
SOSEM VOLT MÉG ENNYIRE 
EGYSZERŰ AZ ÁRUKÉSZLET 
NYILVÁNTARTÁSA!

A RAKTÁRAKNAK NAPJAINKBAN A 
NÖVEKVŐ PIAC HATÁSÁRA EGYRE 
NAGYOBB MENNYISÉGŰ 
ÁRUKÉSZLETTEL ÉS EGYRE 
SZOROSABB SZÁLLÍTÁSI 
HATÁRIDŐKKEL KELL 
SZEMBENÉZNIÜK. AHHOZ, HOGY A 
MUNKAERŐ MINDENT HATÉKONYAN 
TUDJON KEZELNI, KÖNNYEN 
MŰKÖDTETHETŐ SEGÉDESZKÖZÖKRE 
VAN SZÜKSÉG.
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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/egyszeru-arukeszlet-nyilvantartas-zebra-tc8000-
bp51)
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SOSEM VOLT MÉG ENNYIRE EGYSZERŰ AZ 
ÁRUKÉSZLET NYILVÁNTARTÁSA!

A raktáraknak napjainkban a növekvő piac hatására egyre nagyobb mennyiségű árukészlettel és egyre szorosabb 
szállítási határidőkkel kell szembenézniük. Ahhoz, hogy a munkaerő mindent hatékonyan tudjon kezelni, könnyen 
működtethető segédeszközökre van szükség.

A legtöbb raktár éppen ezért ma már modern mobileszközöket használ abból a célból, hogy készleteit monitorozza és 
megkönnyítse a kiszállítási folyamatokat. A Zebra fejlesztő- és tervezőcsapata mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a hagyományos raktári technológiákat modernizálja.

Új kor a raktározásban
A pontos és időben történő kiszállítás egy raktár esetében létfontosságú feladat. A beérkező rendelések 
mennyiségének kezelése azonban nagyban függ a dolgozók számára rendelkezésére álló eszközök minőségétől és 
hatékonyságától. A legtöbb nagy raktár egy ideje már elektronikus rendszerek használatára váltott a papíralapú 
adminisztrációról, ami megkönnyíti és felgyorsítja a rendelkezésre álló raktárkészlet monitorozását és a kiszállítási 
feladatokat logisztikai szervezését.

A modern elektronikus rendszerek azonban modern eszközöket igényelnek, melyek segítségével a dolgozók könnyen 
és gyorsan leltárba vehetik a raktárkészlet elemeit és regisztrálhatják a megrendelők részére kiküldött szállítmányokat. 
Ez azonban csak akkor működik hatékonyan, ha a rendszer mindent egy helyen könyvel, és eszközök sokasága helyett 
csupán egyetlen olyan készülékre van szükség, mely képes ellátni a nélkülözhetetlen feladatokat.

A Zebra fejlesztői ennek érdekében dolgozták ki univerzális vonalkód leolvasó készüléket, mely jóval több feladat 
ellátására képes, mint azt első ránézésre gondolnánk.

Egy eszköz mind felett

Az Android operációs rendszerrel működő TC8000 terminál hatékonyságát bizonyítják azok a felmérések, melyek 
szerint a kísérleti időszakban az eszköz használata 14%-al növelte a résztvevő raktárak produktivitását. És hogy minek 
köszönhető ez a rohamos fellendülés?

Főként a TC8000-es terminál formatervezésének és kialakításának. Az eszköz innovatív dőlésszögű érintőképernyője a 
szkennelést és a képernyő leolvasását egyszerűbbé és gyorsabbá teszi, mint a hagyományos vonalkód olvasók 
esetében. A terminál a nehezen olvasható, gyűrött, vagy sérült vonalkódokkal is könnyebben birkózik meg elődeinél. 
Operációs rendszerének köszönhetően együttműködik a raktárkészleteinket nyilvántartó szoftverekkel, és akár 
egyszerre több programmal is képes egyidejűleg dolgozni.
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