
HONEYWELL UVIEDOL NA TRH 
INOVATÍVNY FIREMNÝ SOFTVÉR 
NA SPRÁVU ÚDAJOV

VO VÝVOJI FIREMNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
ZAZNAMOVANÍ A SPRACOVÁNI 
ÚDAJOV HONEYWELL UŽ DLHÉ ROKY 
MÁ POPREDNÉ MIESTO, MÔŽME SA HO 
POKLADAŤ ZA VEDÚCU SPOLOČNOSŤ 
NA TRHU. SPOLOČNOSŤ ANI TENTO 
ROK SI NEKLAMAL, VEĎ NA ZAČIATKU 
JÚNA USKUTOČNILA TAKÉ 
OZNÁMENIE, ČO V ZÁKLADE 
REFORMOVAL TRH SOFTVÉR NA 
ANALÝZU DÁT A VŠETKO PREVRÁTI 
NARUBY, ČO PREDTÝM SME VEDELI 
OHLADOM PLNENIA ÚLOH 
PODNIKOVEJ SPRÁVY.
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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/honeywell-uviedol-na-trh-inovativny-firemny-softver-na-
spravu-udajov-bp654)

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

mailto:info@digicode.sk
mailto:faktura@digicode.sk
mailto:servis@digicode.sk
https://www.digicode.sk/
https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky
https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie
https://www.digicode.sk/blog/honeywell-uviedol-na-trh-inovativny-firemny-softver-na-spravu-udajov-bp654
https://www.digicode.sk/


HONEYWELL UVIEDOL NA TRH INOVATÍVNY 
FIREMNÝ SOFTVÉR NA SPRÁVU ÚDAJOV

Vo vývoji firemných technológií zaznamovaní a spracováni údajov Honeywell už dlhé roky má popredné miesto, môžme 
sa ho pokladať za vedúcu spoločnosť na trhu. Spoločnosť ani tento rok si neklamal, veď na začiatku júna uskutočnila 
také oznámenie, čo v základe reformoval trh softvér na analýzu dát a všetko prevráti naruby, čo predtým sme vedeli 
ohladom plnenia úloh podnikovej správy.

Viac, ako 100 ročná skúsenosť v jednom softvéri
Hovorca Honeywell oznámil 6. júna oficiálne predstavenie nového softvéru Honeywell Forge. Program je jedna 
cloudová aplikácia, ktoreho ciel je zaznamenávanie firemných údajov, spracovanie údajov, respektíve zjednoduchšenie 
a reformácia analýzy údajov. 

Cloudový softvér umožňuje pre používatelov, aby pomocou rozvíjaných analyzačných riešení efektívne sa dalo 
dosiahnuť také informácie, ktorých používanie pomôže vhodnú optimalizáciu svojich spoločností. S používaním 
Honeywell Forge spoločnosti v budúcnosti môžu fungovať nie iba efektívnejšie ale aj bezpečnejšie.

Hlavnú úloha softvére je, aby údaje z rôzných prístrojov, pracovných procesov lahko vedel spracovať za informácie a 
monitorizovať ich. A to všetko s rýchlym, účinným a hlavne nákladovoefektívním spôsobom.

Softvér zjednotí všetky tie vlastnosti, čo spoločnosť získala za sto rokov na základe skúseností riadenie procesu a 
prístrojov, ktoré môžu umožňiť bezpečnú prácu a efektívne zvýšenie prodiktivity na pracovnom mieste.

Hlavná cnosť je kompatibilita a transparencia

Cloudový softvér na správu údajov môže byť užitočný pre každé podnikanie od malých spoločností až do 
velkoobchodov. To môžeme ďakovať hlavne vysokej kompatibility, už s existujúcimi prístrojmi a softvérovými systémami.

Honeywell Forge účinne sa dá integrovať do každého, už fungujúceho firemného softvéru a so zosúlaďovaním 
prístrojov, ktoré fungujú s ním a pomôžu v zaznamenaní údajov, v analýze údajov, naďalej sledovacie procesy 
firemných operácií. S aplikáciou pracovné systémy sú nie len lahko ovládatelné, ale aj efektívne transparentné, veď 
softvér riadi a spracúva všetky také prístroje ako centrálny prvok, ktoré pomôžu zaznamenávanie a spracovanie 
tak9ych dôležitých informácií, ktoré posúvajú našu spoločnosť vpred.

A že prečo to je taký velký pokrok?

U väčšine spoločností riešenie transparentnosti pre vhodne fungujúcich pracovných procesov a funkcií znamená velký 
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problém. Ďalej to, aby tie procesy boli aj vhodne zosúladnené, nech o tom ani nehovoríme. V takom chaose avšak je 
velmi ťažké dosiahnuť produktivitu, naďalej získať so systému užitočné informácie, ktoré slúžia kultúru podnikania a 
spracovať ich v náš prospech.

Ciel Honeywell Force je, aby riešil túto fragmentáciu a dal taký prístroj do ruky Vašej spoločnosti, čo nieže ulahčí iba 
prácu, ale otvorí svet aj udržateľného rozvoja, čo sa môžeme prispôsobiť potrebám trhu.

Revolučné inovácie v mene produktivity a bezpečnosti

Pri jednoduchého spracúvaniu a zaznamenávaniu údajov softvér je vhodný aj na vykonanie mnohých nových a 
inovatívnych úloh. Honeywell Forge pomáha používatela prostredníctvom prediktívnej analýzy v tom, že v čase vedeli 
identifikovať problémy kvôli údržbe a aby predtým ich vedeli vyriešiť ako tie by zapríčili vážne problémy v systéme. 
Pomocou softvéru zamestnanci môžu byť efektívnejšie, ale môžu pracovať aj bezpečnejšie a profesionálnejšie a to 
všetko tak, že Honeywell Forge znížináklady a riziko, avšak viditeľne zvýši produktivitu. 
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