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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/tovabbra-is-elegendo-megoldas-a-vonalkod-bp253)
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TOVÁBBRA IS ELEGENDŐ MEGOLDÁS A 
VONALKÓD?

A világ napról napra változik. Vele együtt a vásárlási szokások és a kereskedelemben alkalmazott technológia is 
megújul. Napjaink boltosainak és üzletvezetőinek ezért sokkal magasabb szintű nyomon követhetőségre van szükségük 
ahhoz, hogy hatékonyak maradjanak a piaci versenyben, mint néhány évvel korábban.

Sokak éppen ezért kételkednek abban, hogy egy évtizedek óta alkalmazott technológia manapság is hatékonyan 
működhet. A vonalkódos adminisztráció azonban továbbra is a legkedveltebb megoldás, és nagy valószínűséggel a 
leghatásosabb is. 

És hogy miért? Ebben a bejegyzésben most ezt is megmutatjuk!

Egyszerű, de nagyszerű
A vonalkód-technológia a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás az adminisztrációs feladatok ellátására. Elég egy jó 
címkenyomtató és egy szkenner ahhoz, hogy a kódolt információk segítségével a munka a mi üzletünkben vagy 
raktárunkban is gyorsan és pontosan haladhasson.

A megfelelő eszközök használata nem igényel külön tanulást, hiszen a legtöbb esetben egy vonalkód olvasó egyetlen, 
egyszerű mozdulattal használható. Hasonlóan igaz ez a címkenyomtatókra is, melyek segítségével gyorsan és 
egyszerűen nyomtathatunk jelölőcímkéket saját raktárkészletünk, árucikkeink nyilvántartására.

A vonalkódok használatával az adminisztrációs feladatokban rejlő hibalehetőségek minimalizálódnak, a feladatok 
leegyszerűsödnek, és biztosak lehetünk abban, hogy vállalkozásunk hatékonysága és termelékenysége egyik hónapról 
a másikra megugrik.

Olcsó és effektív

A vonalkódok munkafolyamatainkban történő integrálása nem igényel bonyolult eszközöket. Egy számítógép, egy 
vonalkód-kezelő szoftver, valamint egy szkenner is elég ahhoz, hogy a vonalkódokat hatékonyan tudjuk használni a 
mindennapok folyamán.

Éppen ezért a technológia anélkül is alkalmazható, hogy első körben milliókat kellene költenünk a használatához 
szükséges eszközökre.

Természetesen, a nagyobb igények is könnyedén kielégíthetők. A vonalkódos adminisztrációban az a legjobb, hogy egy 
egészen kis üzlet árukészletének nyilvántartására éppúgy alkalmas, mint egy több ezer négyzetméteres raktár 
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leltárának lebonyolítására.
Képes a megújulásra

Rengeteg olyan megoldás létezett az elmúlt évtizedekben, melyek a maguk idejében újítónak és forradalminak tűntek. 
Később azonban újabb és egyszerűbb technológiák vették át a helyüket, és lassan, de biztosan eltűntek a 
süllyesztőben.

A vonalkódos adminisztráció ezzel szemben időtálló technológia, mely több, mint öt évtizede a porondon van, és sok 
más nyilvántartási módszert is sikerült maga mögé utasítania.. Egyik szempontból azért, mert használata rendkívül 
egyszerű, egy másik oldalról nézve pedig azért, mert képes a folyamatos megújulásra.

Elég például a napjainkban népszerű QR-kódokra gondolni, hogy megértsük, miről is szól ez a fajta rekreációs 
képesség. Alapvetően ugyanolyan megoldásokról beszélünk, azonban a modern megfelelők több adat tárolására 
képesek, és több, hétköznapi eszközzel is leolvashatjuk őket.

Kiállta-e a próbát?

Összességében elmondható, hogy a vonalkód az elmúlt évtizedekben kiállta az idő próbáját. Sőt, a folyamatos 
fejlődésnek köszönhetően nagy valószínűséggel jó ideig még velünk is marad a jövőben.

A 2 dimenziós kódok kiváló választ jelentenek a modern idők kihívásaira, és olyan lehetőségek rejlenek például, melyek 
a kereskedelmi felhasználáson kívül egyre nagyobb teret biztosítanak a vonalkódok felhasználásának. 
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