
A VÁSÁRLÁS ÉS A 
RAKTÁROZÁS MEGKÖNNYÍTÉSE 
A CÉL NORVÉGIÁBAN

A NORGESGRUPPEN NEVŰ 
ÉLELMISZER-ÜZLETLÁNC, CSAKÚGY, 
MINT A LEGTÖBB, HASONLÓ 
ÜZLETÁGBAN UTAZÓ VÁLLALAT 
NAPONTA RENGETEG VEVŐT 
SZOLGÁL KI. RÁADÁSUL NEM CSAK 
SAJÁT ÜZLETEIKET KELL ELLÁTNIUK 
ÁRUVAL, DE OLYAN, NAGY 
ÜZLETLÁNCOKNAK IS SZÁLLÍTANAK, 
MINT A SPAR, VAGY A JACOBS. ÍGY A 
NORVÉG CÉG SZÁMÁRA KÜLÖNÖSEN 
FONTOS, HOGY GYORS ÉS HATÉKONY 
MUNKÁT VÉGEZZEN. KORÁBBAN 
HASZNÁLT RENDSZERÜK AZONBAN 
EZT KEVÉSBÉ TETTE LEHETŐVÉ.
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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/vasarlas-es-a-raktarozas-konnyitese-bp72)
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A VÁSÁRLÁS ÉS A RAKTÁROZÁS 
MEGKÖNNYÍTÉSE A CÉL NORVÉGIÁBAN

A NorgesGruppen nevű élelmiszer-üzletlánc, csakúgy, mint a legtöbb, hasonló üzletágban utazó vállalat naponta 
rengeteg vevőt szolgál ki. Ráadásul nem csak saját üzleteiket kell ellátniuk áruval, de olyan, nagy üzletláncoknak is 
szállítanak, mint a Spar, vagy a Jacobs. Így a norvég cég számára különösen fontos, hogy gyors és hatékony munkát 
végezzen. Korábban használt rendszerük azonban ezt kevésbé tette lehetővé.

Manuális adminisztráció helyett digitális eszközök
A NorgesGruppen az elmúlt években raktárkészletét manuális adminisztráció, és különféle webes applikációk 
segítségével kezelte, ami amellett, hogy elavult volt és képes volt rendkívül lassítani a munkafolyamatot, rengeteg 
potenciális hibalehetőséget is magában hordozott. A webes felületek ráadásul csak online állapotban működőképesek, 
ami internet hiányában gyakran jelentett problémát és lényeges időkiesést a dolgozóknak. 

A vállalat vezetősége idén úgy döntött, megújítják raktározási és adminisztrációs rendszerüket, és a Zebra 
mobileszközeinek használatával lépnek át digitális korba, kihasználva a modern eszközök által kínált, új lehetőségeket. 

A váltás több lépésben zajlott, első lépcsőfokként a cég az online alkalmazásokat egy iOS rendszeren futó applikációra 
cserélte, mely a raktárkészlet monitorozására, a kiszállítások kezelésére, és minden egyéb, alapvető feladat ellátására 
egyaránt képes. A saját fejlesztésű szoftvert úgy alakították ki, hogy tökéletesen összehangolható legyen a Zebra 
mobileszközeivel, beleértve a beépített vonalkód szkennerrel és kamerával ellátott TC51 és TC56 hordozható 
számítógépeket.

Ugrásszerű teljesítményjavulás

Az új rendszernek köszönhetően a NorgesGruppen üzleteiben ugrásszerűen megnőtt a dolgozók produktivitása. Ez 
nem is csoda, hiszen az applikáció, valamint TC51 és TC56 számítógépek használata alapjaiban reformálta meg az 
üzletlánc működését. 

„Teljes mértékben elégedettek vagyunk a Zebra Touch szériával, hiszen vonalkód olvasás terén verhetetlen, ráadásul 
felhasználóbarát, és szinte elnyűhetetlen.” – mondta Pal H. Homborg, a vállalat üzleti menedzsere, aki azt is hozzátette, 
hogy az a Zebra eszközeire történő váltás a vártnál is nagyobb sikert hozott a NorgesGruppen üzleteinek életébe.
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