
A VONALKÓD-KEZELŐ 
SZOFTVEREK ÖT 
LEGHASZNOSABB 
TULAJDONSÁGA

A VONALKÓDOK ÉLETÜNK MINDEN 
TERÜLETÉT BEHÁLÓZZÁK. 
HASZNÁLATUK A KERESKEDELEMTŐL 
KEZDVE AZ OKTATÁSON ÁT, EGÉSZEN 
AZ EGÉSZSÉGÜGYIG JÓL MŰKÖDŐ 
GYAKORLATNAK SZÁMÍT. EZ NEM 
VÉLETLEN, HISZEN A VONALKÓDOK 
NEM CSAK HASZNOS, DE 
MEGBÍZHATÓ ÉS KÖNNYEN 
KEZELHETŐ MEGOLDÁST 
JELENTENEK AZ 
INFORMÁCIÓTÁROLÁSRA. EGY 
IGAZÁN JÓ RENDSZER IS NEHEZEN 
MŰKÖDIK AZONBAN EGY MINDEN 
ELEMÉT ÖSSZEHANGOLÓ ÉS 
IRÁNYÍTÓ EGYSÉG, KÖZPONTI „AGY” 
NÉLKÜL. ILYEN A JÓ VONALKÓD-
KEZELŐ SZOFTVER, MELY MINDEN 
OLYAN, FONTOS FELADATOT KÉPES
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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-vonalkod-kezelo-szoftverek-ot-leghasznosabb-
tulajdonsaga-bp144)
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A VONALKÓD-KEZELŐ SZOFTVEREK ÖT 
LEGHASZNOSABB TULAJDONSÁGA

A vonalkódok életünk minden területét behálózzák. Használatuk a kereskedelemtől kezdve az oktatáson át, egészen az 
egészségügyig jól működő gyakorlatnak számít. Ez nem véletlen, hiszen a vonalkódok nem csak hasznos, de 
megbízható és könnyen kezelhető megoldást jelentenek az információtárolásra. 

Egy igazán jó rendszer is nehezen működik azonban egy minden elemét összehangoló és irányító egység, központi 
„agy” nélkül. Ilyen a jó vonalkód-kezelő szoftver, mely minden olyan, fontos feladatot képes ellátni, melyekre 
vállalkozásunknak szüksége lehet a vonalkódos nyilvántartás használata során.

Az alábbi bejegyzésben öt pontba szedve gyűjtöttük össze, miket is kell tudnia egy jól működő vonalkód-kezelő 
programnak, és mik azok a tulajdonságok, amiért érdemes elgondolkodnunk a használatán.
Minimalizált hibák

A manuális adatbevitel rengeteg hibalehetőséget rejt magában. A fáradtság, a figyelmetlenség, vagy egy egyszerű 
elütés is képes lehet egy raktár vagy egy üzlet működésében hatalmas zűrzavart okozni, ez a káosz azonban a 
vonalkódok használatával kiküszöbölhető.

A vonalkód-kezelő szoftver feladata többek közt az, hogy számon tartsa raktárkészletünket, segítségével pedig nem 
csak gyorsabban és gördülékenyebben, de minimalizált hibaszázalékkal is történik az adminisztráció.

Hatékony problémamegoldás

Akadnak olyan termékek, melyek vonalkódját bizonyos szkennerek csak nehezen tudják leolvasni. Ezek lehetnek 
túlzottan sötét, vagy túlságosan fényes felületre nyomtatott, vagy akár egyszerűen sérült vonalkódok is. Bármi is a 
probléma forrása, a leolvasási nehézségek a kasszánál nem kívánt fennakadásokat és torlódást okozhatnak, ami pedig 
komolyan csökkentheti a vásárlói elégedettséget.

Egy vonalkód-kezelő szoftver használatával pillanatok alatt kereshetünk rá adatbázisunkban a problémás árucikk 
kódjára, és szinte olyan gyorsan haladhat tovább a sor a kasszánál, mintha nem is történt volna semmi.

Nyomon követhető raktárkészlet, házon belül és kívül

A vonalkódos nyilvántartás segít abban, hogy árucikkeinket a raktárban, az üzleteink polcain, vagy épp szállítás közben 
is számon tarthassuk, nyomon követhessük. A vonalkód-kezelő szoftverek használata pofon egyszerű feladattá 
varázsolja az időszakos leltárak lebonyolítását, és segítségükkel akár a távoli országokba szállított csomagjaink, 
árucikkeink útvonala is megfigyelhetővé tehető.
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Egyedi címkék egyszerű tervezése

Egy jó vonalkód-kezelő szoftver nem csupán az adatbázisban tárolt árucikkek vonalkódjaival kapcsolatos feladatok 
kezelésére alkalmas. Segítségével könnyedén és gyorsan tervezhetünk saját címkéket is, melyeket raktári 
nyilvántartás, bolti értékesítés, vagy bármilyen egyéb, adattárolást igénylő feladat ellátására alkalmazhatunk.

A legtöbb ilyen jellegű szoftverben előre megtervezett sablonokkal is dolgozhatunk, melyek lényegesen leegyszerűsítik 
saját vonalkódjaink, leltárcímkéink, azonosítóink, vagy kuponjaink megtervezését.

Egyszerű adatbázis-kapcsolat 

Ha adatainkat táblázatokban, SQL szerveren vagy úgynevezett Quickbook-okon belül tároljuk, könnyedén 
csatlakoztathatjuk őket vonalkód-kezelő szoftverünkhöz. Ilyen módon nincs szükség az információk újbóli manuális 
feldolgozására, és a már meglévő adatbázisok segítségével tervezhetjük meg vonalkódjainkat és leltárcímkéinket.

Összegzés
Végeredményben elmondható, hogy a jó vonalkód-kezelő szoftver javítja a pontosságot, növeli a produktivitást, és 
lehetővé teszi az emberi hibák kiküszöbölését munkafolyamataink során. Használatával rengeteg felesleges munkától 
szabadíthatjuk meg magunkat, és lényegesen egyszerűbb, gördülékenyebb feladattá tehetjük raktárkészletünk 
kezelését és az időszakos leltárak lebonyolítását.
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