
V NÓRSKU CIEĽ JE UĽAHČENIE 
NAKUPOVANIA A SKLADOVANIA

POTRAVINOVÝ OBCHODNÝ REŤAZEC 
NORGESGRUPPEN, TAKISTO, AKO AJ 
INÉ PODOBNÉ SPOLOŇOSTI DENNO 
DENNE OBSLUHUJE KOPEC 
ZÁKAZNÍKOV. NAPOKON MUSIA 
POSKYTNÚŤ TOVAR NIE LEN 
VLASTNÝM OBCHODOM, ALE 
DODÁVAJÚ TOVAR AJ TAKÝM 
OBCHODNÝM REŤAZCOM, AKO 
NAPRÍKLAD SPAR ALEBO JACOBS. 
PRETO PRE NÓRSKU SPOLOČNOSŤ JE 
VÝZNAMNE DÔLEŽITÝ, AKO VYKONALI 
ÚČINNÚ A RÝCHLU PRÁCU. AVŠAK V 
MINULOSTI POUŽÍVANÝ SYSTÉM TO 
NEUMOŽŇIL.

Telefónne číslo: +421 280 800 328
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/ulahcenie-nakupovania-a-skladovania-bp543)
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V NÓRSKU CIEĽ JE UĽAHČENIE NAKUPOVANIA A 
SKLADOVANIA

Potravinový obchodný reťazec NorgesGruppen, takisto, ako aj iné podobné spoloňosti denno denne obsluhuje kopec 
zákazníkov. Napokon musia poskytnúť tovar nie len vlastným obchodom, ale dodávajú tovar aj takým obchodným 
reťazcom, ako napríklad Spar alebo Jacobs. Preto pre Nórsku spoločnosť je významne dôležitý, ako vykonali účinnú  a 
rýchlu prácu. Avšak v minulosti používaný systém to neumožňil.

Digitálne prístroje namiesto manuálnej administratívy
NorgesGruppen v posledných rokoch jeho skladové zásoby riadil s manuálnou administráciou a rôznými webovými 
aplikáciami, ale pri čom, že to bolo zastarané a vo velkej miere spomalilo pracovné procesy, prinieslo aj mnohé 
potenciálne možnosti chýb. Naďalej webové rozhrania fungujú iba onilne, čo v nedostupnosti internetu pre pracovníkov 
velakrát znamená problém a stratu času.

Tento rok vedenie spoločnosti sa rozhodla, že sa obnovia skladovací a administratívny systém a prekročia do digitálnej 
doby s mobilnými prístrojmi Zebra a využia nové možnosti, ktoré ponúkajú tieto moderné zariadenia.

Zmena sa uskutočnila cez viaceré kroky, ale ako prvý spoločnosť vymenil online aplikácie na aplikáciu bežiace na 
systéme iOS, čo je schopný súčane sledovať skladové zásoby, spracovanie objednávok a aj na uspokojenie iných 
základných úloh. Pre nich vyvinutý softvér tak bol vytvorený, aby bol dokonale zosúladitelný s mobilnými prístrojmi 
Zebra, vrátane aj pevne zabudované snímače čiarových kódov a aj prenosné počítače TC51 a TC56, ktoré sú 
vybavené s kamerou.

Prudké zlepšenie výkonnosti

Vďaka nového systému v obchodoch NorgesGruppen sa prudko zvýšila produktivita pracovníkov. To nie je ani zázrak, 
veď nová aplikácia a používanie prístrojov TC51 a TC56 v základe zreformovali fungovanie obchodného reťazca.

"Sme úplne spokojní so sériou Zebra Touch, veď v oblasti snímania čiarových kódov sú neprekonateľné, napokon sú 
užívatelský prívetivé a takmer nezničiteľné." - hovoril Pal H. Homborg, obchodný manažér spoločnosti, kto ešte dodal, 
že premena na prístroje Zebra priniesla do života obchodov NorgesGruppen ešte väčšie úspechy, ako len očakávali.
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