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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/minden-alkatresz-a-megfelelo-helyen-megfelelo-
idoben-logisztika-porsche-bp392)
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Az autóiparban hatalmas a jelentőséggel bír, hogy az alkatrészgyártó cégek időben szállítsák az autógyárak számára 
termékeiket. A kelet-európai piacon ezt a feladatot több márka és modell esetében is a Porsche osztrák 
alkatrészelosztó központja végzi. 

A rájuk nehezedő felelősség pedig nem kicsi, a Zebra által korábban publikált tanulmány szerint legalábbis egyáltalán 
nem. A vállalat ugyanis az osztrák piac mellett szinte egész Délkelet-Európában felügyeli a márkanév-portfóliót. Nagy- 
és kiskereskedelem terén egyaránt.

A Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG Alkatrészelosztó Központja (PDC) tehát nem csak Ausztriában, de tizenegy 
másik országban is felelős a pótalkatrészek raktározásáért és szállítmányozásáért. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a gördülékenyen működő logisztikai megoldások elengedhetetlenek a siker érdekében. 
Hogy ügyfeleiket havi több, mint 600.000 darab alkatrésszel szolgálják ki, a cégnek hatékonyan működő 
adminisztrációs rendszerre van szüksége, melynek kiépítéséhez a vonalkódokat és a Zebra eszközeit választották.

Vonalkódokkal a tökéletes átláthatóság érdekében
Hogyan működhet egy ilyen hatalmas logisztikai hatékonyan, csúszások nélkül? Hogyan képes egyetlen raktár több 
országot is ellátni több márka több modelljéhez tartozó pótalkatrészekkel mindenféle fennakadás nélkül? 
Természetesen úgy, hogy az összes bejövő és kimenő alkatrészt, a tárcsafékektől a gyújtógyertyáig vonalkódokkal 
jelölik.

Vonalkód-címkék használata nélkül az ilyen nagyságrendű elosztórendszer irányítása gyakorlatilag megvalósíthatatlan 
lenne. A vonalkódok segítenek ugyanis abban, hogy a legapróbb pótalkatrész is bekerüljön a digitális rendszerbe, 
melynek segítségével a cég az adminisztrációs és logisztikai feladatokat végzi

Ahhoz pedig, hogy a központ képes legyen megbirkózni napi több százezer címke legyártásával, igazán nagy 
teljesítményű nyomtatóra van szükség. Olyanra, ami egyszerre felhasználóbarát, mégis garantálja a nagy nyomtatási 
sebességet és mennyiséget is.

Zebra nyomtatóval a tökéletes minőség és az ipari mennyiség érdekében

A Porsche alkatrészelosztó központja a feladatra a Zebra 200XiIIIPlus nyomtatót választotta. Nem véletlenül, hiszen az 
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eszközt kifejezetten arra tervezték, hogy nagy, napi igénybevétel mellett, akár folyamatosan üzemeltetve is megállja a 
helyét a gáton. A mennyiség azonban nem megy a minőség rovására, hiszen a 200XiIIIPlus 300 vagy 200 DPI 
felbontással egyaránt képes az ipari vonalkódok, egyéb címkék nyomtatására. 

Ezenkívül majdnem annyira felhasználóbarát, mintha csak egy asztali gépet használnánk. A kellékanyagok cseréje nem 
igényel informatikai támogatást, a nyomtató pedig automatikusan figyelmezteti a felhasználót arról, ha a tintaszalagok 
vagy a nyomtatófejek cseréje szükségessé válik. 

A pótalkatrészekre való igény az elmúlt években úgy tűnik, egyre csak tovább nő Kelet-Európában. Előre láthatólag 
tehát az iparágban egyre több Zebra nyomtatót fognak majd használni. 

Nincs ez másként hazánkban sem, hiszen 2008 óta a magyar importőr, a Parts Center is felszerelkezett a 
nagyteljesítményű, ipari eszközökkel annak érdekében, hogy a beérkező és a kimenő árukat a lehető legnagyobb 
pontossággal tudja kezelni. Azóta eltelt 12 év, és a töretlen siker azt mutatja, hogy a zebra eszközei egyértelműen jó 
választásnak bizonyultak.
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