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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/dokonaly-zakaznicky-srvis-uz-nie-je-iba-snom-bp644)
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DOKONALÝ ZÁKAZNÍCKY SERVIS UŽ NIE JE IBA 
SNOM

Vďaka oceneným prenosným mobilným terminálom od Honeywell efektívne sa dá navýšiť produktivitu zákazníckeho 
servisu aj v realite. Funkcie a špeciálne vytvorenie novej série Mobility Edge znamenajú výborné riešenie v každej 
oblasti obchodu pre zvýšenie produktivity.

Nový uchádzač o trón na trhu mobilných prístrojov
Honeywell nedávno predstavil vylepšenú verziu oceneného prenosného počítača, čo znamená milé prekvapenie hlavne 
pre pracovníkov v oblasti obchodu a sklade, naďalej v pracovnej náplni kde vyžadujú vysokú mobilitu.

Novogeneračný Honeywell Dolphin CT40 je úplne dotykový ručný počítač, čo aj hardvérovo, aj softvérovo, dokonca aj z 
hladiska životnosti je bezpárovy na trhu medzi mobilnými prístrojmi.

Tento prístroj pri tom, že vďaka najmodernejších technológií je lahko optimalizovatelný v súvislosti Vašich firemných 
procesov a účelov, je aj jednoducho aktualizovatelný a zo všetkých hľadísk zodpovedá požiadavkám svetu, ktorý sa 
mení rýchlym tempom.

Neprišlo z budúcnosti, ale v súčasnosti je jedno z najefektívnejších riešení

CT40, ako väčšina mobilných prístrojov má k dispozícií operačný systém Andriod, čo umožňuje nie iba spolahlivosť, ale 
aj lahke programovanie. Systémového rozhranie Android poskytuje podstatné rozšírenie horizontu používania, veď na 
prístroj vieme inštalovať rôzne, respektíve viaceré aplikácie, ktoré sú v súlade aj s našimi požiadavkami.

S používaním najnovšieho prístroju Honeywell v budúcnosti už nepotrebujeme to, aby počas práce sme sa zosúladnili 
fungovanie viacerých prístrojov. Nakolko multifunkčný CT40 je schopný uspokojiť všetky administratívne aj 
komunikačné úlohy.

Prístroj je podporovaný aj prostredníctvom Google riadené Android Enterprise Recommended, čo zabezpečí nie len 
spolahlivosť operačného systému, ale aj lahšiu, naďalej nepretržitu aktualizáciu používaných aplikácií.

Okrem toho CT40 sa dá pripojiť aj k systému Honeywell Operational Intelligence v základe cloud. Tento systém je 
schopný nepretržite sledovať, ovládať, systematizovať a optimalizovať pre nás stále aktualizácie, takto si môžeme byť 
istí, že náš prístroj bude fungovať vždy s najaktuálnejšími aktualizáciami a podla najmodernejších požiadaviek.

Aplikácia Honeywell Operational Intelligence je lahko dostupná pre používatelov na virtuálnom trhovisku spoločnosti a 
umožňuje prístup aj k viacerým, schváleným aplikáciam vytvorených proestredníctvom tretej osoby a Honeywell, ďalej k 
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užitočným doplnkom.
Ciel je spokojnosť používatelov

Taylor Smith, marketingový riaditel oddelenia produktivity tak sa vyjadril ohladom predstavenia CT40, že sa im podarilo 
vyvíjať taký prístroj, čoho ciel je uspokojenie požiadaviek zákazníkov na sto percent.

"Počas vytvorenia CT40 sme vypočuli požiadavky našich zákazníkov a skúsili sme venovať pozornosť aj na 
najdrobnejšie podrobnosti. Takým spôsobom sa nám podarilo vytvoriť jeden naozaj silný a mimoriadne efektívny prístroj 
z hladiska zvýšenia produktivity." - hovoril Smith počas rozhovoru s ním.

Inovačné možnosti v prístroji sú takmer výnimočné, že nedávno sa im podarilo získať aj viac ocenení. Uznávanie iF 
Design získal výslovne kvôli vytvoreniu, kým odmeňovanie Red Dot Design mobilný počítač Honeywell CT40 môže 
ďakovať technologickým inováciam, čo je naozaj taký prístroj, čo tak vytvorili, aby bol v súlade s reálnymi požiadavkami 
a očakávaniami zákazníkov.
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