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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 15000 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
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-siker-kukcsa-a-megfelelo-keszletnyilvantartas-
bp765)
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A SIKER KULCSA A MEGFELELŐ 
KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS

A járványhelyzetnek köszönhetően egyre elterjedtebb az online vásárlás folyamata. Ez az üzletvezetők számára a 
korábbinál is nehezebb feladattá teszi a készletkezelést. Ennek legfőbb oka, hogy a bolti és az online vásárlók 
lényegében ugyanazokról a polcokról vásárolnak, így az eladásokkal kapcsolatos adminisztrációt két helyről is 
hatékonyan kell kezelnünk.

A feladat természetesen nem megoldhatatlan, sőt, azt is mondhatnánk, alapvetően egyszerű. Nincs hozzá másra 
szükség, mint egy online raktárkezelő megoldásra, mely néhány modern eszköz birtokában gyorsabbá, egyszerűbbé, 
nem utolsó sorban pedig pontosabbá teszi készleteink nyilvántartását.

Most megmutatjuk azt, hogyan működhet egy üzlet úgy, hogy ügyfeleit nem csak a boltban, de online felületeken is 
hatékonyan szolgálja ki.

Ezért fontos a készlethiány elkerülése
Sok vásárló korábban azért járt a hagyományos üzletekbe, hogy böngésszen az árucikkek közt. Megtekintse az általa 
kiszemelt dolgokat, kipróbáljon egy elektronikai cikket vagy felpróbáljon egy ruhaneműt azelőtt, hogy megvásárolná azt. 
A koronavírus-járvány hatására a helyzet azonban némileg megváltozott. 

Sokan álltak át idén az online vásárlásra, melynek köszönhetően a legtöbb üzletnek ma már két oldalról kell tartania a 
frontot raktárkészlet terén. Nem elég, ha csak a bolti vagy csak az online eladásokra figyelünk, hiszen ha az 
árukészlettel kapcsolatos információink nem megfelelőek, könnyen meglehet, hogy kellemetlen szituációkba futunk.

Éppen ezért fontos mindig tudnunk, mely termékek mikor, milyen mennyiségben, és mely üzletekben érhetők el 
pontosan.

Kellemetlen lehet ugyanis, ha egy vásárló egy online ajánlat hatására boltunkba betérve azt tapasztalja, hogy az általa 
kiszemelt árucikket készlethiány miatt személyesen nem tudja megvásárolni, vagy épp egy sikeres virtuális rendelést 
ideiglenes készlethiány miatt mégsem tudunk teljesíteni.

Az ilyen helyzetek azonban szerencsére elkerülhetők. Abban az esetben, ha termékeinkről olyan adatbázist vezetünk, 
mely egyszerre képes a bolti eladásokat és az online elkelt termékeket egyszerre regisztrálni.

A modern raktárkezelés a megoldás

Ahhoz, hogy a leltárral kapcsolatos kavarodás elkerülhető legyen, mindenképp olyan szoftveres megoldásra van 
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szükségünk, mely egy eladott árucikk esetén azonnal frissíti az árukészletünkkel kapcsolatos adatbázist. 

Erre a legjobb megoldást egy olyan raktárkezelő szoftver jelenti, mely az üzletekben használt eszközeinkkel (például 
POS-rendszerünkkel), valamint webáruházunkkal összekötve képes a különböző helyről beérkező rendelések 
kezelésére.

A raktárkezelő szoftver használata mellett természetesen szükségünk lesz olyan eszközökre, melyek garantálják 
számunkra azt, hogy a boltban eladott termékek azonnal bekerülnek az adatbázisba, ezáltal véletlenül sem alakul ki 
ideiglenes készlethiány. Erre a feladatra bármilyen vonalkód olvasó vagy mobil adatgyűjtő megfelel, mely az általunk 
választott raktárkezelő szoftverrel kompatibilis.
Nem csak a rendelések szempontjából fontos

Az árukészlet megfelelő kezelhetősége nem csak az online rendelések teljesítése szempontjából lehet kulcsfontosságú. 
A jól működő nyilvántartás segít abban, hogy a lejárt árucikkek időben lekerüljenek a polcról, hogy a sérült áru 
egyszerűbben legyen visszaküldhető, valamint segít abban is, hogy feltérképezzük, melyek azok a termékek, melyek 
jobban fogynak és a jövőben nagyobb készlettel kell betáraznunk belőlük.

Ha visszaemlékszünk a járványhelyzet kirobbanása idején kialakult hiányokra, abban az esetben az utóbbi lehetőség 
különösen hasznos lehet, hiszen a digitális nyilvántartásnak köszönhetően akár abban a pillanatban új szállítmányt 
rendelhetünk valamiből, amint észrevesszük, hogy az átlagosnál gyorsabb ütemben kezdett el fogyni raktárunk polcairól.
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