
VÍZIA ZEBRY O VÝVOJ VÝROBY 
V NASLEDUJÚCICH 5 ROKOV

V ROKU 2017 ZEBRA TECHNOLOGIES 
SPRAVIL CELOSVETOVÝ PRIESKUM O 
SÚČASNÉ TRENDY OVPLYVŇUJÚCE 
VÝROBU A OHLADOM BUDÚCICH 
VÝZIEV. POČAS PRIESKUMU OPÝTALI 
VEDUCÍCH V RÔZNYCH 
PRIEMYSELNÝCH ODVETVIACH V 
SÚVISLISTI S ICH PLÁNMI A NÁZORMI 
NA NASLEDUJÚCE ROKY. VÄČŠINA 
VIDÍ BUDÚCNOSŤ PRIEMYSLU V 
AUTOMATIZOVANÝCH VÝROBNÝCH 
PROCESOCH A KVALITNEJ VÝROBE 
TOVARU NA ZÁKLADE POTRIEB TRHU.
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E-mailová adresa: info@digicode.sk
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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/zebra-automatizacia-vyroby-bp494)
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VÍZIA ZEBRY O VÝVOJ VÝROBY V NASLEDUJÚCICH 
5 ROKOV

V roku 2017 zebra Technologies spravil celosvetový prieskum o súčasné trendy ovplyvňujúce výrobu a ohladom 
budúcich výziev. Počas prieskumu opýtali veducích v rôznych priemyselných odvetviach v súvislisti s ich plánmi a 
názormi na nasledujúce roky. Väčšina vidí budúcnosť priemyslu v automatizovaných výrobných procesoch a kvalitnej 
výrobe tovaru na základe potrieb trhu.

Kvalita nad všetkým
Prednedávnom väčšina závodov skúsil sporiť nie len na pracovnej sile, ale aj na kvalite materiálov, toľko koľko je 
možné. Prieskum ale ukazuje na to, že väčšina si uvedomila: táto cesta nie je dobrá. Nakolko potrebné množstvo počas 
výroby nemôže nahradiť dlhodobý nárast profitu, čo garantuje vhodná kvalita produktu. Zavedenie takzvanej 
"inteligentnej technológie" na oblasť výroby v nasledujúcich päť rokov súčasne môže pomôcť produktivitu závodov, 
respektíve sa môže prispievať k tomu, aby aj pri väčšej kapacite sa dalo vyrobiť tovar s tou najlepšou kvaliou. Vo 
väčšine priemyselných spoločností automatizovanie práce umožňuje, aby pracovníci pri množstva mohli dávať pozor aj 
na zabezpečenie vhodnej kvality produktov a aby mohli sústrediť aj na viac štupňovú kontrolu.

Väčšia priahladnosť, menšia pravdepodobnosť chyby
Inteligentná technológia, ktorej základ je zaznamenávanie dát a prepojenie neumožňuje iba samotnú výrobu produktov, 
ale celkový pracovný proces spraví zvládnuteľným a ľahko priehľadným. Pomôže v sledovaní trhových požiadaviek, 
ovládaní logistiky a umožňuje rýchle a efektívne prispôsobenie dímenicky sa meniacim trendom. Okrem toho 
efektívnejšie pomôže účinnú elimináciu prípadných chýb a minimalizovanie odpadov. Táto priehladnosť jednoznačne 
vedie pri zvýšení kvality aj k maximalizovanie zisku. Pre dosiahnutia kvality pri automatizovaní pracovného procesu aj 
naďalej ostane dôležitým faktorom aj ľudská kontrola. Pri nepretržitom kontrole systému aj kontrola kvality produktov je 
taká úloha, čo momentálne sa nedá vykonať iba so strojmi a aplikáciami, ktoré sa pracujú len na základe získaných 
údajov. Avšak kombinácia inovatívnej technológie a ľudských zdrojov umožňuje, aby v nasledujúcich rokoch továrne 
fungovali efektívnejšie nielen na zákalde produktivity, ale aj z evnoromentálneho a humanistického hladiska. 
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