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JEDEN NAJDÔLEŽITEJŠÍ PRVOK 
OBCHODNÉHO REŤAZCA ZNAMENAJÚ 
SPOLOČNOSTI VYKONÁVAJÚCE 
LOGISTICKÉ ÚLOHY. ČI UŽ IDE O 
PREPRAVU DIELOV POTREBNÝCH NA 
VÝROBU, ALEBO O DORUČENÍ 
OBJEDNANÝCH BALÍKOV, JE 
NEVYHNUTÉ, ABY SVOJU ÚLOHU 
VYKONALI PLYNULE A 
BEZPROBLÉMOVO. TO VYŽADUJE 
VÁŽNU KOORDINÁCIU A POZORNOSŤ.
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E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/


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/takto-pomahaju-logisticke-ulohy-prenosne-mobilne-
pocitace-bp665)
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TAKTO POMÁHAJÚ LOGISTICKÉ ÚLOHY 
PRENOSNÉ MOBILNÉ POČÍTAČE

Jeden najdôležitejší prvok obchodného reťazca znamenajú spoločnosti vykonávajúce logistické úlohy. Či už ide o 
prepravu dielov potrebných na výrobu, alebo o doručení objednaných balíkov, je nevyhnuté, aby svoju úlohu vykonali 
plynule a bezproblémovo. To vyžaduje vážnu koordináciu a pozornosť.

Práve preto pre hladký priebeh práce už je nevyhnuté používanie spolahlivých, rýchlych a hlavne moderných prístrojov. 
Za najlepšie riešenie preto môžeme považovať za jednoznačné, ak väčšinu dobrých vlastností vieme zjednotiť v 
jednom, lahko ovládatelnom prenosom prístroji.

V nasledovnom článku Vám chceme ukázať, že v akých situáciach a v ktorých bodoch práce bude najviac užitočné 
používanie jedného mnohostranného, prenosného prístroja.

V distribučných skladoch
Najdôležitejší, prvý bod prepravných logistických úloh stanovuje sklad. Prepravcovia tu dostanú tie balíky, ktoré musia 
dodať na miesto určenia. Či ide o náhradných dielov pre automobilový závod, alebo o balíky jedného internetového 
obchodu, je takisto dôležité, aby všetky položky sme vhodne vedeli evidovať a každý jeden prevzatý balík bol 
zaznamenaný do administratívneho systému.

Používanie mobilných zariadení v tomto bode zvyšuje rýchlosť aj bezpečnosť práce. Väčšina pranosných mobilných 
terminálov je vybavený nie iba s komunikačnými funkciami, ale aj so skenerom čiarových kódov a takým spôsobom 
prístroje vedia pomôcť v riadení presnej evidencie a v dodržiavaní vhodnej administratívnej procedúry.

Počas dodania 

Jedna najväčšia výhoda moderného pracovného prístroja je, že pomocou neho môžeme znížiť množstvo zbytočného 
papierovania. Vďaka čomu nieže musíme uskladniť ovela menej dokumentov, ale môžeme urobiť náš podnik 
ekologickejším. Používaním prenosných dátových terminálov a robustných tabletov pre prácu na mieste viac už 
nepotrebujeme vytlačené potvrdenia o prevzatí tovaru, veď na dotykovej obrazovke tých zariadení lahko a rýchlo sa ich 
dá podpísať vo forme digitálneho dokumentu.

Okrem toho znamená ďalšiu velkú výhodu, že pri prenosných zariadení a administratívnych a komunikačných úloh nám 
vedia pomôcť aj pri navigácií. Tieto mobilné počítače majú k dispozícií operačný systém Android a výborne fungujú v 
aute aj ako GPS, vďaka čomu vždy sa môžeme pohybovať s aktuálnou mapou a nikdy sa toho nemusíme báť, že 
sa stratíme počas prepravy.
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Distribučné body

Pracovníci v logistických centrách velakrát posielajú balíky nie konečným majitelom, ale do takých distribučných bodov 
odkiaľ neskôr budú preposlané pre tretiu osobu. Nakolko tie distribučné centrá pošlú ďalej tieto balíky, je dôležité, že 
ako prepravca balíky vždy sme zaznamenali  a dokumentovali správne, veď, ak niečo neskôr sa zmieša, tak to nebude 
naša zodpovednosť.

Prenosné dátové terminály umožňujú to, aby dokumentácia bola vybavitelná rýchlo a plynulo, ďalej ich pomocou až 
ihneď môžeme zaznamenať odovzdané balíčky, aj do online databázy.

Nakolko ovládanie prístrojov je mimoriadne jednoduché, tak pokojne môžeme zveriť prepravu a doručenie balíkov aj na 
dočasného zamestnanca, novú kolegu alebo na výpomocný pracovník.

Aký mobilný prístroj by som si mal vybrať?
To, že aký mobilný prístroj si vyberieme hlavne závisí od spôsobu vykonanej práce a od našich cielov. Kým do jedného 
fixného skladu na spracovanie evidencie s čiarovými kódmi nám stačí jeden jednoduchší prístroj, tým na vykonanie 
logistických úloh sa oplatí si vybrať jeden multifunkčný prenosný počítač, ktorý efektívne vie vybaviť aj komunikačné 
úlohy.

V našom internetovom obchode nájdete obidve kategórie a môžete si vyberať pre nás najvhodnejší prístroj medzi 
špičkových zariadení od takých etablovaných výrobcov, ako napríklad Honeywell, Datalogic alebo zaslúžene 
svetoznáma Zebra. 
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