
MENEJ PRÍSTROJOV, 
ZVYŠUJÚCA SA PRODUKTIVITA

POMALOSŤ KOMUNIKÁCIE VO 
VELKOM MÔŽE OVPLYVNIŤ 
PRODUKTIVITU NA PRACOVNÝCH 
MIESTACH. TO V OBLASTI 
SKLADOVANIA A LOGISTIKY MÔŽE 
ZNAMENAŤ AJ VÁŽNE PROBLÉMY. 
NAKOLKO PRESNÉ DODANIE V 
SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V 
TÝCHTO PRIEMYSELNÝCH 
ODVETVIACH JE PRVOK EXISTENCIE.

AK AJ VAŠE PRACOVNÍCI POUŽÍVAJÚ 
VIACERÝCH PRÍSTROJOV NA TO, ABY 
VYKONALI SVOJU KAŽDODENNÚ 
PRÁCU A KOMUNIKOVALI S 
KOLEGAMI, TAK JE NAČASE, ABY STE 
URÝCHLILI A ZJEDNODUŠILI TENTO 
PROCES. S MODERNÝMI MOBILNÝMI 
PRÍSTROJMI.
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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/menej-pristrojov-zvysujuca-sa-produktivita-bp593)
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MENEJ PRÍSTROJOV, ZVYŠUJÚCA SA 
PRODUKTIVITA

Pomalosť komunikácie vo velkom môže ovplyvniť produktivitu na pracovných miestach. To v oblasti skladovania a 
logistiky môže znamenať aj vážne problémy. Nakolko presné dodanie v spoločností pôsobiacich v týchto priemyselných 
odvetviach je prvok existencie. 

Ak aj Vaše pracovníci používajú viacerých prístrojov na to, aby vykonali svoju každodennú prácu a komunikovali s 
kolegami, tak je načase, aby ste urýchlili a zjednodušili tento proces. S modernými mobilnými prístrojmi, ktoré sú 
vytvorené na priemyselné použitie môžete zasiahnuť dvoch vtákov jedným kameňom a produktivitu môžete výrazne 
zlepšiť až za pár dní.

Čím viac zariadení, tým menšia efektivita
Ak Vašu firmu ešte nedosiahle revolúcia, tak je velká pravdepodobnosť, že Vaše zamestnanci používajú viac prístrojov 
pri vykonaní jednotlivých úloh. Samostatný prístroj pre snímanie čiarových kódov, samostatný mobilný telefón pre 
komunikáciu, a rôzne prístroje počas preprave objednávok. Stála údržba a modernizácia takého parku prístrojov je 
velmi zaťažujúce aj z finančného hladiska, nehovoriac o tom, že stála výmena medzi nimi zoberie vela drahocenného 
času od pracovníkov, čo výsledňuje to, že po nejakej dobe spoločnosť už nebude schopný využívať potenciál v 
pracovnom čase.

Ak aj Vy máte podobné problémy, tak máme pre Vás jednu dobrú správu: už existuje účinné riešenie na 
odstránenie zníženia produktivity, čo výsledňuje nadmerné množstvo prístrojov v našom parku zariadení!

Jeden prístroj nad všetkým: prenosný dátový terminál

Mobilné dátové terminály môžu byť užitočné hlavne pre takých spoločností, ktoré sa zaoberajú s vlastným riadením 
skladových zásob a administráciou, naďalej počas práce je neodvratná rýchla a efektívna komunikácia medzi 
zamestnancov. Nakolko tieto moderné prenosné prístroje sú schopné súčasne fungovať ako mobilný telefón, skener 
čiarových kódov, GPS, naďalej ako kamera. Napokon pomocou operačného systému Android a pripojenia Wi-Fi 
urýchlia a zefektívnia nie len telefónne úlohy, ale aj online komunikáciu.

Používaním prenosných dátových terminálov môže účinne nahradiť viacerých, predtým používané prístroje, čo sme 
používali počas skladových a logistických procesov. Zjednotia funkcie týchto prístrojov v malej, ale efektívnej 
konštrukcie, čo celý pracovný proces spraví nie len rýchlejším a účinnejším, ale aj významne lacnejším.

V našom internetovom obchode si môžete vyberať z viacerých produktov od rôzných výrobcov, či máte k dispozícií 
maloobchod, alebo väčšie podnikanie, určite si nájdete ten najvhodnejší mobilný prístroj, čo je nevyhnutný pre efektívne 
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vybavenie práce!
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