
ZA ROHOM MÁME SVIATKY, JE 
ČAS PRIPRAVIŤ SA AJ V 
SKLADOCH!

PRETO SA ODPORÚČA V ČASE 
STANOVIŤ NEDOSTATKY TOVAROV, 
ABY SME BOLI PRIPRAVENÍ OD 
NOVEMBRA NA KOPU ZÁKAZNÍKOV. A 
VECI LEN VTEDY MÔŽU ÍSŤ HLADKO, 
AK AJ NÁŠ ADMINISTRATÍVNY SYSTÉM 
JE SCHOPNÝ UDRŽIAVAŤ KROK S 
TEMPOM, ČO DIKTUJE VIANOČNÁ 
PREDSEZÓNA. TERAZ VÁM UKÁŽEME, 
ČO MÔŽE POTREBOVAŤ JEDNO 
PODNIKANIE PRE TO, ABY ÚSPEŠNE 
ZVLÁDOL AJ TO NAJRUŠNEJŠIE 
VIANOČNÉ OBDOBIE!
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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/za-rohommame-sviatky-je-cas-pripravit-sa-aj-v-skladoch-
bp705)
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ZA ROHOM MÁME SVIATKY, JE ČAS PRIPRAVIŤ SA 
AJ V SKLADOCH!

Čoskoro je čas na velké Vianočné nákupy, čo je dôležitá udalosť v roku nie iba pre zákazníkov, ale aj pre podnikatelov 
a majitelov obchodov. Vtedy je velký zhon, zásoby tovarov sa minia vo chvíľach. Preto sa odporúča v čase stanoviť 
nedostatky tovarov, aby sme boli pripravení od novembra na kopu zákazníkov. 

A veci len vtedy môžu ísť hladko, ak aj náš administratívny systém je schopný udržiavať krok s tempom, čo diktuje 
Vianočná predsezóna.

Teraz Vám ukážeme, čo môže potrebovať jedno podnikanie pre to, aby úspešne zvládol aj to najrušnejšie vianočné 
obdobie!

Držme krok so skladovými zásobami
Jedna základná požiadavka úspešnej uzávierky sezóny je, aby náš sklad bol pripravení na najväčšie obliehanie ešte 
pred decembrovým útokom. V záujme toho, aby vždy sme vedeli, že čo bude potrebné, najlepšie riešenie je zavedenie 
a používanie digitálnej databázy. 

Digitálna inventúra pomôže v tom, aby sme vedeli stanoviť zákaznícke požiadavky a tak sme vedeli objednať len z tých 
produktov, ktoré sa najlepšie predávajú pri nakupovaní na sviatočné obdobie. Takým spôsobom súčasne sa dá 
dosiahnuť zvýšenie zákazníckej spokojnosti a efektívne zvýšiť zisk, tak aby sme nemuseli nahromadiť zbytočné tovary.

V záujme dokonalej skladovej administrácie pri softvéru pre riadenie zásob ešte budeme potrebovať aj pár snímačov 
čiarových kódov, naďalej aj pár doplnkov. Ale ak chceme vykonať prácu s takými zariadeniami, ktoré zvládnu viaceré 
úlohy naraz aj počas vianočného šialenstva, tak sa oplatí pouvažovať kúpu pár spolahlivých dátových terminálov.

Zabudnite na zastarané riešenia

Z hladiska vianočného nakupovania najnáročnejšie dni sú adventné nedele. Nakolko väčšina ludí nemá čas inokedy pri 
stálej práce na nákupy darčekov a sviatočných doplnkov, výlučne iba cez víkendy.

Práve preto väčšina obchodov musí byť pripravení na obrovský tok kupujúcich v zlatú a striebornú nedeľu. Zastarené a 
pomalé prístroje vtedy môžu vytvárať napätie nie iba zamestnancom, ale aj zákazníkov a takto aj majitelov.

V jednom spolahlivom a dobre fungujúcom obchode aj základná požiadavka jeden spolahlivý a rýchly POS systém aj v 
hustej sezóne, čo umožňuje rýchle a presné načítanie čiarových kódov produktov. Nakolko čím rýchlejšie ide rad v 
jednom obchode a čím menej chybu spravia pokladníci, tým bude spokojnejšie zákazníci.
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V záujme toho, aby jeden POS systém fungoval vhodne sa odporúča pracovať s takými spolahlivými prístrojmi, ako 
napríklad skenery čiarových kódov z prémiovej katergórie Zebra alebo Honeywell.

Jeden dobrý stolný skener je schopný efektívne dekódovať čiarové kódy z akéhokolvek smeru, aj z väčšieho doashu. 
So zaobstaraním jedného špičkového snímača čiarových kódov vieme znížiť nie iba počet prípadných chýb, ale aj rad v 
obcgode bude pohybovať rýchlejšie, čo znamená obrovskú úľavu v stresovej predvianočnej senzúne nie iba pre 
zákazníkov a pre zamestnancom, ale aj pre nás.

Celkovo teda môžeme povedať, že ak pracujeme čím modernejšími a rýchlejšími prístrojmi, bude tým jednoduchšie 
dobehnúť samých seba v dobe vianočných nákupov. Ďalej v tom prípade, ak úspešne uzavrieme sezónu si môžeme 
byť istí, že aj my, aj naši zamestnanci a zákazníci budú mať veselé vianoce, čo bude prebiehať v posvätnej atmosfére. 
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