
ZMENA MALOOBCHODNÝCH 
POS SYSTÉMOV

PODLA PRIESKUMOV V SPOJENÝCH 
ŠTÁTOCH PRIEBEHU UPLYNULÉHO 
ROKA OPROTI PRIEMERU 
SPOTREBITELIA NECHALI V 
POKLADNICIACH V OBCHODOV O 5% 
NIŽŠIU SUMU, AKO V ROKU 2017. 
PODLA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV 
S ODBORNÝMI ZNALOSŤAMI V DANOM 
ODBORE TO JE KVÔLI DVOMA 
NOVÉMU TRENDU. JEDEN JE ONLINE 
NAKUPOVANIE, ČO DOBÝVA ČORAZ 
ŠIROKOM KRUHE A DRUHÝ JE 
ZÁKLADNÁ ZMENA 
SPOTREBITELSKÝCH ZVYKOV A 
PREFERENCIÍ.
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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/zmena-maloobchodnych-pos-systemov-bp624)
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ZMENA MALOOBCHODNÝCH POS SYSTÉMOV

Podla prieskumov v Spojených štátoch priebehu uplynulého roka oproti priemeru spotrebitelia nechali v pokladniciach v 
obchodov o 5% nižšiu sumu, ako v roku 2017. Podla výskumných pracovníkov s odbornými znalosťami v danom odbore 
to je kvôli dvoma novému trendu. Jeden je online nakupovanie, čo dobýva čoraz širokom kruhe a druhý je základná 
zmena spotrebitelských zvykov a preferencií.

Tie podnikatelia, ktorí sa neviedia prispôsobiť k týmto novým trendom, žial môžu sa ľahko stať obeťou a konkurencia, 
ktorá pracuje s novými modernejšími technológiami lahko ich môžu vyraziť z trhu. Čo môže byť riešenie na tento čoraz 
pálčivejší problém?

Klúč sa skrýva v modernizácií
Meniace sa časy, ako vždy aj teraz vyžadujú nové, inovatívne riešenia v tom prípade, ak niekto chce zostať na nohách 
v hospodárskej súťaže. V záumme toho, aby aj Vaše podnikanie bolo schopné dobehnúť k čoar väčším očakávaním 
spotrebiteľov, tak predovšetkým zvýšenie efektívnosti práce a jej zjednodušenie znamená nevyhnutnú úlohu.

V prípade maloobchodných jednotiek tento proces predovšetkých sa začína s zrýchlením a modernizovaním 
systémov POS, pokladníc a skenerov.

Nakolko pracovný proces je kým rýchlejší a účinnejší a čím je efektívnejšia obsluha zákazníkov, tak spotrebitelia budú 
tým spokojnejší s našimi službami. Ale ktoré sú tie trendy, ktoré v súčasnom stave znamenajú isté a dlhodobé riešenie 
v modernizácií nášho systému POS?

Dôsledok modernizácie je zvyšujúca spokojnosť zákazníkov

Rok 2018 bol naozaj silný z hladiska rozvíjania technológie POS. Na trhu sa stali dostupnými čoraz náročnejšie 
prístroje, ktoré umožňujú stále rýchlejšiu a účinnejšiu prácu rovnako aj pre malo aj velkoobchodníkov. Snímače 
čiarových kódov výrobené s novou technológiou sú schopné načítať čiarové kódy aj z väčšieho rozsahu a lepšie vedia 
spracovať aj prípadné poškodené etikety, ako ich predchodcovia. Napríklad takzvané bioptické skenery majú čoraz 
väčšiu popularitu v takých väčších tranzakčných prostredí, ako potraviny a iné maloobchodné jednotky.

Najmodernejšie prístroje dnes už majú vstavanú kameru, ktoré sú schopné efektívnejšie spracovať nie len hore 
uvedené poškodené alebo problémové čiarové kódy, ale umožnia aj dekódovanie čiarových a QR kódov aj z obrazovky 
smartfónov alebo displejov. Takto predovšetkým ulahčia podnikatelom plánovanie takých akcií ktoré na základe nich a 
aj snímanie takých kupónov či kódov pri pokladní.

Takže nie je div, že stále viacerí zvolia tie modernejšie a novšie možnosti. Premena ale je aj až tak jednoduchá a na 
prvý pohlad môže byť aj nákladná, avšak doteraz spravené prieskumy ukazujú, že používanie moderných, špičkových 
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skenerov môžu zvyšovať produktivitu pokladníkov, čo nepochybne prináša väčšiu spokojnosť zákazníkov a zvýšenie 
profitu.

Vo vyvíjaní a vytvorení špičkových prístrojov sa považujú za popredné spoločnosti Aj Zebra, Honeywell, ďalej aj 
Datalogic. Ich zariadenia sú nie iba spolahlivé a efektívne, ale sú nepretržite rozvíjatelné a asú schopné na to, aby sa 
prispôsobili k najnovším softvérom a operačným systémom.

Keď aj Vy tak rozhodnete, že chcete dobehnúť konkurenciu na trhu a moderzizovať momentálne používaný POS 
systém, tak v našom internetovom obchode nájdete tie prístroje od všetkých troch výrobcov, ktoré prispievajú k tomu, 
aby ste dostali nový, spolahlivý a efektívny obchodný pracovný proces.
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