
SÚ NEPREKONATEĽNÉ NIELEN V 
OBLASTI OBCHODU - MOBILNÉ 
PRÍSTROJE ZEBRA V 
EURÓPSKOM VEREJNOM 
SEKTORE

NAJVÄČŠIA VÝHODA MOBILNÝCH 
PRENOSNÝCH POČÍTAČOV ZEBRA JE, 
ŽE PRI ČÍTANÍ ČIAROVÝCH KÓDOV SÚ 
VHODNÉ NA PLNENIE RÔZNÝCH 
KAŽDODENNÝCH ÚLOH. TAKTO 
OKREM LOGISTICKÝCH A 
OBCHODNÝCH APLIKÁCIÍ SÚ 
POUŽÍVATELNÉ TAKMER V 
AKOMKOLVEK SEKTORE 
KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA. AK 
HOVORÍME O PRODUKTIVITE A 
MAXIMÁLNEJ SPOKOJNIOSTI, TAK NA 
MOBILNÝ POČÍTAČ TC75 PRISAHÁ AJ 
SECURITAS, ČO JE NAJVÄČŠIA 
BEZPEČNOSTNÁ SPOLOČNOSŤ NA 
SVETE.
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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-zebra-v-europskom-verejnom-sektore-
bp562)
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Najväčšia výhoda mobilných prenosných počítačov Zebra je, že pri čítaní čiarových kódov sú vhodné na plnenie 
rôzných každodenných úloh. Takto okrem logistických a obchodných aplikácií sú používatelné takmer v akomkolvek 
sektore každodenného života. Ak hovoríme o produktivite a maximálnej spokojniosti, tak na mobilný počítač TC75 
prisahá aj Securitas, čo je najväčšia bezpečnostná spoločnosť na svete.

Spoločnosť so svédskym sídlom funguje od roku 2000 v oblasti bezpečnostnej technológie. Momentálne sú prítomný v 
53 krajinách sveta a zamestnajú viac ako 53.000 zamestnancov. Medzi hlavných činností emitenta patrí zebezpečenie 
rôzných podujatí, naďalej ochrana osôb a budov. Hlavne preto Seciritas zamestnáva velmi vela takzvaných 
"pohyblivých strážcov", ktorým počas práce je velmi dôležité, aby mali k dispozícií také spolahlivé a rýchle komunikačné 
prístroje, ktoré sú v súlade s najmodernejšími požiadavkami. Spoločnosť si preto vybrala na túto úlohu mobilný prístroj 
TC75 z špičkovej kategórie.

Lahké ovládanie, nadčasová technológia
Zebra TC75 je jeden prenosný mini počítač, čo vďaka vytovreniu pri hliadkovania a práce v nerovnom teréne je schopný 
aj na to, aby bol istý pomocník strážcov Securitas. Dátový terminál vybavený s bezdrótovou komunikáciou je schopný 
zabezpečiť nepretržité, centrálne pripojenie, ďalej pri rýchlej komunikácie je vhodný aj na zaznamenávanie údajov, 
spracovanie údajov a na zvukové, video a filmové záznamy.

Jeho lahké ovládanie odpočíva hlavne v operačnom systéme Android, čo podobne ako bežné smartfóny vie spustiť 
mnohé aplikácie, a je vhodný aj na ovládanie individuálne vyvíjaných softvérov. Pri tom velmi lahko a rýchlo sa dá 
aktualizovať, čo prakticky chráni prístroj voči príliš rýchlemu zastarávaniu a zabezpečí účinné používanie cez dlhé roky. 
Pri technických nadácií je plne vhodný na úlohu aj vďaka fyzickému vytvoreniu, veď kvôli robustnému vybudovaniu 
TC75 výborne odolá voči nárazom a extrémnym podmienkam a je plne používatelný aj medzi nepriaznivými 
poveternostnými podmienkami.

Rýchlejšia komunikácia, väčšia bezpečnosť

Velkú výhodu mobilného terminálu TC75 pre Secirutas znamená, že s lahšou komunikáciou sa im efektívne podarilo 
navýšiť bezpečnosť strážnikov. Okrem toho tento prístroj nadmerne ulahčí zaznamenávanie a spracovanie údajov, 
takto spoločnosti účinne sa podarilo navýšiť okrem bezpečnosti aj produktivitu.
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