
PREČO POTREBUJE AJ 
NAJMENŠIE PODNIKANIE TO, 
ABY EVIDOVAL SVOJE 
SKLADOVÉ ZÁSOBY?

OD ZÁKLADNEJ INFORMAČNEJ 
TECHNOLÓGIE CEZ LOGISTIKU AŽ DO 
MARKETING SÚ PRE NÁS K DISPOZÍCIÍ 
CENOVO DOSTUPNÉ A ÚČINNÉ 
SPÔSOBY, AK CHCEME ZVÝŠIŤ NAŠU 
PRODUKTIVITU. VĎAKA NAJNOVŠEJ 
INOVÁCIE RÝCHLO A EFEKTÍVNE 
VIEME VYKONAŤ TAKÉ ÚLOHY, KTORÉ 
PREDTÝM SME MUSELI ROBIŤ 
MANUÁLNE, AKO NAPRÍKLAD 
INVENTÚRA ALEBO MONITOROVANIE 
SKLADOVEJ ZÁSOBY.
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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/preco-potrebuje-aj-najmensie-podnikanie-to-aby-evidaval-
svoje-skladove-zasoby-bp657)
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PREČO POTREBUJE AJ NAJMENŠIE PODNIKANIE 
TO, ABY EVIDOVAL SVOJE SKLADOVÉ ZÁSOBY?

Dnešné maloobchody majú k dispozícií také výhody, o ktorých obdochy, ktoré boli založené pred pár desiatimi rokmi 
ešte ani snívať nemohli. Nepretržitý rojvoj technológie ponúka mnohých prístrojov na rast a na zvýšenie produktivity a 
udržateľnosti.

Od základnej informačnej technológie cez logistiku až do marketing sú pre nás k dispozícií cenovo dostupné a účinné 
spôsoby, ak chceme zvýšiť našu produktivitu. Vďaka najnovšej inovácie rýchlo a efektívne vieme vykonať také úlohy, 
ktoré predtým sme museli robiť manuálne, ako napríklad inventúra alebo monitorovanie skladovej zásoby.

V nasledovnom článku Vám ukážeme pár príkladov ohladom toho, že prečo sa platí malým obchodom investovať do 
moderných technológií, kotré zjednodušia naše každodenné dni.

Posúdenie potrieb
Čím viac sme v obraze so zmenou našej skladovej zásoby, tým lepšie vieme sledovať aj zmeny zájazníckych potrieb. 
Pomocou nepretržitou evidenciou sa dá vyhnúť, aby v našom obchode bol nedostatok z niektroého produktu a môžeme 
predísť aj to, aby z niektorých produktov by sme objaednali moc velké množstvo, zbytočne. 

Takým spôsobom môžeme spraviť presnú evidenciu o najpredávanejších produktoch a efektívne sa môžeme 
prispôsobiť k zákazníckym požiadavkám, čo zlepšuje spokojnosť zákazníkov už po krátkom lehote a zvyšuje 
zákaznícku skúsenosť. Nehovoriac o tom, že budeme mať menej problém aj so spotrebnou dobou rýchlo sa kaziacimi 
tovarmi, ak našu ponuku prispôsobíme dopytu na trhu.

Minimalizácia nákladov

Ak vieme, že z ktorého tovaru kolko sa minie v našom obchode, tak aj s tým budeme v obraze, že aktuálne kolko a z 
ktorého tovaru je potrebné zaobstarať. Viac už sa nebude potrebné hromadiť nadbytočné skladové zásoby, vďaka 
čomu môžeme usporiť nie len miesto a čas, ale efektívne môžeme minimalizovať aj výdavky a naše skladové produkty 
môžeme ponúknuť za najvýhodnejšiu cenu. A to všetko bez toho, aby sme museli zredukovať ponuku tovarov v našom 
obchode.

Udržiavanie konkurencieschopnosti

K tomu, aby sme vedeli udržať krok v hospodárskej súťaže na trhu voči konkurencií nestačí, ak sme si vedomí so 
schopnosťami našich konkurentov. Je nevyhnutné, aby sme spoznali naše vlastné schopnosti a bariéri a aby z každého 
hladiska sme boli pripravené.
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Prvý krok k dokonalému sebapoznaniu znamená vhodná evidencia našej skladovej zésoby a bezchybná administrácia, 
nakolko cez analýzu údajov ohladom skladovej zásoby lahko môžeme zistiť aj naše silnosti a slabosti.
Ako sa dá efektívne monitorovať skladové zásoby?

Účinná a rýchla inventúra, respektíve sledovanie skladovej zásoby v dnešnom živote už vôbec nie je ťažká úloha. 
Integrácia databázy s čiarovými kódomi nie iba ulahčuje, ale aj urýchly pracovné procesy a je schopná zjednodušiť aj 
prácu zamestnancov v kancelárií, sklade a aj v predajnej ploche. Nehovoriac o tom, že čím presnjejšiu evedenciu 
spravíme o zásobéch v sklade alebo na regáloch obchodu, tým je menšia šanca, aby naše podnikanie by bolo 
neziskové.

Pomocou evidencia na základe čiarových kódov produktivitu môžeme efektívne zvýšiť aj krátkodobo aj dlhodobo a 
ušetrené pracovné hodiny môžeme využiť na zvýšenie zákazníckej spokojnosti a na zlepšovanie pracovného prostredia.
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