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JAPONSKÝ ASICS MÁ VEDÚCE 
POSTAVENIE NA TRHU ŠPORTOVÝCH 
ZNAČIEK UŽ OD ROKU 1949. 
SPOLOČNOSŤ ŠPECIALIZUJÚCA SA 
NA VÝROBU BEŽECKEJ OBUVI V 
POSLEDNOM ODBODÍ ZVÝŠILA 
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PROCES SPRAVILI O EKOLOGICKY 
OVELA PRIAZNIVEJŠIEHO. NO A ŽE 
AKO? TAJOMSTVO OTVÁRA V NIČOM 
INOM, AKO V MODERNIZÁCIÍ 
PRÍSTROJ, KTORÉ PLNIA SKLADOVÉ 
ÚLOHY.
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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-technologia-priniesla-milove-kroky-bp598)
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NOVÁ TECHNOLÓGIA PRINIESLA MÍĽOVÉ KROKY V 
ŽIVOTE POPREDNÉHO VÝROBCU ŠPORTOVEJ 
OBUVI

Japonský ASICS má vedúce postavenie na trhu športových značiek už od roku 1949. Spoločnosť špecializujúca sa na 
výrobu bežeckej obuvi v poslednom odbodí zvýšila produktivitu v európských dcérskych spoločností. Navyše 
grandiózne, veď pracovný proces spravili o ekologicky ovela priaznivejšieho.

No a že ako? Tajomstvo otvára v ničom inom, ako v modernizácií prístroj, ktoré plnia skladové úlohy.

Nové prístroje, nové nádeje
V eupópských obchodoch spoločnosti ASICS vtedy vznikla myšlienka úplného obnovenia v oblasti administratívy, keď 
spoločnosť vymenil zastaraný softvér, čo používala na riadenie skladových zásob a začala používať rovolučný program 
SimluScan. Avšak nový systém v záujme efektívneho fungovania vyžiadol aj nové hardvéry, takto spoločnosť vyradila 
prístroje, ktoré do vtedy používali počas vykonania administratívnej práce a tak sa rozhodla, že od teraz bude používať 
nojnovšiu technológiu od Zebry.

Na uspokojenie skladových úloh ASICS si vybral také zariadenia, ako dotykový prenosný počítač TC8000, tlačiareň 
etikiet GK420D a rôzne druhy snímačov čiarových kódov, ako napríklad LI2208, respektíve modely LS1203.

Produktívne a ekologické riešenie

Mobilný prenosný počítač TC8000 je vhodný na vykonanie všetkých úloh v rámci skladu, je robustný prístroj, pomocou 
čoho zamestnanci účinne môžu monitorovať stále zmeny skladových zásob, môžu sledovať odchádzajúci a 
prichádzajúci tovar a ak je potrebné, napokon vedia aj navzájom komunikovať cez prístroje. S tým jednou ranou sa 
podarilo integrovať mnohých úloh s jedným prenosným prístrojom, čo prácu nie len urýchlil, ale aj zefektívnil.

Také rôzné typy skenerov, ako spomínaný LI2208 a LS1203 spoločnosť používa na špecifické úlohy a ovládanie 
rôzných neobvyklých situácií, napríklad pri snímaní kódov s vysokozdvižným vozíkom alebo pri čítaní vzdialeného 
miesta.

Zavedenie nových hardvérov v spoločnosti rýchlo prinieslo vážne oživenie produktivity a na dnes ich výroba dosiahol 
10%-né zvýšenie. Napokon, nový systém používaný na vybacenie administratívnych úloh prinieslo usporenie 
papierovania, takto práca v poslednej dobe v európskych skladoch a obchodoch spoločnosti ASICS sa stal nie len 
plynulejšou, ale aj ovela ekonomickejšou. 
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