
MOBILNÉ PRENOSNÉ POČÍTAČE 
V OBCHODU A SKLADOVANÍ

VÝZNAM PRENOSNÉHO POČÍTAČA 
MNOHÝM SA MÔŽE ZDAŤ AKO 
MYSTICKÝ POJEM, AJ NAPRIEK TOMU, 
ŽE V DNEŠNEJ DOBE ŽIJEME V ČASE 
MOBILNÝCH PRÍSTROJOV. AVŠAK 
VELA LUDÍ SA SNAŽÍ TRVAŤ K 
ANALÓGOVEJ TECHNOLÓGIE A ANI 
NADAJÚ ŠANCU NA VÝVOJ A OBNOVU 
PROSTREDNÍCTVOM NOVÝCH 
MODERNÝCH PRÍSTROJOV. NEBUĎTE 
AJ VY TAKÝ, KTORÍ STOJA V CESTE 
ZA VLASTNÝM ÚSPECHOM! 
VYSKÚŠAJTE SI VÝHODY 
INTELIGENTNÝCH RUČNÝCH 
POČÍTAČOV V OBLASTI OBCHODU, 
SKLADOVANIA A LOGISTIKE A DAJTE 
ŠANCU VÁŠMU PODNIKANIU, ABY 
PREKVITALO!

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/mobilne-pocitace-v-obchodu-a-skladovani-bp554)
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MOBILNÉ PRENOSNÉ POČÍTAČE V OBCHODU A 
SKLADOVANÍ

Význam prenosného počítača mnohým sa môže zdať ako mystický pojem, aj napriek tomu, že v dnešnej dobe žijeme v 
čase mobilných prístrojov. Avšak vela ludí sa snaží trvať k analógovej technológie a ani nadajú šancu na vývoj a 
obnovu prostredníctvom nových moderných prístrojov. Nebuďte aj Vy taký, ktorí stoja v ceste za vlastným úspechom! 
Vyskúšajte si výhody inteligentných ručných počítačov v oblasti obchodu, skladovania a logistike a dajte šancu Vášmu 
podnikaniu, aby prekvitalo!

Prečo sa oplatí investovať do jedného prenosného dátového terminálu?
Najväčšia výhoda ručných počítačov, prenosných dátových terminálov je mnohostrannosť. Len o tom porozmýšľajte: 
prečo by ste minuli tisíce na rôzne prístroje, ak tie isté funkcie by ste dostali efektyvne a jednoducho v jednom jedinom 
prístroji?

Ako znázornenie si zoberme príklad jeden mobilný prístroj vyrobený prostredníctvom Zebry, napríklad dátový terminál 
TC52. TC52 pri tom, že sa dá používať ako prenosný skener čiarových kódov, vďaka bezdrótového online pripojeniu je 
výborne ideálny na bezprostrednú komunikáciu, ďalej jeho vstavená kamera pomôžu ulahčiť a urýchliť každodennú 
prácu. Efektivitu ďalej zlepšuje pamäť rozširitelná kartou micro SD a dlhú životnosť garantuje masívne vytvorenie a 
forma vyvíjaná na každodenné pohodlné používanie.

Takže prenosné počítače, dátové terminály sú naozaj viac ako len jednoduché skenery čiarových kódov. Sú 
mnohostranné pomocné prístroje vyvinuté na bezproblémové vykananie každodennej práce, ktorých účel je, aby 
zefektívnili prácu pre pracovníkov, zamestnencov a napokon aj zvýšili spokojnosť a zážitok zákazníkov.

Pre koho sa odporúča?

Mobilné počítače sú odporúčané hlavne pre tých, ktorí prevádzkujú podnikanie v oblasti obchodu, logistiky alebo 
skladovania. Tieto miltifunkčné prístroje umožňujú súčane zjednodušiť každodennú prácu a s ich používaním účinne sa 
dá zvýšiť produktivitu. Kvôli lahkému ovládaniu ho budete zbožnovať nielen Vy, ale aj Vaši zamestnanci, veď taký 
mnohostranný prístroj je naozaj schopný odstrániť záťaž z ramien. 
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