
AJ FRANCÚZSKA SPOLOČNOSŤ 
ZAOBERAJÚCA SA S 
PRIEMYSELNOU LOGISTIKOU 
ULAHČUJE PRÁCU S 
PRÍSTROJMI ZEBRA

KS SERVICES GROUP JE 
NAJNÁROČNEJŠIA SPOLOČNOSŤ V 
FRANCÚZSKU ZAOBERAJÚCA SA S 
LOGITIKOU. SPOLOČNOSŤ BOLA 
ZALOŽENÁ V ROKU 1991, OD VTEDY 
ZAMESTNÁVALA VIAC AKO 500 
ZAMESTNANCOV A NEPRETRŽITE 
RASTIE. ICH POSLANIE JE EFEKTÍVNE 
A BEZPROBLÉMOVÉ VYBAVENIE 
PREPRAVNÝCH ÚLOH ICH 
ZÁKAZNÍKOV.
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E-mailová adresa: info@digicode.sk
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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/priemyselna-logistika-zebta-tc55-s4m-bp514)
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AJ FRANCÚZSKA SPOLOČNOSŤ ZAOBERAJÚCA 
SA S PRIEMYSELNOU LOGISTIKOU ULAHČUJE 
PRÁCU S PRÍSTROJMI ZEBRA

KS Services Group je najnáročnejšia spoločnosť v Francúzsku zaoberajúca sa s logitikou. Spoločnosť bola založená v 
roku 1991, od vtedy zamestnávala viac ako 500 zamestnancov a nepretržite rastie. Ich poslanie je efektívne a 
bezproblémové vybavenie prepravných úloh ich zákazníkov.

KS Services nedávno stanovila za cieľ obnovenie systém riadenia WMS, čo používajú v skladoch. Ohladom novej 
technológie mali vysoké očakávania. Spoločnosť plánovala vybudovať taký systém so základom WMS, čo je schopný 
ovládať všetky maloobchodné, velkoobchodné, idnividuálne a aj v poslednom okamihu prijaté objednávky pre všetky 
zákazníci. Samozrejme, to všetko čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Nakoniec spoločnosť vybral priemyselný, dotykový dátový terminál Zebra TC55 s cielom, aby vedel optimalizovať 
pracovné procesy a vhodne ovládať systém WMS. TC55 kombinuje potrebnú robustnosť pre vykonanie skladovej práce 
s mnohostrannosťou a jednoduchosťou jedného smartfónu, napokon lahko sa dá používať spolu s jedným 
administratívným softvérom JustLogsIT, čo obvykle používajú v firmách. Okrem toho vybrali aj priemyselnú tlačiareň 
etikiet Z4M. Premena na nové prístroje z hladiska technológie a zaškolenia zamestnancov trvala cca. jeden mesiac a 
výsledky hovoria za všetko.

Pomocou ručného dátového terminálu v skladoch zrýchlili skladové pracovné procesy. TC55 nie len, že sa ukázal ako 
spoľahlivý prístroj, ale nakoniec vyšlo najavo, že je výnimočná aj jeho rýchlosť spracovania údajov. Vďaka 
jednoduchosti systému aj pracovníci sa jednoducho vedia prispôsobiť k používaniu, čo v produktivite výslednilo 1,5%-né 
zvýšenie iba za jeden mesiac. To počas spracovania produktov znamená cca. polminútové zrýchlenie pri jedného 
produktu.

Tento proces sa ukázalo tak funkčné, že KS Services v budúcnosti chce rozširovať používanie prístrojov aj mimo skladu 
a plánujú modernizovať a zrýchliť aj proces zákazníckych služieb s ďalšími prístrojmi Zebra.

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

https://www.digicode.sk/

