
3 DÔVODY, PREČO POTREBUJE 
AJ VAŠE PODNIKANIE JEDEN 
PDA

MEDZI NAJUŽITOČNEJŠÍMI 
PRÍSTROJMI PATRIA PRENOSNÉ 
POČÍTAČE, INÝM MENOM PDA, KTORÉ 
MÔŽU BYŤ PROPEŠNÉ PRE 
PODNIKANIA V KAŽDEJ OBLASTI. 
TERAZ SME ZHROMAŽDILI PÁR 
DÔVODOV, PREČO BUDE JEDEN PDA 
UŽITOČNÝ AJ PRE VAŠE PODNIKANIE!
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 15000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na 
zákazníkov, nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa 
nepretržite zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/blog/3-dovody-preco-potrebuje-aj-vase-podnikanie-jeden-pda-
bp781)
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3 DÔVODY, PREČO POTREBUJE AJ VAŠE 
PODNIKANIE JEDEN PDA

Revolúcia inteligentných prístrojov, ktoré používajú hlavne v oblasti obchodu a skladovania v poslednom desaťročí sa 
odohrávala pred našimi očami. Stále mobilnejšie prístroje spravia naše pracovné procesy nie iba rýchlejším, ale aj ovela 
efektívnejším, vďaka čomu čoraz viac sa dá zvýšiť produktivitu. 

Medzi najužitočnejšími prístrojmi patria prenosné počítače, iným menom PDA, ktoré môžu byť propešné pre podnikania 
v každej oblasti. 

Teraz sme zhromaždili pár dôvodov, prečo bude jeden PDA užitočný aj pre Vaše podnikanie!

Vysoká mobilita
V priemyselných odvetí, ako napríklad obchod a skladovanie mobilita pracovných prístrojov je významne dôležité 
hladisko. Nakolko ovládanie administratívneho systému v mnohom prípade vyžaduje volný pohyb, čo s drótovými 
prístrojmi je prakticky je nemožné.

Pomocou jedného dobrého mobilného terminálu naši pracovníci sa môžu volne pohybovať v celej oblasti obchodu alebo 
skladu a kedykolvek a kdekolvek môžu pracovať s PDA, ako vstupným alebo komunikačným zariadením.

Prenosné počítače ale spravia dobrú službu aj v oblasti logistiky. Nakolko v dnešnom živote najlepší priatel jedného 
kuriéra je PDA, veď tieto prístroje majú k dispozícií všetky tie dôležité funkcie, čo môže byť užitočné pre dokonalú prácu 
a pre potrebnú administráciu.

Multifunkcionalita

Najväčšia výhoda prenosných počítačov je ich multifunkcionalita. Jeden PDA môže byť súčasne jeden snímač 
čiarových kódov, navigačný, telekomunikačný prístroj, s čím môžeme poslať e-mail a môžeme ho vybaviť s mnohými 
funkciami, ktoré budú užitočné počas práce.

Prístroje, ktoré majú operačný systém Android, ako napríklad Zebra TC51, vďaka mobility a multifunkcionalite sú 
užitočné v každej oblasti práce. Dokonca vždy sú jednoducho aktualizovatelné v súlade s očakávaniami.

Rýchlosť a efektivita

Oproti starým drótovým prístrojom nové mobilné počítače sú ovela rýchlejšie v prenose údajov a to všetko so skoro nula 
percentnou pravdepodobnosťou chyby. To umožňuje aj pre obchodníkov, aj pre skladníkov to, aby svoju prácu vedeli 
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vykonať rýchlejšie a presnejšie, bez toho, aby museli investovať viac času alebo energie.
Na čo si dať pozor pri kúpe PDA?

To, že aký PDA si vyberieme samozrejme závidí od toho, že na aký účel potrebujeme daný prístroj a medzi akými 
podmienkami bude používaný. Napríklad obchod a skladovanie si vyžaduje iné vytvorenie, ako chemický priemysel a 
zase iné napríklad zdravotníctvo.

Avšak prístroje Zebra ponúkajú výborenú alternatívu takmer v každej priemyselnej oblasti, hlavne v tom prípade, ak 
hladáte naozaj dobré a spolahlivé zariadenia. 

Jedno najdôležitejšie hladisko pri výbere prenosého počítača je kvalita. Je dôležité, aby vybraný prístroj bol dlhodobo 
správne používatelný a spolahlivý, aj z hladiska softérovej, hardvérovej oblasti, aj z hladiska vytvorenia.

V našom webovom obchode si môžete vybrať medzi prístrojov takých výrobcov, ako napríklad Honeywell, Zebra alebo 
Datalogic. Samozrejeme, kvalita v každom prípade je garantovaná.
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