
MOBILNÉ PRÍSTROJE V 
LOGISTIKE, ALEBO VŠETKO, ČO 
JE POTREBNÉ K TOMU, ABY VÁŠ 
BALÍK DORAZIL DO CIEĽA

K TOMU, ABY VŠETKO IŠLO BEZ 
PROBLÉMOV POTREBUJEME 
SPRÁVNE ORGANIZOVANÚ PRÁCU A V 
NEPOSLEDNOM RADE SPOLAHLIVÉ 
PRACOVNÉ PRÍSTROJE. TERAZ VÁM 
UKÁŽEME AJ TO, ŽE KTORÉ SÚ TIE 
NEVYHNUTNÉ VECI, KTORÉ SÚ 
DÔLEŽITÉ K TOMU, ABY JEDEN 
PRODUKT BEZPROBLÉMOV DOSTAL 
DO VÁŠHO DOMOVA.

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/


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/mobilne-pristroje-v-logiskite-alebo-vsetko-co-je-potrebne-k-
tomu-aby-vas-balik-dorazil-do-ciela-bp711)
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Jedna online objednávka môže mať dobrodružnú cestu kým zo skladu dorazí k objednávetelovi. Tento proces začína s 
vytvorením objednávky, jej registráciou a vtedy končí, ak kuriér klope na dvere. Ale možno, že by sme si ani nemysleli, 
že očakávaný balík cez akých procesoch a koľko rúk prejde, kým ho dostaneme.

K tomu, aby všetko išlo bez problémov potrebujeme správne organizovanú prácu a v neposlednom rade spolahlivé 
pracovné prístroje. Teraz Vám ukážeme aj to, že ktoré sú tie nevyhnutné veci, ktoré sú dôležité k tomu, aby jeden 
produkt bezproblémov dostal do Vášho domova.

Čiarové kódy
Ako aj väčšina skladov, štandardne aj distribučné centrá onlne doručovania používajú technológiu čiarových kódov na 
riadenie evidencie skladových zásob. Nakolko spôsob s čiarovými kódomi je rýchly, presný a v neposlednom rade 
ponúka lacné riešenie pre vybavenie procesov.

V záujme toho, aby všetko išlo hladko, nič iné nepotrebujeme len jednu tlačiareň etikiet, čo je v súlade s našimi 
potrebami, naďalej zaobstaranie spotrebných materiálov, čo budeme potrebovať na vybavenie každodennej práce. Kým 
v jednom menšom sklade môže byť ideálna na vykoanie práce aj kedne menšia stolná tlačiareň, tým vo väčšom 
zariadení už sa oplatí zaobstarať jeden vysokovýkonný, priemyselný prístroj.

Ďalej s tým, že ako vieme vytvoriť dokonalé čiarové kódy už nedávno sme sa zaoberali. Článok nájdete na našej 
stránke v sekcií Klientský servis, Blog.

Skenery

Samozrejme ani najdokonalejšie čiarové kódy nemajú význam, ak nemáme vhodný prístroj na ich dekódovanie a 
spracovanie. Práve preto, pre bezproblémovú prácu potrebujeme spolahlivé snímače čiarových kódov a 
administratyvny systém, čo ich dokáže spracovať.

Pri výbere dokonalého snímača čiarových kódov je dôležitý, aby výkon a dosah prístroja bol v súlade s našimi 
požiadavkami. Kým v menšom sklade bude ideálny jeden jednoduchší, všeobecný skener, tým vo väčšom zariadení, 
kde je obrovské množstvo tovaru, sa odporúča vybrať si priemyselný snímač čiarových kódov na velký rozsah.

V našom internetovom obchode pri najjednoduchších a najpohodlnejších riešení nájdete aj najšpičkovejšie priemyselné 
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skenery, od takých celosvetovo známych výrobcov, ako napríklad Zebra, Honeywell alebo Datalogic.
Mobilné terminály

Prenosné dátové terminály sú schopné vybaviť súčesne viaceré úlohy, od skladovej administrácie až do prepravy, 
všetko! Napríklad jeden priemyselný tablet alebo mobilný počítač, ako Zebra TC20 je výborne ideálny na to, aby 
dekódoval čiarové kódy na balíkoch, na sledovanie kuriérov a na nepretržitú komunikáciu, dokonca aj na vybavenie 
ostatných úloh pri preprave.

Používanie mobilných prístrojov sa môže uchrániť kuriéri pred zbytočným papierovaním, nehovoriac o tom, že počas 
práce potrebujú ovela menej prístrojov, čo z jednej strane zjednoduší prácu, z druhej aj mimoriadne nákladovo efektívny.

Vďaka zavedení moderných prístrojov môžu byť spokojnejší nie len zákazníci, ale aj kuriéri, veď svoju prácu vedia 
vykonať nie iba jednoduchšie, ale aj rýchlejšie a účinnejšie. Nehovoriac o tom, že sa nemôžeme sťažovať ani my, veď 
pri nasporených súm na ďalších prístrojoch a pri zavedení nových zariadení dokonale môžeme maximalizovať 
produktivitu a zisk!
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