
ANI BY STE SI NEMYSLELI NA 
ČO VŠETKO JE DOBRÝ JEDEN 
DÁTOVÝ TERMINÁL!

JEDEN PDA, ČIŽE PRENOSNÝ 
MOBILNÝ TERMINÁL VIE ULAHČIŤ 
KAŽDODENNÉ PRACOVNÉ ÚLOHY 
TAKMER V KAŽDEJ OBLASTI A TAKTO 
ZVÝŠIŤ PRODUKTIVITU A 
ZJEDNODUŠIŤ PRÁCU. KEBY STE TO 
PREDTÝM NEVEDELI, ŽE PREČO BY 
STE POTREBOVALI JEDEN PDA, TAK V 
NASLEDOVNOM ČLÁNKU SME 
ZHROMAŽDILI PÁR DÔVODOV, KTORÉ 
SÚ ZA POUŽITIE. POĎME NA TO!

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/


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/ani-by-ste-si-nemysleli-na-co-vsetko-je-dobry-jeden-datovy-
terminal-bp782)
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ANI BY STE SI NEMYSLELI NA ČO VŠETKO JE 
DOBRÝ JEDEN DÁTOVÝ TERMINÁL!

Existuje veľa domácich spoločností, ktoré väčšinu dôležitých administratívných úloh ešte stále vykonajú s klasickými, 
papierovými riešeniami. To ale vyžaduje strašne vela energie a zbytočné zdroje, ktorých väčšinu jednoducho by sa dalo 
vyriešiť so zaobsatraním jedného malého úžitočného prístroja.

Jeden PDA, čiže prenosný mobilný terminál vie ulahčiť každodenné pracovné úlohy takmer v každej oblasti a takto 
zvýšiť produktivitu a zjednodušiť prácu. Keby ste to predtým nevedeli, že prečo by ste potrebovali jeden PDA, tak v 
nasledovnom článku sme zhromaždili pár dôvodov, ktoré sú za použitie. Poďme na to! 

Zjednodušte komunikáciu
Jedna najväčšia výhoda prenosných dátových terminálov je, že sú použitelné ako komunikačné prístroje fungujúce na 
viacerých platformách naraz. S ich pomocou bleskovorýchlo môžeme poslať e-maile, telefonovať, alebo komunikovať s 
kolegami prostredníctvom ľubovoľného podnikového komunikačného kanála.

K online komunikáciu nepotrebujeme nič iné, iba bezdrótovú sieť. Ale náš dátový terminál môžeme pripojiť aj s 
počítačom, takto údaje, ktoré sú uložené na terminály lahko môžeme synchronizovať s firemnou databázou aj bez 
pripojenia Wi-Fi.

Účinný zber a spracovanie údajov

Počas práce v sklade alebo v obchode evidencia našich skladových zásob je nevyhnutná. Avšak vela maloobchodníkov 
si myslí, že zavedenie databázy čiarových kódov je zložité a preto sa boja to vyskúšať. Ale jeden spolahlivý dátový 
terminál a aplikácia na spracovanie čiarových kódov zabezpečí to, aby nikdy sme nemuseli mať starosti kvôli správnej 
evidencie.

Nakolko jeden PDA je používatelný ako ručný počítač a skener čiarových kódov súčasne, čo umožňuje riadiť a 
spracovať naše skladové zásoby pomocou jedného prístroja, ďalej jednoducho môžeme vybaviť aj administratívne 
úlohy, ktoré sú nevyhnutné v obchodnom živote.

Nikdy na nič nezabudnete

Pritom, že jeden PDA je ideálny na plhohodnotné vybavenie administratívnych úloh a zaznamenávanie údajov, môže 
nám pomôcť aj vo vybavení jednoduchých, každodenných vecí. Lahko môžeme synchronizovať naše kalendáry, takto 
vždy môžeme byť včas informovaní o udalostiach, ktoré sú pre prácu dôležité.
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Dokonca, ak potrebujeme práve taký povrch, kde si môžeme robiť poznámky, tak jeden PDA je mimoriadne vhodný na 
uspokojenie takých, každodenných úloh, veď vďaka operačného systému Android, môžeme na ňom spustiť množstvo 
užitočných aplikácií.
S jediným prístrojom môžete zvládnuť takmer každú dôležitú úlohu

Cena jedného mobilného terminál pre mnohých sa môže zdať za drahou, avšak nesmieme zabudnúť, že za naše 
peniaze dostaneme taký prístroj, čo vie nahradiť viacerých prístrojov. Ak plánujeme na dlhodobo, tak si môžeme byť 
istí, že sa oplatí investovať do jedného mobilného terminálu už len kvôlu servisných nákladov, ako kúpiť viaceré 
zariadenia na každú jednu úlohu.

Cena jedného PDA vie nahradiť súčasne jeden smartfón, skener čiarových kódov, navigáciu a mnohé iné inteligentné 
prístroje, ktoré nemajú také velké vedomosti. Práve preto, ak uvažujeme o vážnom rozvoji podnikania a plánujeme na 
dlhodobo, tak stojí za to porovnať možné výdavky.

Na koniec si môžeme byť istí, že taký spolahlivý prístroj, ako napríklad jeden PDA od Zebry určite bude súťažiť nad 
jedným lacnejším prístrojom, čo vie vykonávať oveľa menej úloh.
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