
ÍGY SEGÍTIK A MOBIL 
SZÁMÍTÓGÉPEK A LOGISZTIKAI 
FELADATOKAT

A KERESKEDELMI LÁNCOLAT EGYIK 
LEGFONTOSABB ELEMÉT A 
LOGISZTIKAI TEENDŐKET ELLÁTÓ 
CÉGEK JELENTIK. LEGYEN SZÓ AKÁR 
A GYÁRTÁSHOZ SZÜKSÉGES 
ALKATRÉSZEK SZÁLLÍTÁSÁRÓL, 
AKÁR A MEGRENDELT CSOMAGOK 
KÉZBESÍTÉSÉRŐL, 
ELENGEDHETETLEN, HOGY 
FELADATUKAT GÖRDÜLÉKENYEN 
VÉGEZZÉK. EZ PEDIG KOMOLY 
KOORDINÁCIÓT ÉS ODAFIGYELÉST 
IGÉNYEL. A MUNKA ZAVARTALAN 
MENETÉHEZ ÉPPEN EZÉRT MÁR 
ELENGEDHETETLEN A MEGBÍZHATÓ, 
GYORS, ÉS LEGFŐKÉPP MODERN 
ESZKÖZÖK HASZNÁLATA.
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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/igy-segitik-a-mobil-szamitogepek-a-logisztikai-
feladatokat-bp160)
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ÍGY SEGÍTIK A MOBIL SZÁMÍTÓGÉPEK A 
LOGISZTIKAI FELADATOKAT

A kereskedelmi láncolat egyik legfontosabb elemét a logisztikai teendőket ellátó cégek jelentik. Legyen szó akár a 
gyártáshoz szükséges alkatrészek szállításáról, akár a megrendelt csomagok kézbesítéséről, elengedhetetlen, hogy 
feladatukat gördülékenyen végezzék. Ez pedig komoly koordinációt és odafigyelést igényel.

A munka zavartalan menetéhez éppen ezért már elengedhetetlen a megbízható, gyors, és legfőképp modern eszközök 
használata. A legjobb megoldás am pedig egyértelműen az tekinthető, ha a jó tulajdonságok többségét egyetlen, 
könnyen kezelhető, hordozható készülékben egyesítjük.

Az alábbiakban szeretnénk megmutatni, milyen helyzetekben, a munka mely pontjain lehet leginkább hasznos egy 
sokoldalú, hordozható kompjúter használata.

A csomagelosztó raktárban
A szállítási logisztikai feladatok első, egyben legfontosabb pontját a raktár jelenti. A szállítók itt kapják meg azokat a 
csomagokat, melyeket el kell juttatniuk a célállomásra. Legyen szó akár egy autógyár számára csomagolt 
alkatrészekről, akár egy webáruház bedobozolt megrendeléseiről, fontos, hogy minden egyes tételt megfelelően 
vegyünk leltárba, és minden egyes átvett csomag pontosan bekerüljön az adminisztrációs rendszerbe.

A mobileszközök használata ezen a ponton nem csak gyorsabbá, de biztonságosabbá is teszi a munkát. A modern, 
hordozható kompjúterek többségét nem csak kommunikációs funkciókkal, de vonalkódolvasóval is ellátják, ilyen módon 
pedig az eszközök segítenek a pontos nyilvántartás vezetésében, a megfelelő adminisztrációs procedúra betartásában.

A kiszállítás során

A modern munkaeszközök egyik legnagyobb szépsége, hogy segítségükkel csökkenthető a felesleges papírmunka. 
Ezáltal pedig nem csak kevesebb dokumentumot kell tárolnunk, de egyúttal környezetbarátabbá is tehetjük 
vállalkozásunkat. A hordozható számítógépek és terepi munkára alkalmas tabletek használatával többé nincs 
szükségünk nyomtatott átvételi elismervényekre, hiszen a szállítók eszközeinek érintőképernyőjén ezek könnyen és 
gyorsan szignózhatók digitális dokumentumok formájában is.

További nagy előnyt jelent ezen kívül, hogy a hordozható készülékek az adminisztrációs és kommunikációs feladatok 
mellett a navigáció során is segítségünkre lehetnek. Az Android operációs rendszerrel működő mobil kompjúterek 
kiválóan működnek ugyanis az autóban használható GPS-ként is, ilyen módon mindig friss térképpel közlekedhetünk, 
és sosem kell amiatt aggódnunk, hogy kiszállítás közben eltévednénk.
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Az elosztópontokon

A logisztikai feladatokat ellátó dolgozók sok esetben nem a végső tulajdonosnak szállítják az autóban lévő csomagokat, 
hanem egy olyan elosztópontra, ahonnan később azok megérkeznek a harmadik félhez. Mivel ezekről az 
elosztópontokról a csomagok tovább utaznak, fontos, hogy szállítóként mindig pontosan dokumentáljuk a szállítmányt, 
hiszen, ha valami a későbbiek során elkeveredik, nem a mi felelősségünk lesz.

A mobil adatgyűjtők lehetővé teszik azt, hogy a dokumentáció gyorsan és gördülékenyen történjen, segítségükkel pedig 
akár azonnal rögzíthetjük az átadott csomagokat, akár online adatbázisban is. 

És mivel az eszközök használata rendkívül egyszerű, így akár ideiglenes alkalmazottakra, új dolgozókra, vagy beugrós 
szállítókra is nyugodt szívvel bízhatjuk rá a csomagok fuvarozásának és átadásának feladatát.

Milyen mobileszközt válasszak?
Az, hogy milyen hordozható adatgyűjtő mellett döntünk, kizárólag az általunk végzett munka módjától, céljainktól függ. 
Míg egy fix raktárban a vonalkódos nyilvántartás kezelésére elég lehet egy egyszerűbb eszköz is, addig a logisztikai 
feladatok ellátására érdemes a kommunikációs feladatokat is hatékonyan ellátó, multifunkciós mobil számítógépet 
választanunk.

Webshopunkban mindkét kategóriából szemezgethet, és olyan, neves gyártók csúcsminőségű eszközei közül 
választhatja ki a céljainak megfelelőt, mint a Honeywell, a Datalogic, vagy a méltán világhírű Zebra.
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