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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
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/igy-modernizalhatod-raktarkezelesi-
munkafolyamataid-anelkul-hogy-megzavarnad-az-eladasokat-bp689)
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ÍGY MODERNIZÁLHATOD RAKTÁRKEZELÉSI 
MUNKAFOLYAMATAID, ANÉLKÜL HOGY 
MEGZAVARNÁD AZ ELADÁSOKAT

Sok vállalkozás két dolog miatt nem mer belevágni munkafolyamatainak modernizálásába. Az egyik az, hogy túlzottan 
sokat kellene költeni az új technológiára, a másik pedig az, hogy a folyamat több hetes leállásokkal és komoly 
bevételkieséssel is járhat. 

Ha helyesen csináljuk azonban a befektetés hosszútávon egészen biztosan megtérül, a munkának pedig addig sem kell 
szünetelnie, amíg mi a fejlesztéseken dolgozunk. 

De mit jelent az, hogy helyesen? Most megmutatjuk, hogyan foghatunk neki a raktári munkafolyamatok 
újragondolásának anélkül, hogy erre túlságosan sok időt, vagy megterhelő mennyiségű pénzt kellene áldoznunk!

Ami mindennél fontosabb: a tervezés
Az, hogy a munkafolyamatok újragondolása és az eszközpark lecserélése után gördülékenyebb lesz a munka és 
növekszik majd a produktivitás, rendkívül jól hangzik. Ahhoz azonban, hogy ez valóban így legyen, nem szabad 
„Hűbele Balázs” módjára belevágnunk a felújításokba. 

A raktári folyamatok megreformálása komoly tervezést igényel, melynek alapját saját igényeink ismerete képzi.

Gyorsítani szeretnénk a munkafolyamatot, azt szeretnénk, hogy pontosabb legyen az adminisztráció, vagy épp több 
árucikket szeretnénk egy időben, hatékonyan kezelni. Esetleg szeretnénk, ha mindez egyszerre megvalósulna?

Nem mindegy ugyanis a munkafolyamatok mely fázisában, és főként, milyen eszközök beszerzésével vágunk neki a 
folyamatnak.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a modernizálási kísérlet akkor lehet igazán hatékony és hosszútávon kifizetődő, 
ha nem sietjük el. Mielőtt belevágnánk az új rendszer kiépítésébe vagy a régi felújításába, mindenképp térképezzük fel 
cégünk gyengepontjait, és pontosan tervezzük meg, a hatékony produktivitás növekedéséhez milyen új 
munkafolyamatokra, a megvalósításhoz pedig milyen eszközökre lesz szükségünk. 

Ennek tudatában már felállíthatunk egy olyan modernizációs ütemtervet, mely segít abban, hogy ideiglenesen se kelljen 
leállnunk a munkával és addig is az átállási időszak alatt is kihozhassuk vállalkozásunkból a maximumot.

A biztos alapok megteremtése
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Ha azt szeretnénk, hogy cégünk a lehető leghatékonyabban lépjen a fejlődés útjára, a problémát mindig a gyökerénél 
kell megfognunk. A kisvállalkozások többségénél pedig leginkább a manuális adminisztráció az, ami képes lényegesen 
lelassítani a munkafolyamatokat. 

Ráadásul az ebben rejlő hibalehetőségek sokszor plusz munkát és extra kiadásokat is jelentenek. 

Ahhoz tehát, hogy a modernizáció útjára lépjünk, meg kell teremtenünk a szilárd alapokat, és legelőször az 
adminisztrációs feladatok manuális végzésével kell leszámolnunk. Ennek érdekében szükségünk lesz egy olyan 
raktárkezelő szoftverre, melyben a leltárt egyszerűen és gyorsan, digitálisan vezethetjük. 

A raktárkezelő program önmagában persze mit sem ér, ha nem rendelkezünk a használatához szükséges eszközökkel. 
A céljainknak megfelelő eszközök beszerzése

A digitális adminisztráció alapvető kellékét a vonalkód olvasók és/vagy mobil adatgyűjtők jelentik. Ezek segítségével 
gyorsan, pontosan és hatékonyan kezelhetjük vonalkóddal ellátott termékeinket. Az, hogy milyen eszközökbe fektetünk, 
leginkább céljainktól, és az általunk üzemeltetett raktár vagy üzlet méretétől is függ. 

Míg a kisebb vállalkozások egyszerűbb, kézi szkennerekkel is lazán teljesíthetik a feladatot és elérhetik a kívánt 
fejlődést, addig a nagyobb cégeknek már lehetséges, hogy ehhez ipari megoldásokra lesz szükségük. Az eszközök 
beszerzése esetén is fontos tehát, hogy jól ismerjük saját igényeinket, és tisztában legyünk a céllal, amit eszközparkunk 
modernizációjával szeretnénk elérni.

Összességében fontos, hogy a hosszú távú fejlesztés és a munkafolyamatok lehető legkevésbé történő megzavarása 
érdekében az olyan technika felé orientálódjunk, mely nem csak az egyszerű kezelhetőséget biztosítja, de könnyebben 
naprakészen is tartható.

Ha szeretnénk a lehető legmodernebb megoldás mellett dönteni, érdemes tehát olyan, Android-alapú, multi-funkciós 
készüléket választanunk, mely egyaránt lehetővé teszi az 1D és 2D vonalkódok feldolgozását, valamint egyszerre akár 
több munkaeszköz kiváltására is alkalmas.
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