
A RAKTÁRI MUNKA 
OPTIMALIZÁLÁSÁNAK 
LÉPCSŐFOKAI

NAPJAINKBAN EGYRE NAGYOBB 
IGÉNY MUTATKOZIK AZ ÚJÍTÓ, 
MODERN MEGOLDÁSOKRA A RAKTÁRI 
MUNKA TERÜLETÉN. EZ FŐKÉNT AZ 
ELMÚLT ÉVTIZEDBEN JELENTŐSEN 
ÁTALAKULT FOGYASZTÓI 
IGÉNYEKNEK, VÁSÁRLÓI 
SZOKÁSOKNAK KÖSZÖNHETŐ. A 
HAGYOMÁNYOS ÜZLETI MODELLEK 
MELLETT EGYRE NÉPSZERŰBBÉ 
VÁLTAK AZ ONLINE ÁRUHÁZAK, ÉS AZ 
ELADÁSI MÓD MEGVÁLTOZÁSÁVAL 
NÉMILEG A KLASSZIKUS 
RAKTÁROZÁSI MÓDSZEREK IS 
ÁTALAKULTAK, FEJLŐDÉSNEK 
INDULTAK.
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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.
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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-raktari-munka-optimalizalasanak-lepcsofokai-
bp107)
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A RAKTÁRI MUNKA OPTIMALIZÁLÁSÁNAK 
LÉPCSŐFOKAI

Avagy a modern technológia integrálása a produktivitás növelése 
érdekében
Napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik az újító, modern megoldásokra a raktári munka területén. Ez főként az 
elmúlt évtizedben jelentősen átalakult fogyasztói igényeknek, vásárlói szokásoknak köszönhető. A hagyományos üzleti 
modellek mellett egyre népszerűbbé váltak az online áruházak, és az eladási mód megváltozásával némileg a 
klasszikus raktározási módszerek is átalakultak, fejlődésnek indultak.

Új idők, új elvárások. A raktározás területén is

A cégeknek manapság már nem csak a versenytársakkal szemben kell felvenniük a kesztyűt, hanem az idővel is, 
hiszen minél gyorsabb és minél hatékonyabb a kiszállítás, a kuncsaftok annál elégedettebbek a szolgáltatással. Effektív 
munka azonban csak akkor végezhető, ha adottak az új idők igényeihez igazodó, modern feltételek is.

A jó hír az, hogy manapság már minden olyan eszköz elérhető a piacon, ami szükséges lehet a munkafolyamat 
megfelelő optimalizálásához.

Ahhoz azonban, hogy hatékonyan tudjuk növelni cégünk produktivitását, eszközparkunkat átgondoltan és tudatosan 
kell fejlesztenünk. Először is fel kell mérnünk, melyek azok területek, melyeken kevésbé vagyunk erősek, melyek 
bármilyen formában újragondolásra szorulnak.

A raktári munka optimalizálásának alapvető lépcsőfokai

Fizikai automatizálás: A raktári munka új eszközökkel történő modernizálása.
Raktárkezelő rendszerek optimalizálása: A működéséhez szükséges központi rendszer kiépítése, szoftverek 
telepítése, és eszközeinkkel történő összehangolásuk.
Munkafolyamat optimalizálása: Az új eszközök segítségével modernizált munkafolyamat pontos kidolgozása.
Humán erőforrás bővítése: Szükség esetén új munkaerő toborzása a rendszer hatékony kezelése érdekében.
Működési transzparencia megteremtése: A hatékonyabb működés és a hibák gyors, effektív elhárítása 
érdekében a rendszer tökéletes átláthatóságának biztosítása.

A legelső lépés az eszközpark modernizációja

Minden egyes dimenzió más és más megoldásokat követel annak érdekében, hogy céljainknak megfelelően 
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optimalizálhatóvá váljon. A fizikai automatizálás és a raktárkezelő rendszerek megújítása főként új, modern eszközök 
és szoftverek beszerzésén múlik, még a munkafolyamat újratervezése, a humán erőforrás bővítése, illetve a 
transzparencia megteremtése már inkább elméleti és gyakorlati feladatot jelent, melyeknek előfeltétele a megfelelő 
technológiai háttér.

Számos esetben az első lépést a használatban lévő RFID rendszerek és mobileszközök bővítése, megújítása jelenti. 
Egy raktározással és logisztikával foglalkozó cég életében ugyanis a vonalkódos adatbázis kezeléséhez szükséges 
eszközök jelentik a munka alapfeltételét. 

Minél modernebb és sokoldalúbb mobileszközökkel dolgozunk tehát, munkánk annál gördülékenyebben és 
megbízhatóan zajlik majd. Abban az esetben persze, ha az adatok feldolgozására és az eszközök kezelésére szolgáló 
szoftveres rendszerünk is képes lépést tartani a korral és kezelni az általunk használt, modern mobileszközöket és 
RFID rendszerünket.

Nem megy egyről a kettőre

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a raktári munka folyamatának megújítása egyáltalán nem olyan feladat, ami egyik 
napról a másikra kell, hogy történjen. Az internetnek és az új, online megoldásoknak köszönhetően felgyorsult világ 
azonban egyre inkább megköveteli azt, hogy a termékek kiszállítása ne csak hatékonyan és biztonságosan, de gyorsan 
is történjen. Éppen ezért a munkafolyamat újragondolása elkerülhetetlen.

Fontos tehát, hogy minél hamarabb megismerjük és megértsük a digitalizálásban és a modern eszközök használatában 
rejlő lehetőségeket, és megtanuljuk kihasználni azokat munkánk hatékonyságának és produktivitásunk növelésének 
érdekében.

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/

