
"NIEKDE V SKLADE EŠTE JE Z 
TOHO..."

ALEBO AKO ZJEDNODUŠIŤ EVIDENCIU 
SKLADOVÝCH ZÁSOB A ICH STÁLE 
SLEDOVANIE? TAKŽE NIEKDE V 
SKLADE EŠTE MÁ BYŤ Z TOHO, LEN 
NEVIEME, ŽE KDE TO MÁME HLADAŤ. 
NIE JE NIČ VÄČŠIE SKLAMANIE AKO 
TÉTO VETA, ČO MÔŽE POČUŤ JEDEN 
POTENCIÁLNY ZÁKAZNÍK OD 
PREDAJCU. TIETO SITUÁCIE AJ PRETO 
MÔŽU BYŤ VELMI FRUSTRUJÚCE, 
NAKOLKO S JEDNÝM ZÁKLADNÝM, 
LAHKO OVLÁDATELNÝM SKLADOVÝM 
SYSTÉMOM Z TAKÝCH SITUÁCIÍ BY SA 
DALO PREDCHÁDZAŤ V KRÁTKOM 
ČASE.
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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/niekde-v-sklade-este-je-z-toho-bp600)
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"NIEKDE V SKLADE EŠTE JE Z TOHO..."

Alebo ako zjednodušiť evidenciu skladových zásob a ich stále sledovanie?

Takže niekde v sklade ešte má byť z toho, len nevieme, že kde to máme hladať. Nie je nič väčšie sklamanie ako této 
veta, čo môže počuť jeden potenciálny zákazník od predajcu. Tieto situácie aj preto môžu byť velmi frustrujúce, nakolko 
s jedným základným, lahko ovládatelným skladovým systémom z takých situácií by sa dalo predchádzať v krátkom čase.

Teraz Vám ukážeme, čo môžete spraviť v záujme toho, aby vždy ste mohli správne monitorovať Vaše skladové zásoby 
a aby nikdy ste nemali problém s nájdením produktov. 

Administrácia ešte nikdy nebola taká lahká
Technológia čiarových kódov vôbec nie je nové odvetvie a pravdepodobne ho nepotrebujeme predstavovať ani 
spotrebitelom, ani zamestnaných v obchodnom sektore. Avšak v poslednom desaťročí úloha administrácie s čiarovými 
kódomi sa stala ešte efektúvnejšou a mnohostrannejšou, vďaka rozšíreniu inteligentných prístrojov.

Smarftóny a prenosné počítače sú schopné na ďalších a ďalších vecí a vedia uspokojiť vybavenie čoraz viac úloh a 
vďaka multifunkcionality sú účinne používateloné aj v oblasti obchodu. Tak isto na evidenciu a sledovanie skladov9ych 
zásob, ako aj na komunikáciu, alebo na obsluhu, pomáhanie zákazníkov. 

Treba začať od základov

Počas ovládania alebo spracovania skladovej logistiky alebo administrácie také prístroje, ako ručné dátové terminály od 
Zebry, alebo Honeíwell môžu byť velmi užitočné, ale počas prehodnotenia pracovných procesov sa odporúča začať 
všetko od základov.

Pre to, aby skladovacie úlohy by efektívne fungovali, sa odporúča posúdiť výhody a nevýhody nášho systému evidencie 
na základe čiarových kódov. Napríklad tlač so slabou kvalitou alebo čiarový kód potlačený na nevhodnú etiketu môže 
byť taká príčina, čo môže zabrániť možnosť evidenciu skladovej administratívy a môžu sťažiť pracovné procesy. Práve 
preto v prvom rade odporúčame koncentrovať najprv na náš softvér pre tvorbu čiarových kódov/etiket, respektíve na 
kvalitu našej tlačiarne alebo samolepiacich etikiet.

V našom webshope nájdete potrebné spotrebné materiály a doplnky nie len pre tlač etikiet a čítanie čiarových kódov, 
ale viete si vyberať aj zo širokého sortimentu ručných dátových terminálov, napokon nájdete pre Vás vhodné možnosti 
aj v oblasti aplikácií na riadenie skladu. 
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