
AKO POMÁHAJÚ MOBILNÉ 
PRÍSTROJE ZEBRA ZVÝŠIŤ 
SOCIÁLNU ZODPOVEDNOSŤ 
PODNIKOV?

OCHRANA NÁŠHO ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA V DNEŠNÝCH DŇOCH JE 
DÔLEŽITEJŠIA OTÁZKA, AKO 
KEDYKOLVEK PREDTÝM V HISTÓRIÍ. 
DÔLEŽITOSŤ TEJTO TÉMY ROZPOZNÁ 
STÁLE VIAC VELKÝCH SPOLOČNOSTÍ 
A PRI ZVÝŠENÍ PROFITU SA SNAŽIA 
KLÁSŤ VÄČŠÍ DÔRAZ AJ NA SOCIÁLNU 
ZODPOVEDNOSŤ. NIE JE VÝNIMKOU 
ANI ZEBRA, KTORÉ SA ZAOBERÁ S 
VÝROBOU MOBILNÝCH TERMINÁLOV, 
SNÍMAČOV A POČÍTAČOV.
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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-mobilne-pristroje-zebra-zvisit-socialnu-
zodpovednost-podnikov-bp646)
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AKO POMÁHAJÚ MOBILNÉ PRÍSTROJE ZEBRA 
ZVÝŠIŤ SOCIÁLNU ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV?

Ochrana nášho životného prostredia v dnešných dňoch je dôležitejšia otázka, ako kedykolvek predtým v histórií. 
Dôležitosť tejto témy rozpozná stále viac velkých spoločností a pri zvýšení profitu sa snažia klásť väčší dôraz aj na 
sociálnu zodpovednosť. Nie je výnimkou ani Zebra, ktoré sa zaoberá s výrobou mobilných terminálov, snímačov a 
počítačov.

Nový mobilný prístroj, čo výrobca uvádzal na trh začiatkom jari oproti predchodcom je nie len robustnejší a viac 
prispôsobiteľné, ale aj environmentálne uvedomelejší, čo pomôže nie iba v znížení našej ekologickej stopy, ale v 
budúcnosti spraví prácu za ekologickejšie aj spoločností, ktorí ich používajú. 

Jednoduchšia aktualizovateľnosť, menšia ekologická stopa
Spoločnosť začiatkom apríla začal výrobu najnovšieho mobilného terminálu, MC9300. Konštrukcia nového prenosného 
zariadenia je ovela ekonomickejšia ako generácia predchádzajúcich modelov, veď MC9300 ponúka pre používatelov 
väčšiu spoľahlivosť a možnosti servisovania. Tieto vylepšenia znižujú vplyv údržby na prostredie, ďalej operačný 
systém Android umožňuje ovela lahšiu, rýchlejšiu a jednoduchšiu aktualizáciu, čo z času na čas je nevyhnutné.

Takým spôsobom používatelia dlhodobo nepotrebujú, aby zakúpili nové prístroje. Môžu používať svoje prístroje vždy 
aktualizované a v súvislisto s najnovšími požiadavkami, čo znamená nie iba zníženie výdavkov, ale výborné riešenie aj 
z hladiska ochrany životného prostredia.

Avšak mobilný terminál MC9300 nie je jediný prístroj Zebry, čo je v popredí na thru inteligentných prístrojov a 
prenosných počítačov z hladiska ekologických inovácií. Napríklad séria tabletov L10 podla environmentálneho 
povedomia elektronických zariadení štandardu EPEAT v roku 2019 získal striebornú klasifikáciu, čo sa považuje za 
vynikajúce!

Prečo je dôležitá environmentálna uvedomelosť prístrojov Zebra?

EPAT v rámci IT sektoru sa považuje za vynikajúcu organizáciu. Ich úloha je, aby elektronické produkty hodnotili z 
hladiska enviromentálnej uvedomelosti. Hodnotenie EPAT potvrdzuje potrebami udržateľnosti prešetrovaných výrobcov, 
zabezpečí spotrebitelov o enviromentálnu uvedomelosť používaného produktu.

Tie spoločností, ktoré získajú kladné hodnotenie, sa môžu uistiť o to, že počas vypracovania výrobných procesov a 
vytvorenie svojich produktov si naozaj zvolili cestu k dlhodobo udržateľnému rozvoju.

Napokon získať zlatú alebo striebornú klasifikáciu vôbec nie je lahká úloha. Nakolko podmienky získania klasifikácie 
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EPAT v posledných rokoch sa značne sprísnili. Pri zatriedení rôzných prenosných elektronických prístrojov organizácia 
preskúma viac ako 51 kritérií a produkty môžu získať vysoké hodnotenia výlučne iba vtedy, ak sú v plnom súlade s 
predpismi. Počas posudzovania odborníci predovšetkým sa skúmajú spotrebu zdrojov, emisie, naďalej očakávaný 
životný cyklus mobilných prístrojov. 

Takže podľa klasifikácie EPAT zariadenia Zebra vo väčšine kritérií dosahujú vynikajúce výsledky, oproti prístrojov iných 
výrobcov majú ovela menší negatívny vply na na ekosystém. Kvalitu prístrojov Zebra aj to potvrdzuje, že spoločnosť 
predtým ešte nepokúsil získaním kvalifikácie EPAT a už s prvými testovanými výrobkami sa im poradilo získať 
striebornú klasifikáciu, čo sa považuje za vynikajúce.
Pomáha budovať životaschopnejšiu budúcnosť

Takže Zebra momentálne má nie menšiu možnosť, ako reformovať trh inteligentných prístrojov používaných počas 
obcgodných pracovných procesoch. S tým, že nové prístroje spoločnosti nie sú iba spolahlivé, ale dobre spĺňajú aj z 
hladiska environmentálnej uvedomelosti, takto výrobca Zebra pomáha priamo aj nepriamo vo budovaní 
životaschopnejšej a bezpečnejšej budúcnosti. Nakolko kým viac podnikov bude pou2zívať tieto riešenia, bude tým 
menej elektronického odpadu a v nadchádzajúcich desaťročiach musíme rátať tým menším dopadom na životné 
prostredie.
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