
NOVÁ PRIEMYSELNÁ 
REVOLÚCIA JE V PLNOM PRÚDE. 
JE ČAS TO DOBEHNÚŤ!

VELA LUDÍ IS MYSLÍ, ŽE VO VÄČŠINE 
PRÍPADOV STRACH Z NOVÝCH 
RIEŠENÍ JE TO, KVÔLI TOMU ZÁVODY, 
SKLADY A PODNIKATELY SA BOJA 
ZMENY. AVŠAK PRAVDA JE TO, ŽE VO 
VÄČŠINE PRÍPADOV TO NIE JE 
PRAVDA.
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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/nova-priemyselna-revolucia-je-v-plnom-prude-je-cas-to-
dohehnut-bp732)
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NOVÁ PRIEMYSELNÁ REVOLÚCIA JE V PLNOM 
PRÚDE. JE ČAS TO DOBEHNÚŤ!

Vela ludí si myslí, že žijeme v dobe jednej novej priemyselnej revolúcie. Avšak táto revolúcia je úplne iná, ako 
predchádzajúce. V centre stojí internet vecí (IoT), naďalej inteligentné prístroje. Hlavné poslanie revolúcie je 
zabezpečenie rýchlosť služieb a vysoká presonalizácia.

Avšak mnohí výrobcovia a predajcovia ťažko si prispôsobujú k požadavkám novej doby. Čo môže byť príčonou a čo je 
riešenie na to, aby efektívne sme sa vedeli prispôsobiť k požiadavkám čoraz vedomejších zákazníkov?

Bojíme sa, alebo sme jednoducho leniví sa dobehnúť?
Vela ludí is myslí, že vo väčšine prípadov strach z nových riešení je to, kvôli tomu závody, sklady a podnikately sa boja 
zmeny. Avšak pravda je to, že vo väčšine prípadov to nie je pravda.

Väčšina ludí vie, že aké výhody ponúkajú nové technológie a aj s to, že integrácia inteligentných prístrojov, naďalej ich 
ovládanie je velmi jadnoduchá úloha. Váhanie hlavne sa vyskytne kvôli tomu, že vela ludí si myslí, že invsetícia nebude 
dlhodobá a nerozmýšlajú v pomere cena-hodnota, iba v cene a v krátkodobom sporení. 

Avšak tento postoj nie je vhodný v tom prípade, ak plánujeme na dlhodobo. Nakolko vtedy šanca je ovela väčšia, že z 
finančného hladiska modernizácia bude dobrá investícia.

Zastarané prístroje vyžadujú nepretržitý servis, dokonca sú menej efektívne, ako nové, modernejšie technologické 
úspechy. Takže sporenie z dlhodobého hladiska môže spôsobiť vážne relapsy, čo ročne môže výsledňovať viac 
tisícovú alebo stotisícivú stratu výnosov.

Riešenie je v nadčasových a multifunkčných prístrojov

Prechod na inteligentné prístroje je v zásade výhodné z dvoch hľadísk. Jedno je, že funkcie najnovších tabletov a 
dátových terminálov sú aktualizovatelné, dalej aj samotné prístroje sú rozširitelné a nie iba softvérovo, ale aj hardvérovo.

Takým spôsobom dlhé roky vieme s nimi precovať a môžeme usporiť nie iba cenu pravidelnej výmeny prístrojov, ale aj 
potrebné servisné náklady budú ovela nižšie.

Druhé hladisko je multifunkcionalita. Nakolko väčšinu moderných prístrojov môžeme používať nie len na jednu danú 
úlohu, ale sú schopné vykonať úlohy aj viacerých starších prístrojov. Zamyslime sa napríklad nad tabletmi, ktoré môžu 
fungovať súčasne ako komunikačný prístroj, administratívny prístroj, alebo skener čiarových kódov.   
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Napríklad v prípade jednej logistickej spoločnosti jeden prenosný počítač je schopný vykonať pri úloh v súvislosti s 
balíkmi aj navigačné úlohy, čo je mimoriadne praktický, veď taktu môžeme usporiť nie iba na papierovej práce, ale viac 
už nebudeme potrebovať ani samostatný GPS.
RFID je čoraz populárnejší

Avšak zmeny sa prejavujú nie len v oblasti prístrojov. V poslednom období administratívne spôsoby prešli určitou 
obnovou. Napríklad okrem bežných čiarových kódov je čoraz populárnejšie aj používanie 2-dimenzionálnych kódov, 
naďalej aj používanie RFID etikiet.

Hlavným dôvodom je, že technológia RFID okrem administratívnych úloh je používatelná v oveľa väčšom rozsahu, 
predovšetkým na registráciu elektronických tovarov, alebo aj na monitorovanie domácich zvierat.

Samozrejme to neznamená, že uplynul čas klasických čiarových kódov. Nakolko prístroje na ich vytvorenie a 
spracovanie sú dostupné v čoraz širšej ponuke a sú dostupné s väčšími znalosťami, tak táto osvedčená forma 
administrácie je aj naďalej populárna aj v obchode, aj v logitike.  
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