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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/vonalkod-rendszer/hatekony-es-prodiktiv-munka-a-
kisboltban-ezekre-az-eszkozokre-lesz-szuksegunk-bp313)
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HATÉKONY ÉS PRODUKTÍV MUNKA A 
KISBOLTBAN: EZEKRE AZ ESZKÖZÖKRE LESZ 
SZÜKSÉGÜNK

Legyen akármilyen kicsi egy vállalkozás, akadnak olyan feladatok, melyek a hatékony munkavégzés érdekében 
elkerülhetetlenek. A megbízható adminisztráció, a termékek hatékony jelölése, vagy épp a hibáktól mentes, 
adóhatósági szempontból elengedhetetlen számlázás.

Ez sokunknak okozhat fejfájást, főként abban az esetben, ha nem rendelkezünk a megfelelő kellékekkel, melyekkel a 
munka gyorsan és könnyedén megoldható.

Éppen ezért ebben a bejegyzésben összegyűjtöttük azokat az eszközöket, melyek nem csak egyszerűbbé és 
gyorsabbá, de hatékonyabbá és produktívabbá teszik a kis üzletekben történő munkavégzést!

Megbízható címkézés
Mint azt mindnyájan jól tudjuk, az effektív munkavégzés a biztos alapoknál kezdődik. Egy kisbolt esetében –legyen szó 
akár élelmiszerüzletről vagy épp egy barkácsboltról– kiemelten nagy jelentőséggel bír a termékek címkézése, melyhez 
nem csak megfelelő eszközre, de minőségi alapanyagra is szükségünk lesz.

A termékcímkék nyomtatásához nem feltétlenül kell nyomdához fordulnunk, vagy ipari megoldásokban gondolkodnunk. 
A feladatnak tökéletesen megfelel egy kisebb méretű, asztali nyomtató is, mely képes arra, hogy a napi vonalkód- és 
árucímke nyomtatási igényünket kielégítse. 

A Zebra ZD420t az egyik legjobb eszköz a feladatra, hiszen kifejezetten kereskedelmi, irodai, illetve szállítmányozási 
területen történő felhasználásra tervezték.

A ZD420t egyik legnagyobb előnye mérete mellett hatékonyságában rejlik. A megfelelő alapanyaggal kombinálva 
tökéletesen alkalmas a kisebb és közepes méretű üzletek, raktárak igényeinek kielégítésére, és segítségével kiváló 
minőségű, tartós címkéket nyomtathatunk.

Érdemes persze mellé olyan alapanyagot választanunk, ami lehetővé teszi nívós munkát. Erre a célra tökéletesen 
megfelel a kifejezetten bolti felhasználásra tervezett, 50*25 mm-es termál címkénk, melyre vonalkódokat vagy az 
árucikkeket illető információkat is a lehető legjobb minőségben nyomtathatunk.

Hibáktól mentes adminisztráció
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Akár nagy boltról, akár kisebb üzletről van szó, az árukészlet megfelelő adminisztrációja elkerülhetetlen feladat. A 
raktárkészlet és a leltár manuális kezelése pedig már a legkisebb élelmiszerüzlet esetében is komoly kihívást jelenthet. 
Arról nem is beszélve, hogy rengeteg hibalehetőséget rejt magában.

A tökéletes megoldást a problémára a vonalkódos adminisztráció jelenti, melynek alapvető kelléke a megbízható 
szkenner. 

A Zebra megoldásai egyszerre hardveres szempontból is stabil, valamint kialakításukat tekintve is időtálló alternatívát 
az adminisztrációval járó feladatok ellátására. Mindezek mellett a pénztárban is garantálják a gyors, gördülékeny 
munkát, tehát segítségével garantáltan elkerülhető a lassú adatfeldolgozásból adódó, kellemetlen sorban állás. 

Egy kisebb üzlet esetében a legjobb döntést egy olyan eszköz jelenti, mint a webáruházunkban is kapható, 
megbízhatóságáról méltán híres, Zebra DS2208.
Gyors számlázás és egyszerű készletnyilvántartás

A hatékony működéshez elengedhetetlen a modern szoftverek használata is, melyek lehetővé teszik a számlázás és az 
adminisztrációval járó feladatok egyszerűsítését. Rengeteg programmal találkozhatunk a piacon, és már kiváló, magyar 
nyelvű alternatívák is lehetővé teszik azt, hogy munkafolyamatainkat egyszerre gyorsítsuk és hatékonyabbá tegyük.

Kiváló példát jelentenek erre a Naturasoft számlázó és készletnyilvántartó megoldásai, melyeket nem csak egyszerűen 
használhatunk, de könnyedén össze is köthetünk POS rendszerünkkel.

De hasonlóan jó megoldást kínálnak a Kulcs-Soft számlázó és készletkezelő programjai, melyek segítségével szintén 
egyszerűen kezelhetjük a fontos számlákat és árukészletünk nyilvántartását.
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