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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/je-cas-prejst-na-andriod-buduci-rok-zanikne-podpora-
mobilnych-pristrojov-s-microsoft-bp682)
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JE ČAS PREJSŤ NA ANDROID, BUDÚCI ROK 
ZANIKNE PODPORA MOBILNÝCH PRÍSTROJOV S 
MICROSOFT

Podľa správ Micrsoft od roku 2020 ukončuje podporu mobilných prístrojov s operačným systémom Windows. To 
znamená, že predtým používaná dátové terminály nebudú aktualizovatelné, čo môže spôsobiť vážne narušenia v živote 
obchodov zaoberajúcich s pradajom a skladovaním.

Avšak je riešenie na tento problém pomocou čoho sa nemusíme báť z prípadného stratu údajov, dokonca môžeme 
zjednodušiť aj predchádzajúce pracovné procesy.

Koho sa zmena dotkne?
Momentálne vyzerá tak, že rozhodnutie Microsoftu je definitívne. Na budúci rok ukončujú aktualizácie od mobilných 
prístrojov s operačným systémom Windows, ktoré sú momentálne na trhu. Do tejto kategórie patria aj dátové terminály, 
ktoré používajú aj malo aj velkoobchody a spoločnosti z účelu vybavenia administratívnych a skladových úloh.

Takže táto zmena bude týkať vela ludí a hodiny stále viac a viac tikajú. Je užitočné uvažovať, že čo bude ďalší krok v 
záujme toho, aby naše údaje aj naďalej sme vedeli spracovať v bezpečí a aby naše podnikanie aj v budúcnosti 
fungovalo plynule a bezchybne.

Nastal čas Android

Podla odborníkov sa nemusíme báť od premeny, veď sme mohli očakávať, že príde čas, keď v záujme vhodného 
fungovania náš systém musíme posunúť na ďalšiu úroveň aj softvérovo aj hardvérovo. Najviac odporúčajú to, že v 
záujme zanechania údajov čím skôr musíme prejsť na také mobilné prístroje, ktoré fungujú úplne nezávisle od 
operačného systému Microsoft.

Takže v tom prípade, ak sa chceme vyhnúť nepríjemnostiam z blížiacej sa zmeny, tak nejlepšie riešenie znamená 
premena na mobilných prístrojov s operačným systémom Android.

Aj v súčasnosti väčšina prístrojov vedúcich spoločností zaoberajúce sa s mobilnými terminálmi a prenosnými počítačmi 
(ako napríklad Zebra, Honeywell a Datalogic) funguje s operačným systémom Android. V dôsledku toho sú kompatibilné 
nie iba navzájom, ale aj s väčšinou mobilných zariadení, softvérov pre riadenie zásob a aj s hardvérovými riešeniami a 
aplikáciami, ktoré používame počas našej práce.

Napokon premena na operačný systém je aj velmi jednoduchá, veď tento proces omnoho ulahčuje aplikácia od Zebry, 

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

https://www.digicode.sk/


Migrating to Android. Táto aplikácia pomôže v tom, aby naše dôležité údaje sme mohli preniesť o našom používanom 
zariadení ešte predtým, ako by sa stali úplne nepoužiteľnými na súčasnom prístroji, čo bude zbavený o podporu.
Optimalizácia

Prvý krok je prenesie údajov, po ktorom prichádzame k procesu vhodnej optimalizácie.

Taká premena na prvý pohlad sa môže zdať ako komplikovaná, avšak pri modernizácií má aj inú obrovskú výhodu: 
pomôže v tom, aby sme mohli premyslieť naše každodenné úlohy a aby sme mohli eliminovať faktory, ktoré z hladiska 
práce sú zbytočné alebo dokonca mätúce.

Premena na nový systém umožňuje, aby sme mohli urobiť poriadok v chaose. Výmenou našich zastaraných hardvérov 
a softvérov každodenná práca bude rýchlejšia a jednoduchšia, vďaka čomu produktivita našej spoločnosti z dlhodobého 
hľadiska môže vynikajúcim spôsobom rásť.

To, že aké riešenie si vyberieme samozrejme hlavne závisí od cielov našej spoločnosti a od metódov zvyknutých 
pracovných procesov, avšak používanie moderných prístrojov s Androidom nie je užitočné len kvôli zjednoduchšenia 
každodnnej práce, ale môže nám pomôcť aj v tom, že môžeme znížiť počet predtým používaných prístrojov a aby sme 
vedeli používať iba jediný multifunkčný dátový terminál na vykonanie našej práce.

Ak Vy alebo Vaša spoločnosť by chcel premeniť na prémiové dátové terminály, ktoré majú k dispozíciy operačný 
systém Android, tak v našom internetovom obchode si nájdete špičkové snímače čiarovéých kódov a dátové terminály 
os najspolahlivejších výrobcov, ako Zebra, Honeywell alebo Datalogic. 
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