
NASTAL ČAS NA OBNOVENIE 
PRÁCU V SKLADE

HOCI OBCHODNÁ PRÁCA V 
POSLEDNÝCH ROKOCH SA ZAČALA 
RÝCHLO ROZVÍJAŤ, NAPRIEK TOMU 
MODERNIZÁCIA EŠTE STÁLE 
KONCENTRUJE NA ČINNOSTI V 
KANCELÁRIÍ, NAĎALEJ V OBCHODE. 
PRÁCA V SKLADE TROCHU BOLA 
ZATLAČENÁ DO POZADIA, AJ NAPRIEK 
TOMU, ŽE SA BAVÍME O JEDNÉHO 
NAJDÔLEŽITEJŠIEHO PRVKU 
OBCHODNÉHO REŤAZA. ALEBO BY 
SME MOHLI POVEDAŤ AJ TO, ŽE ŽIVOT 
BY SA ZASTAVIL BEZ PRACOVNÍKOV V 
SKLADE.

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 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/nastal-cas-na-obnovenie-pracu-v-sklade-bp630)
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NASTAL ČAS NA OBNOVENIE PRÁCU V SKLADE

Hoci obchodná práca v posledných rokoch sa začala rýchlo rozvíjať, napriek tomu modernizácia ešte stále koncentruje 
na činnosti v kancelárií, naďalej v obchode. Práca v sklade trochu bola zatlačená do pozadia, aj napriek tomu, že sa 
bavíme o jedného najdôležitejšieho prvku obchodného reťaza. Alebo by sme mohli povedať aj to, že život by sa zastavil 
bez pracovníkov v sklade.

Práve preto pracovníci v sklade a aj administratívni pracovníci takisto si zaslúžia, aby aj ich pracovné podmienky boli 
zlepšené, ako kolegovia v pokladni alebo v kancelárií. Čo môže byť riešenie vtedy, ak chceme ulahčiť a zjednodušiť ich 
prácu, ďalej zvýšiť aj produktivitu našej spoločnosti?

Prečo je dôležitá modernicácia skladových úloh?
V dnešných dňoch vďaka rozšírenia online obchodov zákazníkom už je základná požiadavka, aby svoje objednávky 
dostali čím skôr. To je taká úloha, ktorá vyžaduje pripravenosť aj z hladiska pracovnej sily, aj administricie a nie v 
poslednonm rade z oblasti technológie.

V čase splniť denno denne prijaté objednávky bez dobre fungujúceho administratívneho systému je takmer nemožné, 
takisto ani garantovať pre zákazníkov, že objednané produkty budú doručené nie iba bezpečne a spolahlivo, ale aj v 
rámci stanovenej lehote. Ďalej to, aby systém bol vhodne ovládatelný, to v základe záleží od pracovníkov v sklade a od 
účinnosti používaných prístrojov.

Táto práca je dosť zložitá a vyžaduje nie iba fyzickú silu, ale aj adekvátnu koncentráciu. Takže ak evidenčné a logistické 
úlohy si spravíme čo jednoduchšie, tak tým efektívnejšie a rýchlejšie vieme splniť požiadavky zákazníkov a tým lepšie 
dokážeme dodržať dodacie termíny.

Ako vôbec máme začať?

Slabú produktivitu vo väčšine skladov môžeme ďakovať hlavne nedostatočne moderného administratívneho systému, 
naďalej používaním zastaraných prístrojov. Tieto pracovné podmienky v podstate spomalujú každodenné pracovné 
procesy, napokon mô2zu byť negatívnym vplyvom aj na pracovnú morálku zamestnancom, čo takisto sa môže prejaviť 
v znížení efektívnosti a neustálemu zhoršovaniu výkonu.

K tomu, aby tento problém sa dalo vylúčiť v základe musíme prehodnotiť procesy práce v sklade.

To nie je jednoduchá úloha, veď pri technologických obnovení si musíme dávať pozor aj na ludské zdroje. Avšak v 
podstate môžeme povedať: pre obnovenie pracovného procesu a pre vytvorenie životaschopných pracovných 
podmienok prvý, najdôležitejší krok je modernizácia prístrojov, ktoré používame denno denne pre vybavenie 
každodenných úloh.
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Dokonalé riešenie

Kľúč k riešeniu problému spočíva v dvoch veciach. Jedna je modernizácia skladových systémov softvérovo, druhá je 
modernizácia hardvérovo. Stalilný softvérový systém dnes už umožňuje používanie mnohých multifunkčných 
inteligentných prístrojov, ktoré súčasne ulahčia evidenciu produktov s čiarov9ymi kódmi, naďalej každodenné pracovné 
procesy pracovníkov. Vrátane aj rýchlu a spolahlivú administráciu s kolegami, vedúcimi a bezproblémovú komunikáciu v 
reálnom čase.

Tento ciel slúžia predovšetkým skenery čiarových kódov, tlačiarne etikiet, ktoré sú prevádzkovatelné s čaoraz väčšou 
efektivitou a aj prenosné mobilné počítače s operačným systémom Android, ktoré sú taktiež používatelné v každej 
oblasti obchodu.

Také, moderné a spolahlivé prístroje, ako mobilné terminály Zebra, Honeywell a Datalogic minőségi vytvárajú nie len 
kvalitné podmienky pre prácu v skladoch, ale vďaka jednoduchému ovládaniu a spolahlivosti sú schopné motivovať aj 
zamestnancov, aby precízne a efektívne vykonali každodennú prácu. Inteligentné prístroje fungujúce s operačným 
systémom Android súčasne sú schopné urýchliť a spríjemniť prácu, ďalej v neposlednom rade aj ulahčiť, čo výrazne sa 
môže prejaviť vo zvýšení produktivity aj z krátkodobého hľadiska.
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