
INNOVATÍV MEGOLDÁSOK A 
LOGISZTIKA TERÜLETÉN

A MEGRENDELÉSEK KEZELÉSE ÉS A 
PROJEKTEK KOORDINÁLÁSA EGY 
NAGYVÁLLAT ÉLETÉBEN IS 
KIHÍVÁSOKKAL TELI FELADAT. AZ 
AMERIKAI CARDINAL LOGISTICS NEVŰ 
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL FOGLALKOZÓ 
CÉG PÉLDÁUL TÖBB, MINT 233 
ELTÉRŐ PROJEKTEN DOLGOZIK 
PÁRHUZAMOSAN. A MUNKÁK 
ÖSSZEHANGOLÁSÁHOZ EGY OLYAN 
RENDSZER SZÜKSÉGES, AMI KÉPES 
ÁTLÁTHATÓVÁ ÉS KEZELHETŐVÉ 
TENNI AZ ADMINISZTRÁCIÓVAL 
KAPCSOLATOS FELADATOKAT, ÉS 
FELGYORSÍTJA A TELJES 
MUNKAFOLYAMATOT.
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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/innovativ-megoldasok-logisztika-bp48)
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INNOVATÍV MEGOLDÁSOK A LOGISZTIKA 
TERÜLETÉN

A megrendelések kezelése és a projektek koordinálása egy nagyvállat életében is kihívásokkal teli feladat. Az amerikai 
Cardinal Logistics nevű szállítmányozással foglalkozó cég például több, mint 233 eltérő projekten dolgozik 
párhuzamosan.

A munkák összehangolásához egy olyan rendszer szükséges, ami képes átláthatóvá és kezelhetővé tenni az 
adminisztrációval kapcsolatos feladatokat, és felgyorsítja a teljes munkafolyamatot. A Cardinal Logistic-nek a megoldást 
egy saját fejlesztésű szoftver, valamint a Zebra által gyártott mobileszközök jelentik.

Út az innováció felé: két eszköz, egy cél
A Cardinal Logistics a munkával járó regisztrációs és adminisztrációs feladatok ellátására és monitorozására korábban 
egyszerre több, különböző platformon működő eszközt és szoftvert is használt. Ez a módszer azonban egy idő után 
kaotikus állapotok kialakulásához vezetett, és nagymértékben gyengítette a produktivitást. A probléma megoldására a 
cég a közelmúltban nagyszabású innovációba vágott.

A változások fő céljaként egy, a munkákat egyszerűbben és hatékonyabban koordináló rendszer létrehozását jelölték ki. 
Az új struktúra feladata, hogy értékes időt spóroljon, ezáltal pedig növelje a termelékenységet és maximalizálja a 
vásárlói elégedettséget. A cég számára a megfelelő megoldást egy saját fejlesztésű szoftver, valamint a Zebra által 
gyártott hardware-ek alkalmazása jelentette. Saját fejlesztésű rendszerük előnye, hogy hatékonyan regisztrálja és kezeli 
a logisztikai feladatokkal kapcsolatos aktivitásokat, a rendelések felvételétől egészen a kiszállításig. A szoftver képes 
annélkül kezelni az eltérő igényekkel rendelkező ügyfelek igényeit, hogy a kiszállítóknak egyetlen eszköznél többre 
lenne szükségük a munka elvégzéséhez. Ez a rendszer azonban bármennyire hatékony is, nem tudna működni a 
megfelelő hardware használata nélkül.

A Cardinal Logostics-nek az innováció végrehajtásához olyan eszközökre volt szüksége, melyek képesek a WWAN-
hálózatra történő csatlakozásra, a GPS-funkciók mellett pedig 1D és 2D vonalkódokat is gond nélkül olvasnak be. A cég 
választása ezért esett a Zebra MC65/67 és TC55 készülékeire. A két eszköz egyszerre funkcionál vonalkód szkenner, 
mobil számítógép, telefon, valamint GPS-készülékként, így a vállalat sofőrjeinek nincs szükségük arra, hogy ezekre a 
célokra különböző konstrukciójú eszközöket alkalmazzanak, melyek mindegyike más-más operációs rendszeren 
működik, és eltérő szoftvereket használ.

Kevesebb terhelés, nagyobb produktivitás

Az új rendszer hamar beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A kevesebb eszköz használata nem csupán kevesebb 
kiadással jár, de kevesebb problémával is, és már az első néhány hónapban látványosan felgyorsította a különböző 
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munkafolyamatokat. A MC65/67 és TC55 vonalkód szkennerekre történő váltás rendkívüli módon megkönnyítette a 
kiszállítók munkáját, és nem csupán pénzt, de rengeteg értékes időt is spórolt a vállalatnak. Ez pedig rövid időn belül a 
vásárlói elégedettség és a termelékenység látványos megnövekedését hozta magával.
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