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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/mik-azok-a-pos-rendszerek-hogyan-mukodnek-bp93)
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MIK AZOK A POS RENDSZEREK ÉS HOGYAN 
MŰKÖDNEK?

Az oldalunkon többször olvashattatok már a POS, azaz az úgynevezett Point of Sale (értékesítési pont) rendszerekről. 
De mit takar tulajdonképpen a kifejezés, és mire használható a POS? Most elmondjuk nektek, mit érdemes tudni erről a 
rejtélyes fogalomról!

Mi az a POS?
A POS rendszerek számítógépek által vezérelt, összekapcsolt eszközökből álló hálózatok. Középpontjukban egy 
szoftver áll, melynek típusa jellemzően attól függ, az adott vállalkozás milyen céllal szeretné használni a rendszert.

A POS rendszerek általános célja, hogy megkönnyítsék az árusított termékek adminisztrációját, nyomon követését, és 
értékesítését. Egy kereskedelemben használt POS rendszer az esetek többségében egy kasszából, egy nyomtatóból 
illetve az adatok bevitelére szolgáló eszközökből (különböző fajta vonalkód olvasók, érintőképernyő, stb.) áll.

Hol használják?

A POS rendszereket jellemzően a kereskedelem és a vendéglátás terén alkalmazzák. Használatuk nem csupán 
gyorsabbá teszi az értékesítés folyamatát, de segít nyomon követni a kassza tartalmát, információt nyújt az árukészlet 
alakulásáról, valamint a forgalomról, a vásárlói szokásokról is pontos képet fest.

Hogyan válasszunk POS-t?

A céljainknak megfelelő POS megtalálása elengedhetetlen vállalkozásunk sikeréhez, hiszen a rendszer hatalmas 
szerepet játszik a vásárlói elégedettség megteremtésében. A számunkra ideális megoldás több, kulcsfontosságú 
dologtól is függhet.

Ezek közé tartozik a vállalkozás típusa, a napi forgalom ismerete, a tranzakciók típusa és száma, a munkaállomások és 
üzletek száma, illetve az üzlet által használt, külső alkalmazások típusa is. A legtöbb POS-alkalmazás alapvetően 
rugalmas, és céljainknak megfelelő funkciókkal használható, azonban minden esetben érdemes odafigyelni arra, hogy 
kizárólag olyan szoftvert válasszunk, mely képes a vállalkozásunk számára elengedhetetlen funkciók kezelésére. Minél 
több munkaállomást szeretnénk szinkronizálni, vagy minél több üzletet szeretnénk egymással összekötni, egyértelműen 
annál komplexebb POS rendszerre lesz szükségünk. 

Az igényeink természetesen folyamatosan változhatnak, azonban az üzletünkben is elérhető POS rendszerek egyik 
nagy előnye, hogy bármikor könnyedén bővíthetők és továbbfejleszthetők.
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