi ako prepravca. To znamená velmi vela práce, čoho koordinácia je velmi náročná úloha a 
požiada používanie technológie rôzneho typu. 

Alebo už len požiadal až do teraz, veď Cardinal Logistics nedávno tak sa rozhodol, že zreformuje svoju park prístrojov, 
čo je základe ich bezproblémového funvovania a zefektívni a zdokonaluje každodennú prácu s novými hardvérmi, ďalej 
so zavedením softvérmi.

Výzva
Spoločnosť pracuje spolu s 73 zákazníkomi a má 233 rôzne projekty, takže pre nich najväčšiu výzvu znamenal aby 
zosúladili inak fungujúce pracovné prístroje , ktoré fungujú s rôznými softvérmi. Avšak z záujme zv9yšenia efektívnosti 
práce museli niečo vymyslieť a nájsť riešenie na problém spojenie rôzných prístrojov, nakolko zjednotenie odlišných 
projektov im znamenalo ročne viac milión dollárov plus vydaní.

Riešenie

Riešenie problému pre spoločnosť znamemalo zavedenie nového, centrálmeho softvéru, naďalej zaobstarávanie s tým 
kompatibilných, multifunkčných prístrojov. Kým softvér Dynamic Workflow vyvíjali vlastné vývojári spoločnosti, tak počas 
zmeny parku prístrojov vedúci spoločnosti Cardinal Logistics zvolili dva mobilné počítače MC65/67, respektíve TC55 od 
Zebry.

Výsledok

Vedenie spoločnosti Cardinal logistics sami boli prekvapení, že po zavedení nového softvérového systému a nových 
prístrojov, ako rýchlo a ako viditelne rástla produktivita. Vďaka nových prístrojov každý jeden šofér je schopný na 
vybavenie viac úloh, ďalej ich prácu vo velkom miere urýchlio a zjednodušilo používanie mobilných prenosných 
počítačov. Okrem toho nová technológia účinne znížila prechádzajúce výdavky spoločnosti a podarilo sa minimalizovať 
aj ka2zdodenné náročné 0papierovanie.

Kombinácia softvéru vyvíjaný prostredníctvom spoločnosti a prístrojov Zebra sa ukázalo tak efektívnym pre Cardinal 
Logistics, že v budúcnosti chcú sprístupniť séftvér Dynamic Workflow aj pre iných spoločností, ktorí tiež pracujú v 
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logistickom priemyselnom odvetví.
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