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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/oktato-anyagok/igy-kerulheto-el-hatekonyan-a-
keszlethiany-felmerulese-bp354)
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ÍGY KERÜLHETŐ EL HATÉKONYAN A 
KÉSZLETHIÁNY FELMERÜLÉSE

Az év elején a kiskereskedőknek szembesülnie kellett azzal, hogy a bizonyos termékek iránti megnövekedett igény 
ideiglenes készlethiányt idézett elő. A megfelelő eszközökkel és módszerekkel az ilyen szituációk azonban hatékonyan 
elkerülhetők.

Ebben a bejegyzésben összegyűjtöttünk néhány eszközt és módszert, melyek segíthetnek a váratlan helyzetek 
elkerülésében.

Pontos és naprakész adminisztráció
Raktárkészletünk követésének legjobb módja, ha a rendelkezésekre álló árucikkekről a lehető leggyakrabban készítünk 
leltárt. Annak érdekében, hogy ez a feladat ne legyen túlságosan terhelő, olyan eszközökre lesz szükségünk, melyek 
lehetővé teszik dolgozóink számára, hogy lépést tartsanak készlet napi szintű változásával.

A legegyszerűbb megoldást a hatékony leltárazásra természetesen a vonalkódos adminisztráció jelenti. A készlet 
nyilvántartásához nincs másra szükségünk, mint egy megbízható vonalkód kezelő szoftverre, és néhány olyan 
eszközre, melyek képesek hatékonyan kezelni vonalkódjainkat.

Ezek lehetnek specifikus vonalkód szkennerek, vagy akár multi-funkciós PDA készülékek is, melyek a vonalkódok 
beolvasása mellett több, a kereskedelem és raktározás területén fontos feladat elvégzésére is alkalmasak.

A digitális adminisztrációs rendszer lehetővé teszi azt, hogy egy eladott termék azonnal kikerüljön a nyilvántartásból, így 
mindig aktuális és hiteles képet kaphatunk raktárkészletünk alakulásáról. 

Figyeljünk a fogyasztói szokásokra és trendekre

Azt, hogy melyik termékből lesz pár héten vagy hónapon belül hiánycikk, talán egyik kereskedő sem tudná hirtelen 
megmondani. Abban az esetben azonban, ha jó adminisztrációs rendszerrel rendelkezünk, nyomon követhetjük a 
napról napra alakuló fogyasztást, és könnyebben tervezhetünk előre a következő rendeléseket illetően.

Saját vásárlóink szokásai mellett figyeljünk oda az országos, vagy akár nemzetközi trendek alakulására. Sok esetben a 
hírek követése és statisztikák elemzése is hozzásegíthet minket ahhoz, hogy előre lássuk, mely termékekre lehet az 
elkövetkező hetekben vagy hónapokban az átlagosnál nagyobb a kereslet. Így pedig az esetlegesen felmerülő hiány 
hatékonyan elkerülhető.

A fantomkészlet, mint nehezítő körülmény
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Akad néhány olyan dolog, mely megnehezíti a készletnyilvántartás feladatát. Ez főként olyan boltok esetében fordulhat 
elő, melyek egyszerre online és hagyományos formában is üzemelnek.

Ezek egyike az úgynevezett fantomkészlet, melynek esetében egy adott árucikk a nyilvántartásban megtalálható, 
azonban a boltban már még sincs belőle eladható példányunk. 

Éppen ezért fontos, hogy online shop fenntartása esetén különösen figyeljünk arra, hogy készletünk elérhetősége 
naprakész legyen. Már csak azért is, mert ha valaki webshopunkból rendel és a terméket készlethiány miatt mégsem 
tudjuk neki kiszállítani, akkor nagy valószínűséggel megbízhatóbb üzletet keres majd, és lehetséges, hogy soha többé 
nem fog nálunk vásárolni.
Miért fontos, hogy odafigyeljünk a készlet alakulására?

Abban az esetben, ha vásárlóink többször is hiába jönnek be üzletünkbe, hiszen nem találják az általuk keresett 
terméket, könnyen elpártolhatnak tőlünk. Ha pedig ez a probléma gyakori, abban az esetben rengeteg kuncsaftot 
veszíthetünk.

A legtöbb üzlet pedig nem engedheti ezt meg magának. Éppen ezért fontos, hogy raktárkészletünk mindig a lehető 
legjobb tudásunk szerint kezeljük, és még azelőtt töltsük fel a fogyó félben lévő árucikkeket, mielőtt azokból hosszabb 
távú hiány alakulna ki üzleteinkben.
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