
SNÍMAČE ČIAROVÝCH KÓDOV 
PRE TVOJU SPOLOČNOSŤ, NA 
MIERU TVOJEJ PENAŽENKE

AK JE ČAS NA ZAOBSTARANIE 
PRÍSTROJOV, KTORÉ NAPOMÁHAJÚ 
PROCES PRÁCE, TAK POŽIADAVKY 
PRI KAŽDEJ SPOLOČNOSTI SÚ INÉ. 
PRI VELKÝCH A VÄČŠÍCH FIRIEM 
RELEVANTNÉ MÔŽE BYŤ RÝCHOSŤ, 
ÚČINNOSŤ A VYSOKÉ NAMÁHANIE, 
KÝM PRI MENŠÍCH MALOOBCHODOCH 
HLAVNE DLHÁ ŽIVOTNOSŤ A 
JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE.

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/lacne-snimace-ciarovych-kodov-na-mieru-tvojej-
penazenke-bp552)
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SNÍMAČE ČIAROVÝCH KÓDOV PRE TVOJU 
SPOLOČNOSŤ, NA MIERU TVOJEJ PENAŽENKE

Ak je čas na zaobstaranie prístrojov, ktoré napomáhajú proces práce, tak požiadavky pri každej spoločnosti sú iné. Pri 
velkých a väčších firiem relevantné môže byť rýchosť, účinnosť a vysoké namáhanie, kým pri menších maloobchodoch 
hlavne dlhá životnosť a jednoduché ovládanie. 

Vývojári u Zebry pri vytvorení svojich produktov mysleli na každého, od najmejších spoločnosti až do najväčších.

Dokonalé riešenia pre malých a stredných podnikov
V oblasti skenerov čiarových kódov sortiment produktov Zebra v širokom spektre uspokojuje tých zákazníkov, ktorí 
hladajú spolahlivý skener do jedného alebo viacerého obchodu na každodenné účely. Pri stolových riešení si môžeme 
vybrať z prenosných, ručných prístrojov a pri jednoduchšiíxh snímačov čiarových kódov si môžeme nájsť dokonalý 
prístroj aj v forme prenosných multifunkčných počítačov. Najväčšia výhoda posledného varianta je, že pri jednoduchého 
skenovania ich môžeme používať aj nakomunikáciu, riadenie skladových zásob, respektíva aj na tlač etikiet.

Či ide o ručnom alebo stolnom riešení, môžeme si vybrať z rôzných opcií. Modely DS2278 a DS2208 sú odporúčané 
hlavne pre tých, ktorí sa usilujú na jednoduchosť a spolahlivosť, kým mobilný prenosný terminál TC25 pri dekódovaní 
čiarových kódov je schopný široko uspokojiť všetky požiadavky vznikajúce v pracovnej oblasti.

Sortiment produktov, ktorý sa účinne prispôsobí aj k požiadavkám velkých spoločností 

Medzi skenermi Zebra si môžeme nájsť nielen prístroje používatelné iba v menších obchodných jednotkách a menších 
skladoch, ale aj také vysokovýkonné čítačky, ktoré sú plne a efektívne ovládateľné pri požiadavkách priemyselnej 
práce, vysokého namáhaniu a v obrovských skladoch. V týchto prístrojoch je totožný, že aj z hladiska vytvorenia, aj z 
dizajnu boli navrhnuté s takými robustnými spôsobmi a takou rýchlosťou spracovania údajov, aby boli pripravaný cez 
celú zmenu.

Vďaka vytvoreniu hore uvedeného terminálu TC25 je vhodný aj pri nepretržitým používaním, ďalej dátový terminál TC52 
vďaka masívneho vytvoreniu úspešne odolá voči vplyvmi prostredia a prípadným poškodeniam.
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