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ÚJ SZOFTVER ÉS ÚJ ESZKÖZÖK 
LENDÍTETTÉK FEL AZ AMERIKAI 
LOGISZTIKAI CÉG 
PRODUKTIVITÁSÁT

A CARDINAL LOGISTICS AMERIKA-
SZERTE ISMERT LOGISZTIKAI CÉG, 
MELY RENGETEG, KÜLÖNBÖZŐ 
ÜGYFÉLLEL DOLGOZIK EGYÜTT, ÉS 
RENGETEG ELTÉRŐ PROJEKT 
MÖGÖTT ÁLL SZÁLLÍTÓKÉNT. EZ 
RENGETEG TEENDŐT JELENT, 
MELYEK ÖSSZEHANGOLÁSA 
EGYÁLTALÁN NEM EGYSZERŰ 
FELADAT, ÉS KÜLÖNBÖZŐ FAJTA 
TECHNOLÓGIÁK BEVETÉSÉT IGÉNYLI.
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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/uj-szoftver-uj-eszkozok-lenditettek-fel-a-logisztikai-
ceget-bp98)
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NE FÉLJÜNK A VÁLTOZÁSTÓL! - ÚJ SZOFTVER ÉS 
ÚJ ESZKÖZÖK LENDÍTETTÉK FEL AZ AMERIKAI 
LOGISZTIKAI CÉG PRODUKTIVITÁSÁT

A Cardinal Logistics Amerika-szerte ismert logisztikai cég, mely rengeteg, különböző ügyféllel dolgozik együtt, és 
rengeteg eltérő projekt mögött áll szállítóként. Ez rengeteg teendőt jelent, melyek összehangolása egyáltalán nem 
egyszerű feladat, és különböző fajta technológiák bevetését igényli. 

Vagy legalábbis igényelte, egészen idáig, hiszen a Cardinal Logistics a közelmúltban úgy döntött megreformálja a 
működése alappillérének tekinthető eszközparkot, és új hardverek, valamint szoftverek bevetésével teszi 
gördülékenyebbé és hatékonyabbá a mindennapi munkát.

A kihívás
A 233 különböző projekten 73 ügyféllel közösen dolgozó vállalat számára az egyik legnagyobb kihívást az jelentette, 
hogy a különböző szoftverekkel működő, egymástól eltérő munkaeszközöket összehangolják. A munka 
hatékonyságának növelése érdekében azonban lépniük kellett, és megoldást találni a szerteágazó eszközpark 
problémájára, ugyanis a különböző projektek összehangolása ilyen módon évente több, mint fél millió dollár plusz 
kiadást jelentett.

A megoldás

A probléma megoldását a cég részéről egy új, központi szoftver bevezetése, valamint az ezzel kompatibilis, 
multifunkciós eszközök beszerzése jelentette. Míg a Dynamic Workflow nevű szoftvert a cég saját informatikusai 
tervezték, addig az eszközpark cseréje során a Cardinal Logistics vezetői a Zebra két mobilkompjútere, az MC65/67, 
illetve a TC55 mellett tették le voksukat.

Az eredmény

A Cardinal logistics vezetői maguk is meglepődtek azon, hogy az új szoftveres rendszer és az új eszközök bevezetése 
után mennyire gyorsan és mennyire látványosan emelkedett a produktivitás. Az új eszközöknek köszönhetően a flotta 
minden egyes sofőrje több feladat ellátására is képes, munkájukat pedig egyszerűbbé és gyorsabbá tette a mobil 
számítógépek használata. Az új technológia ezen túl hatékonyan csökkentette a vállalat korábbi kiadásait, és a 
mindennapi feladatokkal járó papírmunkát is sikerült minimalizálnia.

Az cég által fejlesztett szoftver és a Zebra eszközeinek közös használata olyannyira hatékonynak bizonyult a Cardinal 
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Logistics számára, hogy a jövőben szeretnék a Dynamic Workflow-t más, a logisztikai iparágban dolgozó vállalkozások 
számára is elérhetővé tenni.
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