
HOGYAN SEGÍTHET SPÓROLNI A 
VONALKÓD?

RENGETEGET ÍRTUNK MÁR A 
VONALKÓDOS 
NYILVÁNTARTÓRENDSZEREK 
HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEIRŐL. 
ÁLTALÁBAN ILYENKOR FŐ 
SZEMPONTKÉNT A PONTOSSÁGOT ÉS 
A PRODUKTIVITÁS NÖVEKEDÉSÉT 
EMELTÜK KI, AZONBAN ARRÓL MÉG 
KEVÉS SZÓ ESETT, HOGY A 
VONALKÓDOK MIÉRT JELENTENEK 
KÖLTSÉGHATÉKONY MEGOLDÁST AZ 
EGYÉB NYILVÁNTARTÁSI 
MEGOLDÁSOKKAL SZEMBEN.
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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/hogyan-segithet-sporolni-a-vonalkod-bp154)
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HOGYAN SEGÍTHET SPÓROLNI A VONALKÓD?

Rengeteget írtunk már a vonalkódos nyilvántartórendszerek használatának előnyeiről. Általában ilyenkor fő 
szempontként a pontosságot és a produktivitás növekedését emeltük ki, azonban arról még kevés szó esett, hogy a 
vonalkódok miért jelentenek költséghatékony megoldást az egyéb nyilvántartási megoldásokkal szemben.

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány érvet amellett, hogy habár a szkennerek és adatbáziskezelő szoftverek 
beszerzése elsőre költségesnek tűnhet, hosszú távon miért érdemes a kisvállalkozásoknak is a vonalkódos 
nyilvántartás használata mellett döntenie.

Az idő pénz
Aki valaha is dolgozott már a kereskedelemben, az tudhatja, hogy egy jobb esetben is félévente esedékes leltár a 
megfelelő eszközök hiánya nélkül milyen fejfájást tud okozni. A teljes raktárkészlet mennyiségének felmérése 
hosszadalmas és fárasztó feladat, ami ráadásul tökéletes odafigyelést és magas fokú pontosságot is igényel.

Vonalkódos nyilvántartás használatával azonban ez a folyamat lényegesen felgyorsítható és lerövidíthető. 

Minél pontosabb digitális nyilvántartást vezetünk termékeinkről, annál egyszerűbb a raktárkészlet változásának 
folyamatos monitorozása. A vonalkódok használatával pedig nem csak pontosabb képet kapunk tartalékainkról, de a 
lényegesen lerövidíthetjük a leltár folyamatát, mellyel értékes munkaórákat spórolunk meg, és megakadályozzuk a 
komolyabb profitkiesést is.

Tévedni emberi dolog...

...de a gyors és megbízható vonalkódok használatának segítségével az adminisztrációs hibák száma is hatékonyan 
minimalizálható! Ez fontos, hiszen egy-egy elütés vagy apró figyelmetlenség sokszor hatalmas galibát okozhat, és 
később akár százezres bevételkiesésekhez is vezethet. 

Nyilvántartási rendszerünk modernizálásával ezek a hibák azonban egyszer s mindenkorra könnyedén 
kiküszöbölhetővé válnak, dolgozóink pedig ilyen módon nem csak pontosabban, de produktívabban is végezhetik majd 
munkájukat.

Papír nélkül nem csak olcsóbb, de gyorsabb is

A legtöbb vállalkozás, mikor először hallja a papírmentes munkakörnyezet kifejezést, azonnal az olyan, hétköznapi 
feladatok modernizációjára gondol, mint az adminisztrációs munka, vagy épp a szerződésekkel kapcsolatos ügyek 
egyszerűsítése. Sokaknak meg sem fordul a fejében, hogy az olyan technológiák, mint az úgynevezett 2D vonalkódok 
ennél sokkal szélesebb körben is használhatók a mindennapi munkakörnyezetben.
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A napjainkban rendkívüli népszerűségnek örvendő QR-kódok például nem csak a háttérben zajló munkafolyamatokat, 
de a vásárlói elégedettséget növelő tevékenységeinket is hatékonyan fejleszthetik. 

A 2D vonalkódok kiválóan használhatók például a népszerű, papíralapú kuponok elhagyására is, alkalmazásuk pedig 
nem csak olcsóbb, de gyorsabb, hatékonyabb, és mindenki számára elérhető változatát jelenti az általunk kínált 
kedvezmények elérésének.
Nem csak a nagyvállalatok kiváltsága

Mint ahogyan látható, a vonalkódos nyilvántartás alkalmazásával rengeteg értékes munkaórát, valamint pénzt is 
spórolhatunk. És habár a technológia integrálása a mindennapi munkafolyamat során a kisvállalkozások számára 
költségesnek tűnhet, érdemes tudni, hogy egy hosszú távon hatékonyan megtérülő beruházásról beszélünk.

A vonalkódos rendszerek használata nem csupán produktívabbá és pontosabbá, de elégedettebbé is teszi 
dolgozóinkat, akiknek az új technológia alkalmazása rendkívüli mértékben megkönnyíti munkáját. És mint az közismert, 
az elégedett munkaerő lojális munkaerő, aki igényes az általa végzett feladat minőségére, és igyekszik megbízhatóan, 
produktívan végezni a rá osztott feladatokat, ezzel is hozzájárulva a vásárlói elégedettség folyamatos növekedéséhez.
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