
A KISKERESKEDELMI POS 
RENDSZEREK VÁLTOZÁSA

A TAVALYI ÉVBEN A LEGÚJABB 
FELMÉRÉSEK SZERINT A 2017-ES 
ÁTLAGHOZ KÉPEST 5%-OT ESETT A 
FOGYASZTÓK ÁLTAL A BOLTOK 
KASSZÁINÁL HAGYOTT ÖSSZEG AZ 
EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. A 
TÉMÁBAN JÁRTAS KUTATÓK SZERINT 
EZ LEGINKÁBB KÉT, ÚJ KELETŰ 
TRENDNEK TUDHATÓ BE. AZ EGYIK AZ 
ONLINE VÁSÁRLÁS EGYRE NAGYOBB 
KÖRBEN TÖRTÉNŐ TÉRHÓDÍTÁSA, A 
MÁSIK PEDIG A FOGYASZTÓI 
SZOKÁSOK ÉS PREFERENCIÁK 
ALAPVETŐ ÁTALAKULÁSA.

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

https://www.digicode.hu/


Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/a-kiskereskedelmi-pos-rendszerek-valtozasa-bp108)

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

mailto:info@digicode.hu
mailto:szamla@digicode.hu
mailto:szerviz@digicode.hu
https://www.digicode.hu/
https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek
https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat
https://www.digicode.hu/blog/a-kiskereskedelmi-pos-rendszerek-valtozasa-bp108
https://www.digicode.hu/


A KISKERESKEDELMI POS RENDSZEREK 
VÁLTOZÁSA

A tavalyi évben a legújabb felmérések szerint a 2017-es átlaghoz képest 5%-ot esett a fogyasztók által a boltok 
kasszáinál hagyott összeg az Egyesült Államokban. A témában jártas kutatók szerint ez leginkább két, új keletű 
trendnek tudható be. Az egyik az online vásárlás egyre nagyobb körben történő térhódítása, a másik pedig a fogyasztói 
szokások és preferenciák alapvető átalakulása. 

Azok a kereskedők, akik nem tudnak alkalmazkodni ezekhez az új trendekhez, sajnos könnyen áldozatul eshetnek, és 
újabb, modernebb technológiával dolgozó versenytársaik kiüthetik őket a piaci versenyből. Mi lehet a megoldás az 
egyre égetőbbnek tűnő problémára?

A kulcs a modernizációban rejlik
A változó idők, mint általában, most is új, innovatív megoldásokat kívánnak abban az esetben, ha valaki szeretne talpon 
maradni a taposómalomban. Annak érdekében, hogy az Ön vállalkozása is képes legyen felzárkózni az egyre 
magasabb fogyasztói elvárásokhoz, elkerülhetetlen feladatot jelent többek közt a munka hatékonyságának növelése, 
gördülékenyebbé tétele. 

A kiskereskedelmi egységek esetében ez a folyamat főként a POS rendszerek, a pénztárgépek és szkennerek 
fejlesztésével, gyorsabbá és megbízhatóbbá tételével kezdődik.

Minél gyorsabb és hatékonyabb ugyanis a munkafolyamat, minél effektívebb a vevők kiszolgálás, a fogyasztók annál 
elégedettebbek lesznek az általunk kínált szolgáltatásokkal. De mik azok a trendek, amik a jelenlegi viszonyok mellett 
hosszan tartó és biztos megoldást jelentenek POS rendszerünk modernizálására?

A modernizáció következménye a növekvő vásárlói elégedettség

2018 igazán erős évnek bizonyult a POS technológia fejlődésének szempontjából. Egyre komolyabb eszközök váltak 
elérhetővé a piacon, melyek egyre gyorsabb és hatékonyabb munkát tesznek lehetővé a kis- és nagykereskedők 
számára egyaránt. Az új technológiával készült vonalkód olvasók nagyobb hatótávolságból is képesek leolvasni a 
vonalkódokat, és az esetlegesen sérült címkéket is eredményesebben tudják kezelni, mint elődeik. Egyre nagyobb teret 
hódítanak például az úgynevezett bioptikus szkennerek az olyan, nagyobb volumenű tranzakciós környezetekben, mint 
az élelmiszerboltok, és egyéb kiskereskedelmi egységek.

A legmodernebb eszközök ma már beépített kamerákkal működnek, melyek nem csupán a korábban problémás 
szögben nyomtatott, vagy sérült kódokat képesek hatékonyabban kezelni, de lehetővé teszik például a 
mobiltelefonokon felmutatható vonalkódok és QR-kódok leolvasását is. Így a sokkal könnyebbé teszik a kereskedők 
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számára többek közt az ezeken alapuló akciók tervezését, a pénztáraknál felmutatott kuponok hatékony leolvasását is.

Nem csoda tehát, hogy egyre többen veszik az irányt az újabb, modern megoldások felé. Az átállás persze nem 
egyszerű, és első ránézésre költséges is lehet, azonban az eddig felmérések azt mutatják, hogy a korszerű, felső 
kategóriás szkennerek használata nagyban növelheti az eladók produktivitását, amely egyértelműen a vásárlói 
elégedettség és a profit növekedésével is együtt jár.

A csúcskategóriás eszközök tervezésében és kivitelezésében a Zebra, a Honeywell, valamint a Datalogic is élharcos 
vállalatoknak számítanak. Eszközeik nem csak megbízatók és hatékonyak, de folyamatosan fejleszthetők, és képesek 
arra, hogy a legújabb szoftverekhez, operációs rendszerekhez is alkalmazkodjanak.

Ha Ön is úgy dönt, hogy szeretne felzárkózni a piaci versenyben és modernizálná jelenleg használt POS rendszerét, 
webáruházunkban mindhárom gyártótól megtalálhatja azokat az eszközöket, melyek hozzájárulnak a kereskedelmi 
munkafolyamat megbízható, és hatékony újragondolásához.
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