
„VALAHOL A RAKTÁRBAN 
TALÁN MÉG AKAD BELŐLE...”

AVAGY HOGYAN TEGYÜK 
EGYSZERŰVÉ A RAKTÁRKÉSZLET 
NYILVÁNTARTÁSÁT ÉS FOLYAMATOS 
KÖVETÉSÉT?

SZÓVAL VALAHOL A RAKTÁRBAN 
MÉG AKAD BELŐLE EGY, CSAK NEM 
TUDJUK, MERRE KERESSÜK. NINCS 
ENNÉL KIÁBRÁNDÍTÓBB MONDAT, 
AMIT EGY POTENCIÁLIS VEVŐ AZ 
ELADÓTÓL HALLHAT. AZ ILYEN 
SZITUÁCIÓK AZÉRT IS 
FRUSZTRÁLÓAK, MERT EGY 
ALAPVETŐEN EGYSZERŰ, KÖNNYEN 
KEZELHETŐ NYILVÁNTARTÁSI 
RENDSZER LÉTREHOZÁSÁVAL 
PILLANATOK ALATT ELKERÜLHETŐK 
LENNÉNEK.
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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/valahol-a-raktarban-talan-meg-akad-belole-bp97)
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„VALAHOL A RAKTÁRBAN TALÁN MÉG AKAD 
BELŐLE...”

Avagy hogyan tegyük egyszerűvé a raktárkészlet nyilvántartását és folyamatos követését?

Szóval valahol a raktárban még akad belőle egy, csak nem tudjuk, merre keressük. Nincs ennél kiábrándítóbb mondat, 
amit egy potenciális vevő az eladótól hallhat. Az ilyen szituációk azért is frusztrálóak, mert egy alapvetően egyszerű, 
könnyen kezelhető nyilvántartási rendszer létrehozásával pillanatok alatt elkerülhetők lennének.

Most megmutatjuk, mit tehetsz annak érdekében, hogy raktárkészleted mindig tűpontosan nyomon követhesd, és sose 
legyen problémád a termékek helyének megtalálásával.

Sosem volt még egyszerűbb az adminisztráció
A vonalkód technológia egyáltalán nem új dolog, és nyilvánvalóan sem a kereskedelemben dolgozóknak, sem a 
vásárlóknak nem kell bemutatnunk. Az elmúlt évtizedben azonban a vonalkódos adminisztráció feladata még 
hatékonyabbá és még sokoldalúbbá vált, köszönhetően az okoseszközök elterjedésének.

Az egyre több dologra képes mobiltelefonok és a hordozható számítógépek egyre több feladatot képesek ellátni, és 
multifunkcionalitásuknak köszönhetően a kereskedelem terén is hatékonyan alkalmazhatók. A raktárkészlet 
nyilvántartására épp úgy, mint a kommunikációra, vagy a vevők segítésére, kiszolgálására.

Az alapoktól kell kezdeni

A raktári logisztika és adminisztráció során rendkívül hasznosak lehetnek az olyan eszközök, mint a Zebra, vagy a 
Honeywell kézi adatgyűjtői, azonban a munkafolyamat újragondolása során érdemes mindent az alapoktól kezdeni.

Ahhoz, hogy a raktározási feladatok hatékonyabban működjenek, érdemes először felmérnünk vonalkódos 
nyilvántartási rendszerünk erősségeit és gyengeségeit. A gyenge minőségű nyomtatás, vagy a nem megfelelő címkére 
készített vonalkód is olyan tényező lehet, mely akadályozhatja a raktári adminisztráció lehetőségét, és megnehezítheti a 
munkafolyamatot. Éppen ezért a mindenek előtt vonalkód-tervező szoftverünkre, illetve nyomtatónk és címkéink 
minőségére érdemes leginkább koncentrálnunk.

Webáruházunkban nem csak a címkenyomtatáshoz, valamint a vonalkódolvasáshoz szükséges kellékeket találhatod 
meg, de a kézi adatgyűjtők sokaságából is válogathatsz, vagy akár raktárkezelő alkalmazások terén is megtalálhatod a 
számodra megfelelőt!
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