
AKO POMÁHAJÚ CHRÁNIŤ 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MOBILNÉ 
PRÍSTROJE?

VÄČŠINA SI MYSLÍ, ŽE TENTO VÝVOJ 
MÔŽE BYŤ ŠKODLIVÝ NA LUDSTVO, 
AVŠAK ČORAZ VIAC SA ZDÁ, ŽE PRI 
EXISTUJÚCEJ TIEŇOVEJ STRANE 
TÁTO PROGRESIA MÁ AJ VÝHODY. 
NAYKOLKO ROZŠÍRENIE RÔZNÝCH 
MOBILNÝCH PRÍSTROJOV, SNÍMAČOV 
ČIAROVÝCH KÓDOV A MOBILNÝCH 
TERMINÁLOV JE CHARAKTERISTICKÝ 
NIE IBA V OBCHODE A PREDAJI, ALE 
AJ V ZDRAVOTNÍCKEHO A 
VEDECKÉHO SEKTORE.
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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/ako-pomahaju-chranit-zivotne-prostredie-mobilne-pristroje-
bp706)
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AKO POMÁHAJÚ CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
MOBILNÉ PRÍSTROJE?

Technológia čoraz viac sa nám zmocňuje v našich životoch. Digitálna administratíva sa stal súčasťou každodenného 
života a dnes už takmer všetko sa dá vybaviť online, bez toho, aby sme museli odísť z domu. Dokonca, s rôznými 
mobilnými prístrojmi a snímačmi čiarových kódov už sa môžeme stratnúť takmer všade, v obchode, napokon aj u lekára.

Väčšina si myslí, že tento vývoj môže byť škodlivý na ludstvo, avšak čoraz viac sa zdá, že pri existujúcej tieňovej strane 
táto progresia má aj výhody. Naykolko rozšírenie rôzných mobilných prístrojov, snímačov čiarových kódov a mobilných 
terminálov je charakteristický nie iba v obchode a predaji, ale aj v zdravotníckeho a vedeckého sektore.

To nie je náhoda, veď tie prístroje nám pomôžu nie len v presnom a rýchlom ovládaní digitálnych databázoch, ale 
významne znižujú aj počet papierovania, čo priamo alebo dokonca nepriamo, ale sa prispieva k ochranu životného 
prostredia.

Menej papierovania, menej odpadu
Jedna najväčšia výhoda digitálnych prístrojov je, že ich pomocou výrazne sa dá znížiť množstvo odpadu, čo sa 
vyskytne z administratívnych úloh. Aj snímača čiarových kódov, aj prenosné mobilné počítača prispievajú k tomu, aby 
naše databázy sme vedeli ovládať úplne bez papiera, v digitálnej forme. 

To nie je malá vec, veď v dnešných dňoch odpad na našej planéte je čoraz väčší problém a čoraz viac sa o tom hovorí, 
že s akým spôsobom by sa dalo znížiť zbytočnú spotrebu. Zavedenie elektronických databázoch je výberné riešenie nie 
len na nákladovo efektívnejšie riešenie, ale znamená environmentálne priaznivé riešenie aj na ovládanie pracovných 
úloh.

Dokonca, používanie mobilných prístrojov môže spraviť našu spoločnosť za ovela produktívnejšie, čím môžeme zabiť 
dve muchy jednou ranou. Ak investujeme do prenosných dátových terminálov, tabletov, alebo do iných moderných 
prístrojov, tak súčasne môžeme maximalizovať zisk z našej aktivity a efektívne môžeme znížiť našu ekonomickú stopu.

Je v popredí nie iba v bezpapierovej iniciatíve

Mobilná technológia pomáha neskutočne vela v likvidácií bežných, papierových databázoch, avšak nie je to jediná vec s 
čím vyniká v ochrane živtoného prostredia. Moderná mobilné prístroje vo velkom prispievajú v zrýchlení vývojov 
ohladom ekosystémy a klimatických zmien a spravia prácu v teréne mimoriadne jednoduchšou, ekonomickejšou a 
ekologickejšou.

Vela výskumníkov používa mobilné prístroje na takých miestach, kde predtým miestne stavy vedeli dokumentovať a 
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zbierať vzorky len s narušením prírodného prostredia. Avšak mobilita prenosných dátových terminálov umožňuje to, aby 
vykonali ovela rýchlejšiu, efektívnejšiu prácu, čo zanecháva ovela menšiu ekonomickú stopu.

Napríklad odborníci German Agency for International Cooperation (GIZ) a The Nature Conservancy za posledné dva 
roky zmapovali situáciu v dažďových pralesoch Kolumbie, naďalej vplyvy čoraz viac integrovaných okolitých oblasti 
pomocou mobilných terminálov.

Takým spôsobom získané a vyhodnotené údaje tie dve organizácie chcú používať na to, aby povzbudzovali príslušných 
orgánov na ochranu lesov a na negatívne vplyvy odlesňovania a aby zastavili ďalšie ničenie dôležitých oblastí z 
hladiska ekosystémy.
Spolahlivé prístroje sú naozaj na úžitok celému ľudstvu

Hore uvedený príklad výborne vysvetľuje to, že možno, že niekedy vidíme len negatyvne vplyvy čoraz zrýchľujúcej 
digtitalizácie, avšak nové technológie vieme používať na mnohé pozitívne veci a klúčové zmeny. Ak si vyberieme 
vhodný mobilný prístroj, tak nezávisle od našich cielov priamo alebo nepriamo môžeme prispievať k tomu, aby sme 
chránili naše životné prostredie.
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