
HOLLANDSKÝ OBCHODNÝ 
REŤAZEC ZVÍŤAZÍ 
MODERNIZÁCIOU 
SAMOOBSLUŽNÝCH POKLADNÍ

WILDKAMP JE HOLLANDSKÝ 
TECHNICKÝ VEĽKOOBCHODNÝ 
REŤAZEC. SPOLOČNOSŤ, ČO BOLA 
ZALOŽENÁ V ROKU 1972 DNES UŽ MÁ 
OBCHODY NA 46 MIESTACH V CELOM 
ŠTÁTE, ĎALEJ V ONLINE OBCHODE 
ZAZNAMENAJÚ VIAC AKO 100.000 
PRODUKTOV. PRÁVE PRETO 
POTREBUJE SPOLOČNOSŤ JEDEN 
MIMORIADNA EFEKTÍVNY SYSTÉM, ČO 
OBJEDNÁVKY SPRACÚVA VELMI 
ÚČINNE A RÝCHLO.
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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 15000 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/modernizacia-samoobsluznych-pokladni-zebra-mc18-
bp516)
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HOLLANDSKÝ OBCHODNÝ REŤAZEC ZVÍŤAZÍ 
MODERNIZÁCIOU SAMOOBSLUŽNÝCH POKLADNÍ

Wildkamp je hollandský technický veľkoobchodný reťazec. Spoločnosť, čo bola založená v roku 1972 dnes už má 
obchody na 46 miestach v celom štáte, ďalej v online obchode zaznamenajú viac ako 100.000 produktov. Práve preto 
potrebuje spoločnosť jeden mimoriadna efektívny systém, čo objednávky spracúva velmi účinne a rýchlo.

Ale nakolko Wildkamp produkty nepredáva iba online, tak si museli nájsť aj v obchodoch také riešenie, čo umožňuje 
obsluhu zákazníkov čím rýchlejšie a účinnejšie. V záujme toho spoločnosť si vybral vyvíjanie samoobslužných pokladí, 
aby aj takto vedeli znížiť čakanie v radoch a aby zvýšili spokojnosť zákazníkov. 

Wildkamp je považovaný za skutočného inovátora vo svojej profesii a v poslednej dobe nepretržite pracoval na 
rozvojom s ručnými skenermi a prenosnými mobilnými zariadeniami, spolu so spoločnosťou CaptureTech, koho 
môžeme poznať už 15 rokov, ako Platinum partner Zebry. Jediná vec, na čo sa im nepodarilo si nájsť vhodné riešenie 
je zrýchlenie a modernizácia fungovaní samoobslužných pokladní. Zastarané, menej používateľsky prístupné prístroje 
nakoniec nahradil s mobilnými prístrojmi MC18 vyvinuté prostredníctvom Zebry.

Prístroje používané prostredníctvom Wildkamp fungujú so systémmi, ktoré sú pripojené na operačný systém 
CaptureTech. To umožňuje obchodu mnohostranné využívanie, takto prístroj je užitočný nie len pre zákazníkov. Aj 
zamestnanci ich môžu efektívne používať počas práce, aj ne vykonanie rôzných úloh. Velká prednosť terminálu MC18 
je aj to, že je prenosný, bez žiadnych káblov, robustné vytvorenie, naďalej dlhá životnosť a prevádzkyschopnosť 
akumulátora. 

Zavedenie nového systému v obchodoch Wildkamp výsledňoval oživenie použití samoobslužných pokladní. To ani nie 
je zázrak, veď používanie dátového terminálu MC18 je rýchle a efektívne, preto ho rovnako majú radi aj zákazníci aj 
zamestnanci. Oživenie samoobslužných pokladí viedlo k zníženiu čakaní v radoch, čo znamená rovnú cestu pre 
spokojnosť zákazníkov, naďalej aj zvýšenie produktivity.
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