
3+1 OK, AMIÉRT NEKED IS 
ÉRDEMES VONALKÓDOT 
HASZNÁLNOD

GYAKRAN GONDOLKODSZ AZON, 
HOGY VÁLLALKOZÁSOD 
MŰKÖDÉSÉHEZ ÉRDEMES LENNE 
BESZEREZNED EGY SAJÁT 
CÍMKENYOMTATÓT ÉS EGY 
VONALKÓDOLVASÓT, AZONBAN NEM 
TUDOD, VALÓBAN MEGÉRNÉ-E A 
BERUHÁZÁS? NE GONDOLKODJ 
TOVÁBB! A VONALKÓDOK 
HASZNÁLATA NEM CSAK A TE, HANEM 
ALKALMAZOTTAID ÉLETÉT IS 
KÖNNYEBBÉ TEHETI, ÉS RENGETEG 
MÓDON SEGÍTHET AZ ÁTLAG 
PRODUKTIVITÁS NÖVELÉSÉBEN. 
HOGY HOGYAN? MOST NÉHÁNY 
EGYSZERŰ PÉLDÁN KERESZTÜL 
MEGMUTATJUK NEKED!
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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/negy-ok-amiert-erdemes-vonalkodot-hasznalnod-
bp91)
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3+1 OK, AMIÉRT NEKED IS ÉRDEMES 
VONALKÓDOT HASZNÁLNOD

Gyakran gondolkodsz azon, hogy vállalkozásod működéséhez érdemes lenne beszerezned egy saját címkenyomtatót 
és egy vonalkódolvasót, azonban nem tudod, valóban megérné-e a beruházás? Ne gondolkodj tovább! A vonalkódok 
használata nem csak a Te, hanem alkalmazottaid életét is könnyebbé teheti, és rengeteg módon segíthet az átlag 
produktivitás növelésében. Hogy hogyan? Most néhány egyszerű példán keresztül megmutatjuk neked!

Csökkenti a hibalehetőséget
A kézi adatbevitel rengeteg hibalehetőséget rejt magában. Adminisztrációs munka során már egyetlen elütés is okozhat 
problémát. Az ilyen jellegű gondok elkerülésére kiváló megoldást jelent a vonalkódok és leolvasók használata, hiszen a 
kódolt adatok megbízhatóan tárolják az adott termék vagy raktári cikk információit, leolvasásuk pedig gyors és egyszerű 
feladat.

Csökkenti az alkalmazottak betanítási idejét

Mivel a kézi vonalkódolvasók működésének elsajátítása alig telik többe néhány percnél, így az új munkaerő 
betanításának ideje is lényegesen lecsökkenthető. A vonalkód-technológia használatának köszönhetően ráadásul a 
raktárosoknak és az eladóknak lényegesen kevesebb információt kell észben tartaniuk, vagy manuálisan rögzíteniük, 
hiszen az árucikkek kódolt adataiból rengeteg lényeges dolog megtudható.

Költséghatékony

A vonalkódok tervezése és nyomtatása egyaránt olcsón, mondhatni fillérekből kivitelezhető folyamat. A legtöbb 
vonalkód tervező szoftver használata egyszerű és könnyen tanulható, ha pedig a saját címkenyomtatóval rendelkezünk, 
naponta akár több ezer vonalkódot is nyomtathatunk raktárkészletünk, vagy polcra kerülő árucikkeink jelölésének 
érdekében.

Sokoldalú

Habár sokan úgy gondolják, a vonalkódok felhasználási területét csupán a kereskedelem jelenti, a valóság az, hogy a 
technológia ennél jóval szélesebb körben is hatékonyan alkalmazható. A raktárkészlet jelölése mellett a vonalkódokat 
az egészségügyben, a szórakoztatóiparban, és az élet rengeteg egyéb, hétköznapi területén is hatékonyan 
használhatjuk.
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