
NAŠA SPOLOČNOSŤ DOSIAHLA 
ĎALŠÍ MÍĽNIK - STALI SME SA 
PARTNEROM ZEBRA SOLUTION!

UŽ STE SI MOHLI OD NÁS ZVYKNÚŤ, ŽE 
SKÚSIME O ZMENY A VÝVOJI NAŠEJ 
SPOLOČNOSTI VÁM SKÚSIME 
POSKYTNÚŤ VŽDY PRESNÉ 
INFORMÁCIE. NIE JE V TOM ŽIADNY 
ROZDIEL ANI TERAZ, VEĎ KONIEC A 
ZAČIATOK ROKA JE VŽDY ZAUJÍMAVÉ 
PRE NÁS. ROKUJEME S NAŠIMI 
DODÁVATEĽMI, UVAŽUJEME O 
ROČNEJ VÝKONNOSTI A UZAVRIEME 
NEVYRIEŠENÉ PRÍPADY.

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 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/digicode-zebra-solution-partner-bp386)
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NAŠA SPOLOČNOSŤ DOSIAHLA ĎALŠÍ MÍĽNIK - 
STALI SME SA PARTNEROM ZEBRA SOLUTION!

Už ste si mohli od nás zvyknúť, že skúsime o zmeny a vývoji našej spoločnosti Vám skúsime poskytnúť vždy presné 
informácie. Nie je v tom žiadny rozdiel ani teraz, veď koniec a začiatok roka je vždy zaujímavé pre nás. Rokujeme s 
našimi dodávateľmi, uvažujeme o ročnej výkonnosti a uzavrieme nevyriešené prípady. 

Vďaka našej vytrvalej práce, neustálemu vývoju do konca roka 2019 sa nám podarilo spĺňať podmienky pre ďalší 
stupeň statusu partnera Zebra, čo môžeme ďakovať hlavne našim zákazníkom - Zebra Solution Partner.

Vývoj našej spoločnosti je nepretržitý a okrem predaja produktov dáme ešte viac do popredia individuálne riešenia pre 
našich zákazníkov. Takto už môžete zakúpiť nie len výborné Zebra produkty za konkurenčné ceny - zo skladu - ale aj 
jedinečné služby softvérových riešení prostredníctvom našej spoločnosti alebo výrobcu, napokon vieme poskytnúť 
našim zákazníkom aj extra záručné služby.

Na začiatku o individuálnych možnosťiach (Solutions) výrobcu si môžete prečítať viac info v ekosystémovej sekcii Zebra 
DNA. 
Genetický kód Zebra DNA má tri typy, všetky tri sa zameriavajú na inú skupinu priemyselných prístrojov. Hlavná úloha 
Mobility DNA je, aby zvýšil efektivitu prenosných prístrojov, ktoré používame dennodenne. Print DNA pripravuje naše 
tlačiarne na firemné výzvy, ďalej DataCapture DNA vybaví naše dátové terminály so špeciálnymi schopnosťami, ktoré 
sú podstatné pre efektívne vykonanie práce.

Špeciálne služby zabezpečujú, aby u nás zakúpené prístroje slúžili Vaše podnikanie čo najdlhšiu dobu a zo všetkého 
hladiska poskytli ten najlepší výkon počas pracovných procesov. Pri kúpe hardéru vždy musíme brať do úvahy prípadné 
odstávky a výdavky. Výmenu zariadení môže byť nákladovo náročné, preto podniky s menším rozpočtom lahko môžu 
vyčerpať z ročného plánu. O predĺžené extra záruky Zebra sa môžete dozvedieť viac s kliknutím sem. 
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