
A ZEBRA TERMÉKEIVEL 
NÖVEKSZIK AZ EURÓPAI 
RAKTÁRAK PRODUKTIVITÁSA

A VILÁG EGYIK VEZETŐ 
SPORTMÁRKÁJA, AZ ASICS AZ 
ELMÚLT IDŐSZAKBAN KÖZEL 10 
SZÁZALÉKKAL NÖVELTE 
TERMELÉKENYSÉGÉT EURÓPAI 
RAKTÁRAIBAN. A CÉG A 
FELLENDÜLÉST A ZEBRA ÁLTAL 
FEJLESZTETT, TÖBBFUNKCIÓS, 
ANDROID ALAPÚ TECHNOLÓGIA 
TELEPÍTÉSÉVEL VALÓSÍTOTTA MEG.
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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/zebra-termekeivel-novekszik-a-produktivitas-bp45)
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A ZEBRA TERMÉKEIVEL NÖVEKSZIK AZ EURÓPAI 
RAKTÁRAK PRODUKTIVITÁSA

A világ egyik vezető sportmárkája, az ASICS az elmúlt időszakban közel 10 százalékkal növelte termelékenységét 
európai raktáraiban. A cég a fellendülést a Zebra által fejlesztett, többfunkciós, Android alapú technológia telepítésével 
valósította meg.

Megújuló európai raktárak
Az ASICS Europe BV az ASICS Corporation európai leányvállalata. Az 1949-ben alapított cég a futócipők és egyéb 
atlétikai ruházat, valamint kiegészítők piacán tölt be vezető szerepet. A Japán illetőségű vállalatnak Európában két nagy 
raktára is található, az egyik Franciaországban, a másik pedig Németországban. A Zebrával való közös 
együttműködésük sem mai történet, sok éves múltra tekint vissza. 

Az ASICS a közelmúltban frissítette raktárkezelő rendszerét, mely intézkedés legfőbb célja a raktározási folyamatok 
teljes megújítása, modernizálása volt, magába foglalva a jövőbe mutató, Android alapú technológia integrálását a 
munkafolyamatok egyszerűsítése és meggyorsítása érdekében. A legnagyobb kihívást a cég számára az jelentette, 
hogy a jövőben raktározási folyamataikat egyetlen eszközzel, átfogóan tudják kezelni. A megoldást végül a Zebra 
TC8000 mobil terminálja jelentette, melynek végleges telepítését egy sikeres kísérleti fázis előzte meg az ASICS 
európai raktáraiban.

Futurisztikus megoldás segíti a fejlődést
A kísérleti fázis lezárulásával a beszállítást, a raktárkészleteket és az állománymozgások figyelését is a Zebra által 
fejlesztett TC8000 mobil terminál segíti. A TC8000 nagy hatótávolságú szkennereit a targoncán dolgozó, míg a rövid 
hatótávolságúakat a gyalogos munkások használják a készlet nyilvántartása céljából. A rendszeren futó SimulScan 
nevű szoftver lehetővé teszi, hogy a dolgozók egyetlen leolvasással több vonalkódot is egyszerre vihessenek be a 
rendszerbe, ezáltal is gyorsítva a munkafolyamatot. A TC8000 ezen kívül vezeték nélküli technológia segítségével 
csatlakozik az SCICS WMS-rendszeréhez, lehetővé téve a raktárakban zajló tevékenységek folyamatos, valós idejű 
monitorozását is.

Kevesebb terhelés, nagyobb produktivitás
A TC8000-es szkennerek bevezetése egyszerre növelte a dolgozók hatékonyságát és csökkentette terheltségüket. A 
technológia egyszerű kezelhetőségének köszönhetően a raktárban dolgozó munkásoknak gyorsan és hatékonyan 
sikerült alkalmazkodniuk az új eszközök használatához. A időszak végére a szkennerek a korábbi, papíralapú 
megoldáshoz képest közel 10%-os fellendülést eredményeztek a produktivitásban.
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