
S DIGITALIZÁCIOU PROTI 
NEDOSTATKU PRACOVNÝCH SÍL

VELA ŠTÁTOV VIACERÝM SPÔSOBOM 
SKÚSI ZABRÁNIŤ TOMU A SNAŽIA SA 
ZVÁDZAŤ ROBOTNÍKOV S VYŠŠÍMI 
PLATBAMI A LEPŠÍMI PRACOVNÝMI 
PODMIENKAMI. AVŠAK SA ZDÁ, ŽE 
DLHODOBO NEZNAMENÁ RIEŠENIE 
ANI TÁTO TAKTIKA. JEDNA ČASŤ 
ODBORNÍKOV, KTORÝ SA ZAOBERAJÚ 
S PROBLÉMOM SI MYSLIA, ŽE 
DIGITALIZÁCIA MÔŽE BYŤ TO, ČO JE 
SCHOPNÁ VYVÁŽIŤ ROVNOVÁHU, ČO 
MOMENTÁLNE JE HORE NOHAMI.
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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/s-digitalizaciou-proti-nedostatku-pracovnych-sil-bp704)
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S DIGITALIZÁCIOU PROTI NEDOSTATKU 
PRACOVNÝCH SÍL

Stále viac môžeme počuť o tom, že naša spoločnosť je na strane starnutia. Stručne to znamená, že vďaka zlepšených 
životných podmienok žijeme stále dlhšie, ale pôrodnosť prudko klesá. Táto tendencia je silno viditelná na európskom 
trhu práce, veď nedostatok pracovnej sily je stále väčší problém v čoraz viac priemyselnom odvetí.

Vela štátov viacerým spôsobom skúsi zabrániť tomu a snažia sa zvádzať robotníkov s vyššími platbami a lepšími 
pracovnými podmienkami. Avšak sa zdá, že dlhodobo neznamená riešenie ani táto taktika. 

Jedna časť odborníkov, ktorý sa zaoberajú s problémom si myslia, že digitalizácia môže byť to, čo je schopná vyvážiť 
rovnováhu, čo momentálne je hore nohami.

Čoraz viac spoločností sa otvára novým riešeniam
Posledné desaťročie dal najavo, že so zastaraním ludskej spoločnosti je velmi ťažké zviesť boj. Velké podniky nejaký 
čas už uznávali tento problém a tak sa zdá, že čoraz viac pracujú na tom, aby s lepšími pracovnými podmienkami a 
pomocou rôzných dávok a príspevkov vedeli zachovať, naďalej prilákali mladých pracovníkov.

Avšak v mnohých prípadoch už ani to nestačí a treba si nájsť iné riešenie. Vtedy prichádzajú do obrazu tie formy 
modernizácie, ako robotika a digitalizácia.

Napríklad v automobilovom priemysle si môžeme nájsť čoraz viac príkladov na také pracovné procesy, ktoré vykonajú s 
mechanizovaným riešením a pomocou robotov namiesto ľudských zdrojov. Samozrejme nemusíme ísť tak ďaleko, veď 
v dnešných dňoch u2z nie iba velké spoločnosti, ale aj malé a stredné podniky začajú uznávať to, že aký velký význam 
má modernizácia z hladika prežitia.

Na inovácie sú čoraz viac otvorené aj spoločnosti zaoberajúce sa s obchodom, skladovaním, ďalej s logistikou. 
Skúsenosti ukazujú, že stále viac spoločností nahradí systémy papierovej administrácie na digitálny a čoraz viac 
vymenia zastarené prístroje na nové, moderné riešenia. 

Prišla doba mobilných zariadení

Predovšetkým sú stále populárnejšie multifunkčné mobilné prístroje, ktoré oproti bežných skenerov čiarových kódov sú 
schopné vykonávať súčasne viac úloh. Ich pomocou komunikácia na pracovisku je efektívnejšia, vykonanie práce je 
rýchlejšie, vďaka čomu účinnejšie a plynulejšie sa dá vykonať úlohy aj pomocou menšieho tímu.

Zavedenie moderných mobilných prístrojov a digitálnych databázoch práve preto znamená udržateľnú alternatívu na 
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riešenie nedostatku pracovných síl. Môžeme vykonať viac úloh pomocou menej prístroju a menšieho počtu pracovných 
síl, bez toho, aby sa zvýšila záťaž na našich pracovníkov.

Dokonca, moderné prístroje pomôžu zjednodušiť vykonanie každodennej práce, ďalej nevyžadujú ani náročné 
zaškolenie alebo rôzne tréningy. Digitálne prístroje vo velkom ulahčia aj administratívnu prácu, čo zahŕňa také procesy, 
naďalej spravia praktickejším a plynulejším procesy školenia. 
Aké prístroje si máme vybrať?

Prvý krok k modernizácií znamená zavedenie digitálnej administrácie, v ktorej znamená velkú pomoc aplikácia systému 
na základe čiarových kódov. Aj v obchodoch, aj v skladoch môžeme usporiť strašne vela energií s tým, že predt9ym 
používanú manuálnu evidenciu produktov nahradíme na spolahlivé irešenie, čo funguje na základe čiarových kódoch.

S výhodami evidencie na základe čiarových kódov už velmi vela sme sa zaoberali, avšak ak stručne a krátko chceme 
povedať, čiarové kódy nám pomôžu v tom, aby každodenné pracovné procesy by sme vedeli vykonať rýchlejšie, 
efektívnejšie, naďalej produktívnejšie bez toho, aby sme zamestnali  viac pracovnej sily.

V našom webshope si môžete nájsť všetky také prístroje, čo môžete potrebovať na realizáciu. Či hladáte jeden 
jednoduchší snímač čiarových kódov, alebo multifunkčné mobilné zariadenia, dokonca aj ich najdôležitejšie doplnky.
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