
VIAC TECHNIKY, VIAC 
PROBLÉMOV? - ALEBO PRÁCA S 
MODERNÝMI PRÍSTROJMI JE 
NAOZAJ KOMPLIKOVANEJŠIA?

SPRACOVANIE KAŽDODENNÝCH 
OBJEDNÁVOK TAKMER JE NEMOŽNÉ 
BEZ POUŽÍVANIA 
ADMINISTRATÍVNEHO SYSTÉMU. TO 
NAJLEPŠIE MÔŽU VEDIEŤ TÍ, KTORÍ 
VYKONAJÚ PRÁCU V SKLADE. 
POUŽÍVANIE SYSTÉMU ČIAROVÝCH 
KÓDOV UŽ VŠADE SA POČÍTA ZA 
ZÁKALDNÚ VEC, AVŠAK JE ČORAZ 
DÔLEŽITEJŠIA AJ MOBILITA 
PRÍSTROJOV, NAĎALEJ TO, ABY 
POUŽÍVANÉ PRÍSTROJE BOLI SCHOPNÍ 
VYKONAŤ SÚČASNE VIAC ÚLOH.
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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 15000 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/viac-techniky-viac-problemov-alebo-praca-s-modernymi-
pristrojmi-je-naozaj-komplikovanejsia-bp750)
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VIAC TECHNIKY, VIAC PROBLÉMOV? - ALEBO 
PRÁCA S MODERNÝMI PRÍSTROJMI JE NAOZAJ 
KOMPLIKOVANEJŠIA?

Neustály vývoj technológie silno ovplyvňuje náš život. Nie je výnimkou ani svet obchodu a logistiky.

Podla najnovších prieskumov väčšina majitelov skladu si myslí alebo očakáva, že rozvíjanie technológie IT v 
nasledovnom roku bude predstavovať čoraz väčšie výzvy. Avšak toto tvrdenie nemusí byť pravdou. Dokonca 
používanie vhodných prísttojov pomôže v tom, aby práca bola plynulejšia a jednoduchšia ako kedykolvek predtým, či 
ide o prevádzkovanie jedného skladu alebo obchodu.

Naozaj potrebujeme nové prístroje?
Spracovanie každodenných objednávok takmer je nemožné bez používania administratívneho systému. To najlepšie 
môžu vedieť tí, ktorí vykonajú prácu v sklade. Používanie systému čiarových kódov už všade sa počíta za zákaldnú vec, 
avšak je čoraz dôležitejšia aj mobilita prístrojov, naďalej to, aby používané prístroje boli schopní vykonať súčasne viac 
úloh.

Najväčšia výhoda mobilných terminálov a iných moderných prístrojov je, že vedia urýchliť pracovný proces a súčasne 
minimalizovať aj riziko chýb.

Takže jedným slovom by sme mohli povedať, modernizácia je neodvratná. Hlavne v tom prípade, ak chceme vykonať 
spolahlivú, rýchlu a presnú prácu
prispôsobené sa potrebám trhu.

Preto sa oplatí investovať do modernizácie

Mnohí majú obavy z toho, že používanie moderných prístrojov je zložité a môže vyžadovať príliš dlhé obdobie učenia 
zamastnencov. Avšak to nie je pravda, veď pracovné prístroje, ktoré majú k dispozíicí operačný so systém Android sú 
mimoriadne jednoduché, ich ovládanie sa dá zvládnuť za pár sekúnd.

Druhá obava skladníkov je trvanlivosť zariadení. Mnohí si myslia, že jeden mobilný počítač je krehký a lahký, avšak sa 
oplatí vedieť, že sa bavíme o takých pracovných prístrojov, ktorí tak boli vytvorený, aby zvládli aj tie najextrémenjšie 
podmienky. Práve preto výborne odolajú proti silným nárazom, pádu, vide, prachu, ďalej aj voči extrémnym vplyvom 
počasia.

Ďalej čo je najlepšie, aj ovela ekonomickejšia aj ich prevádzkovanie, ako starším zariadeniam. Jednoducho môžeme 
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nájsť nie iba lacnešsie náhradné diely, ale aj aktualizácia modernejších operačných systémov je ovela 
bezproblémovejšie ako predtým. Napokon výrobcovia v mnohých prípadoch poskytujú dlhoročnú záruku na zakúpených 
prístrojov, čo zahŕňa aj priebežnú údržbu.
Koľko stojí inovácia?

Väčšina samozrejme sa bají od vysokej ceny. Kolko môže stáť výmena jedného celého parku prístrojov a koľko rokov 
sa takáto investícia môže vrátiť? Naša odpoveď na túto otázku je, že je lacnejšia ako na prvý pohľad by me si mysleli a 
vďaka zrýchlením pracovného tempa, naďalej minimalizovanej možnosti chýb sa môže vrátiť za pár mesiacov.

Že prečo si nemusíme myslieť na prehnane vysoké ceny je to jednoznačné: vela používaných prístrojov vie nahradiť aj 
jeden dátový terminál, preto nie je potrebné, aby zvlášť sme vymenili staré skenery čiarových kódov, systém GPS, 
respektíve zastarané komunikačné pracovné prístroje.

Cena moderných mobilných prístrojov samozrejme je vyššia, avšak z hľadiska ich mnohostranných znalostí, naďalej 
potenciálov, ich investícia môže byť ovela výnosnejšia, ako by sme si spočiatku mysleli!

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

https://www.digicode.sk/

