
3 ZNAKY, KTORÉ 
PREZRÁDZAJÚ, ŽE VÁŠ TABLET 
NIE JE VHODNÝ NA PRÁCU V 
TERÉNE

ZEBRA PÔSOBÍ UŽ DESIATKY ROKOV 
NA TRHU MOBILNÝCH PRÍSTROJOV, 
KTORÉ SÚ URČENÉ NA VYSOKÉ 
NAMÁHANIE. SPOLOČNOSŤ SA MÔŽE 
PÝŠIŤ S TAKÝMI TABLETMI A 
MOBILNÝMI POČÍTAČMI VLASTNEJ 
VÝROBY, KTORÉ AJ Z HLADISKA 
VÝKONU AJ Z TRVÁCNOSTI SA 
POČÍTAJÚ ZA JEDINEČNÝMI V 
OBLASTI PRIEMYSELNÉHO ODVETVIA.
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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 2000 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-znaky-ktore-prezradzaju-ze-vas-tablet-nie-je-vhodny-na-
pracu-v-teréne-bp653)
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3 ZNAKY, KTORÉ PREZRÁDZAJÚ, ŽE VÁŠ TABLET 
NIE JE VHODNÝ NA PRÁCU V TERÉNE

Zebra pôsobí už desiatky rokov na trhu mobilných prístrojov, ktoré sú určené na vysoké namáhanie. Spoločnosť sa 
môže pýšiť s takými tabletmi a mobilnými počítačmi vlastnej výroby, ktoré aj z hladiska výkonu aj z trvácnosti sa 
počítajú za jedinečnými v oblasti priemyselného odvetvia. 

Kvôli úspechu ich produktov v poslednom dobe sa velmi rozšírili lacné, avšak kvalite ovela slabšie napodobeneny a 
falzifikáty, do ktorých môžete ľahko zakopnúť, ak zakúpite od neoficiálného obchodníka.

V tomto článku sme zhrnili pár také, zreteľné príznaky na základe ktorých aj Vy môžete stanoviť originálnosť Vášho 
mobilného terminálu a môžete sa uistiť, že bude vhodný aj na náročnejšie prácu, napríklad v teréne.

Nadmerne všeobecný popis
Na lacné mobilné prístroje so slabou kvalitou, ktoré predávajú ako robustné, priemyselné prístroje je charakteristické, že 
výrobca má k dispozícií príliš stručný popis a medzi významnými vlastnosťami sú podozrivo všeobecné veci.

"Robustné vytvorenie, displej tvrdené, chránené sklenenou fóliou, ochrana proti prachu, vode, atď." - zvučné slová, 
avšak vo väčšine prípadov nemajú žiadne špeciálne riešenia. Jedno mobilné zariadenie používané v priemyselnom 
prosrtredí okrem ochrany voči vplyvom prostredia musí mať aj iné, dôležité údaje, uvedené o zezbečnosti údajov, 
naďalej bezpečnostné riešenia merané pre pracovné podmienky.

Naozaj spolahlivé prenosné prístroje práve preto sú kategorizované podla špeciálných štandardov, ako napríklad aj 
klasifikácia od Zebry IP65, IP67 a IP68.

Certifikáty od tretej osoby

V prípade tabletov alebo iných zariadení používané ako pracovné nástroje je velmi dôležité testovanie a overenie 
špecikikácií. Kým testovanie obvykle vybaví oddelenie špecializované práce na túto úlohu, tak oreriť ich môže jedna 
tretia osoba, ktoré skúma použiteľnosť a bezpečnostné predpisy. 

Naozaj dobré výrobcovia v každom prípade podliehajú na testovacie a overovacie procesy a na predávanych výrobkov 
vždy sú uvedené špecifikácie a štandardy, ktorým  prístroj vyhovoval.

Neexistencia vymedzenia predpokladanej dĺžke životnosti

V dnešnom neustále sa meniacom svete mobilné prístroje mimoriadne rýchlo zastarávajú v tom prípade, ak ich 
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operačný systém a firmware sa nedá efektívne aktualizovať a ak výrobca neposkytne vhodnú aktualizáciu.

Práve preto pri zakúpení nového tabletu alebo mobilného počítača si musíme dávať pozor aj na záručnú lehotu, ďalej aj 
na to, že vybraný prístroj aký operačný systém používa, s akými prístrojmi je kompatibilný a že výrobca cca. do kedy ho 
bude podporovať možnosti aktualizácie firmware.

Mobilný prístroj kým má nižšiu kvalitu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že ohladom hore uvedených informácií 
nedostaneme, alebo len v základnej miere dostaneme informácie od výrobcu. Zakúenie tabletov a mobilných počítačov 
so slabšou kvalitou hlavne tak sa dá vylúčiť, ak pred zakúpením sme riadne informovaní o pre nás vhodnejších typoch a 
kupujeme výlučene od spolahlivého predajcu takú značku, o ktorej vieme, že je slávna o spolahlivosti a o nadčasovosti.

V našom sortimente aj Vy nájdete také špičkové, trvácne a spolahlivé mobilné prístroje, ktoré vyrobili nalepšie 
výrobcovia, ako Zebra, Datalogic, alebo Honeywell!
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