
PRETO JE DÔLEŽITÉ, ABY 
ZAMESTNANCI BOLI SPOKOJNÍ

V NASLEDOVNOM ČLÁNKU VÁM 
UKÁŽEME, ŽE PREČO JE DÔLEŽITÉ 
PRACOVAŤ NA TOM VŠETKÝMI 
MOŽNÝMI PROSTRIEDKAMI, ABY NAŠI 
ZAMESTNANCI PLYNULE VEDELI 
VYKONAŤ SVOJU PRÁCU A ČO 
MÔŽEME ROBIŤ V ZÁUJME TOHO, ABY 
PRI SPOKOJNOSTI RÁSTLA AJ 
PRODUKTIVITA.
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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/preto-je-dolezite-aby-zamestnanci-boli-spokojni-bp710)
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PRETO JE DÔLEŽITÉ, ABY ZAMESTNANCI BOLI 
SPOKOJNÍ

Či sa bavíme o skladovej alebo obchodnej práce, je mimoriadne dôležité, aby naši zamestnanci boli spokojní s prácou. 
Veď spokojná pracovná sila je nie len produktívnejšia, ale aj lojálnejšia, čo z hladiska spoločnosti je hlavná výhra. 

Avšak málu ludí vie, že spokojnosť závisí nie iba od výplaty, ale aj od pracovných podmienkach a pracovných 
nástrojoch.

V nasledovnom článku Vám ukážeme, že prečo je dôležité pracovať na tom všetkými možnými prostriedkami, aby naši 
zamestnanci plynule vedeli vykonať svoju prácu a čo môžeme robiť v záujme toho, aby pri spokojnosti rástla aj 
produktivita.

Nezáleží iba na peniazoch
V posledných rokoch nedostatok pracovných síl v maloobchode znamená vážny problém, čo hlavnde môžeme ďakovať 
čoraz väčším možnostiam mobility pracovnej sily. Kým predchádzajúce gererácie roky alevo desať roky pracovali na 
jednom mieste, tým mladá generácia bez rozmýšľania zmení zamestnanie v prípade jednej lepšej možnosti a velakrát 
nie iba kvôli vyššej výplate. 

Vela prieskumov dokazuje to, že väčšina pracovnej sily zmení zamestnanie aj vtedy, keď výplata je rovnaká, dokonca aj 
trošku menšia, ak vie, že bude pracovať pri lepších podmienkach.

A že čo presne rozumieme pod lapšími pracovnými podmienkami? Dá sa definovať celkom presne, avšak v každom 
prípade patrí medzi príčinami humánne zaobchádzanie, dôstojné pracovné prostredie a v neposlednom rade kvalita 
zabezpečených prístrojov pre prácu.

S dobrými pracovnými prístrojmi rastie spokojnosť

V prípade takých podnikaní, ktorých hlavný profil je skladovanie, logistika alebo obchod, z hladiska pracovníkov sú 
absolútnou prioritou také pracovné prístroje, ktoré ulahčujú prácu a úlohy sa dá vykonať rýchlejšie a efektívnejšie.

Takže, ak poskytneme pre našich zamestnancov čím modernejšie a lahko ovládatelné pracovné prístroje, tým si 
môžeme byť istejšie, že budú spokojnejšie s pracovnými podmienkami a prácu budú vykonať nie iba rýchlejšie, ale aj 
presnejšie a nadšenejšie.

Takže inými slovami môžeme povedať, že investícia do mederných prístrojov je dokonalá win-win situácia! Nakolko s 
tými vývojmi súčasne môžeme ulahčiť každodenné úlohy našich zamestnancov a bez toho môžeme navýšiť produktivitu 
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našej spoločnosti, aby sme potrebovali intenzívnejšie pracovné tempo, alebo sme museli zamestnať plus pracovníkov.
Budúnosť patrí mobilite

Už velakrát sme sa o tom bavili, že aké sú užitočné počas práce také mobilné prístroje, ktoré sú schopné vykonať 
súčasne rôzne úlohy viacerého prístroja, počas skladových alebo obchodných operácií. Avšak jeden hlavný argument 
čo je na strane moderných prístrojov na spracovanie čiarových kódov a prenosných dátových termináloch je nič iné, ako 
jednoduché ovládanie.

Napríklad ovládanie takých prístrojov, ako mobilné prenosné počítače Zebra, zamestnanci môžu naučiť takmer za pár 
sekúnd. Nie je potrebný viac týždnový tréning na to, aby pár stlačením tlačidla alebo dotykom sme vedeli vykonať prácu 
viacerého náročného prístroja, ďalej vďaka totálne digitálneho rozhraniu významne môžeme znížiť aj pravdepodobnosť 
chýb.

Takže používanie moderných mobilných prístrojov vie urýchliť a ulahčiť každodenné pracovné úlohy pracovníkov, čo vo 
velkom prispieva k tomu, aby boli ovela spokojnejší s prácou. Vďaka čomu nemusíme si robiť starosti kvôli nepretržitej 
migrácií pracovných síl, naďalej ani stratu produktivity kvôli negatívneho vplyvu ťažko použiteľnými pracovnými 
prístrojmi.

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/

