
TAKTO ZVYŠUJÚ MOBILNÉ 
TERMINÁLY EFEKTIVITU PRÁCE 
PREDAVAČOV A SKLADNÍKOV
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UKÁŽEME, ŽE AKO!
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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/takto-zvysuju-mobilne-terminaly-efektivitu-prace-
predavacov-a-skladnikov-bp674)
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TAKTO ZVYŠUJÚ MOBILNÉ TERMINÁLY 
EFEKTIVITU PRÁCE PREDAVAČOV A SKLADNÍKOV

Ak naše pracovníci vybavíme s prenosnými ručnými počítačmi alebo tabletmi, tak to je také, ako keby sme ich obdarili 
so supersilou. Nakolko najväčšia výhoda prenosných dátových terminálov je, že sú schopný prevziať a plne vykonávať 
úlohu aj viacerého, samostatného prístroja.

Vďaka čomu každodenná oráca bude nie len plynulejšia a výkonnejšia, ale aj bezpečnejšia. Teraz Vám ukážeme, že 
ako!

Mobilná technológia rozvíja spoluprácu a komunikáciu
Nepretržitá komunikácia a kooperácia v každondennom živote znamená základ pri jednej spoločnosti zaoberajúcej sa 
obchodom alebo skladovaním. Je dôležité, aby možnosť nepretržitého toku informácií bol zabezpečení a nerušený nie 
iba medzi zamestnancom a zákazníkom, ale aj medzi pracovníkom.
Moderné, multifunkčné pracovné prístroje považujú sa za priekopníkov z tohto hladiska, že prakticky vedia zjednotiť v 
jednom zariadení všetky tie prístroje, ktoré sú nevyhnutné z hladiska bezproblémovej komunikácie.

Priemyselné tablety, alebo také mobilné počítače, ako napríklad prenosný terminál Zebra TC20 je súcansne vhodný na 
online komunikáciu aj písomne aj cez video, respektíve aj na realizáciu telefónnych rozhovorov.
Táto vlastnosť zachráni zamestnancov pracujúcich napríklad v sklade alebo teréne pred vela mrzutosťou, veď nie je 
potrebné nosiť dva-tri zariadenia na vykonanie úloh, nakolko v jednom jedinom prístroji sú dané všetky tie funkcie, ktoré 
môžeme potrebovať počas práce, respektíve aj na odstránenie neočakávaných úloh.

Ale jeden mobilný terminál m^ˇze byť velmi užitočný aj v tom prípade, ak v tom momente potrebujeme overiť zásoby 
jedného tovaru na prosbu zákazníka. Mobilným zariadením pripojené k digitálnej databáze to je len pár sekúnd a viac 
už nepotrebujeme, aby dlhé minúty a bez rady sme hľadali jeden produktu v sklade, nakolko nemusíme opustiť ani 
predajnú plochu.
Je náš partner v minimalizácií dlhodobých nákladov

Hoci zaobstarávanie jedného prenosného mobilného terminálu alebo priemyselného tabletu na prvý pohlad môže byť 
nákladné, ale musíme si myslieť aj na to, že z dlhodobého hladiska aké výhody prinesie, ak naša spoločnosť rozhodne 
pri používaní mobilných prístrojov.

Vyššie už sme spomínali, že s nakópením jedného mobilného terminálu neinvestujeme do takého prístroja, čo vieme 
používať iba na jednu danú úlohu. Máte si to predstaviť tak, ako keby sme kúpili viaceré zariadenia zjednotení v jednom 
tele s vela vela funkciami.
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Jeden mobilný terminál súčasne vie fungovať ako skener čiarových kódov, telefón, GPS a dokonca aj ako fotoaparát a 
tieto možnosti sú velmi praktické počas skladovej a terénnej práce a činia zbytočným zaobstaranie iných, menej 
praktických zariadení.

Okrem toho spolahlivá technológia na základe Android pomôže v nepretržitom sledovaní a presnom evidovaní 
skladových zásob, vďaka čomu sa dá vyhnúť proti takým zbytočným nákladom, ktoré sa vyskytnú kvôli nesprávne 
vedeného inventáru a z tých nedostatkov, ktoré sa vyskytli z nadmerného počtu objednávok.
Jeden dobrý prenosný dátový terminál dlhé roky bude verný spolupracovník 

Takže na základe získaných skúseností si môžeme povedať, že prenosné počítače a mobilné terminály sú schopné 
urýchliť, spresniť a zmeniť bezpečnejším každodennú prácu, vďaka čomu dlhodobo prispievajú k zvýšeniu produktivity 
našej spoločnosti.

Vďaka vysokej kompatibility a flexibility môžeme ich používať cez dlhé roky, teda nepotrebujeme to, aby sme minuli 
peniaze na menej praktické prístroje s kratšou životnosťou. 
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