
MOBILNÉ PRÍSTROJE, KTORÉ 
ZVLÁDNU AJ TIE 
NAJNEBEZPEČNEJŠIE SITUÁCIE

EXISTUJÚ TAKÉ EXTRÉMNE 
PRACOVNÉ PODMIENKY, KTORÉ 
NEDOKÁŽU ZVLÁDNUŤ ANI 
NAJMASÍVNEJŠIE DÁTOVÉ 
TERMINÁLY, KTORÉ BOLI VYTVORENÉ 
PRESNE PRE PRÁCU V TERÉNE. 
DOKONCA POUŽÍVANIE BEŽNÝCH 
MOBILNÝCH ZARIADENÍ ZA URČITÝCH 
PODMIENOK MÔŽE BYŤ AJ ŽIVOT 
OHROZUJÚCE. AK PRACUJETE S 
HORLAVÝMI MATERIÁLMI, PLYNMI, 
ALEBO BENZÍNOM, TAK VÄČŠINU 
TAKÝCHTO PRÍSTROJOV JE 
ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ, VEĎ 
ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA MÔŽU 
BYŤ VYSOKO VÝBUŠNÉ!
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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/mobilne-pristroje-ktore-zvladnu-aj-tie-najnebezpecnejsie-
situacie-bp683)
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MOBILNÉ PRÍSTROJE, KTORÉ ZVLÁDNU AJ TIE 
NAJNEBEZPEČNEJŠIE SITUÁCIE

Existujú také extrémne pracovné podmienky, ktoré nedokážu zvládnuť ani najmasívnejšie dátové terminály, ktoré boli 
vytvorené presne pre prácu v teréne. Dokonca používanie bežných mobilných zariadení za určitých podmienok môže 
byť aj život ohrozujúce.

Ak pracujete s horlavými materiálmi, plynmi, alebo benzínom, tak väčšinu takýchto prístrojov je zakázané používať, veď 
elektronické zariadenia môžu byť vysoko výbušné!

Kde bežné inteligentné prístroje už neznamenajú vhodné riešenie
Ak naši zamestnanci denno denne musia pracovať s nebezpečnými horlavými a výbušnými materiálmi, tak musíme 
plniť velmi prísne pravidlá bezpečnosti práce. V prostredí horlavých materiálov sa neodporúča používať ani elektrických 
zariadení, vrátane sem aj mobilné prístroje, ktoré majú akumulátor.

Takže existuje také pracovné prostredie, kde používanie bežných tabletov a prenosných dátových terminálov nieže sa 
neodporúča, ale je rovno zakázané a život ohrozojúce. 

Ale čo môže byť riešenie v tom prípade, ak pre vykonanie každodenných úloh potrebujeme používať mobilnú 
technológiu a internet?

Certifikát HazLoc

Samozrejme nemusíme zúfať, veď existuje jedno riešenie ne tento problém, čo ponúka bezpečnú alternatívu na 
vykonanie prácu v nebezpečnom prostredí. V horľavom a výbušnom prostredí, alebo akomkolvek prostredí, čo je 
vyhlásený za život ohrozujúci riešenie znamenajú prístroje vybavené takzvan˙ym štandardom HazLoc.

Ciel certifikátu HazLoc je, aby z bezpečnotechnického hladiska potvrdil, že daný inteligentný prístroj sa dá používať aj 
medzi extrémnými podmienkami, aj v nebezpečnom pracovnom prostredí. Potvrdenie vydá vždy tretia osoba, ktorá je 
nezávislá od výrobcu a s tým potvrdzuje, že daný prístroj neprodukuje toľko tepla a nie je schopný produktovať takú 
iskru, čo by mohol spôsobiť problém na horlavom a výbušnom prostredí.

Inteligentné prístroje Zebra testovali odborníci bezpečnostnej technológie

Zebra, podobne ako vo výrobe obchodných, skladových, respektíve terénnych mobilných prístrojov prístrojov sa 
považuje takisto za priekopníka aj vo výrobe tabletov pre extrémne pracovné podmienky.
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Napríklad sériu tabletov L10 vyvíjali výslovne tak, aby bol v súlade so štandardmi a aby bol používatelný aj medzi 
extrémnymi podmienkami, respektíve aby bol plne funkčný a bezpečný aj v výbušnom nebezpečnom prostredí. Prístroj 
otestovali odborníci bezpečnostnej technológie a používanie v extrémnom prostredí garantuje zaslúžene dosiahnutý 
certifikát HazLoc.

Vďaka vytvoreniu prístroj výborne odolá voči vplyvom prostredia a bezpečné fungovanie vôbec nejde na úkor efektívnej 
prevádzky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o certifikát HazLoc a o inteligentných prípstrojoch, ktoré sa dajú používať aj v prostredí 
kritickom pre bezpečnosť, tak na blogu Zebra môžete si prečítať viac informácií o tejto téme.

A ak aj Vy chcete používať váš nový tablet alebo prenosný mobilný terminál v extrémnom prostredí, tak sa informujte o 
bezpečnostných predpisov ešte pred nákupom, ďalej aj o tom, že prístroj, ktoré ste si zvolili je vhodný na používanie v 
horlavom a výbušnom prostredí.
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