
DOVIDENIA PAPIEROVANIE, 
DOVIDENIA CHYBNÉ 
ZAZNAMOVANIE ÚDAJOV! - 
NOVÉ TERMINÁLY OD ZEBRY 
SPRAVIA ADMINISTRATÍVU 
JEDNODUCHOU.

NAKOLKO MANUÁLNA 
ADMINISTRÁCIA JE NESMIERNE 
NÁROČNÁ, MONOTÚNNA ÚLOHA A SA 
MÔŽE STAŤ AJ PRI NAJVÄČŠEJ 
POZORNOSTI, ŽE ŽIAL SPRAVÍ CHYBY 
POČAS INVENTÚRY ALEBO 
ZAZNAMENÁVANÍ. MÝLIŤ SA JE 
ĽUDSKÁ VEC, AVŠAK EXISTUJE 
JEDNO VÝBORNÉ RIEŠENIE NA TO, 
TIETO CHYBY SME VEDELI LAHKO A 
EFEKTÍVNE ODSTRÁNIŤ.

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 15000 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/novy-priemyselny-terminal-do-zebry-tc72-a-tc77-bp520)
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DOVIDENIA PAPIEROVANIE, DOVIDENIA CHYBNÉ 
ZAZNAMOVANIE ÚDAJOV! - NOVÉ TERMINÁLY OD 
ZEBRY SPRAVIA ADMINISTRATÍVU JEDNODUCHOU.

Nakolko manuálna administrácia je nesmierne náročná, monotúnna úloha a sa môže stať aj pri najväčšej pozornosti, že 
žial spraví chyby počas inventúry alebo zaznamenávaní. Mýliť sa je ľudská vec, avšak existuje jedno výborné riešenie 
na to, tieto chyby sme vedeli lahko a efektívne odstrániť.

Zebra uvidela na trhu nové dátové terminály druhej generácie na konci septembra 2018 s názvom TC72/TC77. Vďaka 
širokých možností používania nové prístroje poskytujú rýchlejšiu, efektívnejšiu naďalej pracíznejšiu prácu 
zamestnancom v skladoch, obchodoch a aj v odvetí logistiky. Viac nie je ručná administratíva a môžeme sa rozlúčiť od 
stratu materiálov a času, čo vychádza zo chybne zaznamenávaných údajov!

TC72 a TC77: majstri presného zadávania skladových údajov
Používanie nových dátových terminálov Zebra umožňuje rýchle a efektívne načítanie čiarových kódov, prakticky z 
akéhokolvek povrchu, medzi akýchkolvek podmienkach. Skenery TC70/TC75 sa môžeme považovať za majstri 
skladovej a obchodnej práce a nová náhradná séria TC72/TC77 zachovala všetky pozitívne vlastnosti a dostala sa na 
trh s ešte robustnejším a užívatelsky prívetivým vytvorením. Ultra presnú prácu zabezpečí zabudovaná snímacia hlava 
SE4750SR, čo bezproblémov dekóduje všetky 1D a 2D čiarové kódy.

Softvérová a fyzická kompatibilita na vysokej úrovni
Najnovšie dátové terminály od Zebry podobne ako predchádzajúca séria TC70/TC75 majú k dispozícií už dobre známy 
operačný systém Android, čo má aj iné velké výhody, ako len jednoduchosť a stabilita. Pomocou Androidu terminály sú 
úplne kompatibilné s akýmkolvek obchodným alebo skladovým softvérom alebo aplikáciou. 

Použitie prístrojov je velmi flexibilné aj z fyzického hladiska, veď mobilné terminály sú lahko zmenitelné pomocou 
opcionálnou pištolovou rukoväťou z ručného na pištolové vytvorenie a aj to umožňuje, aby lepšie by vedeli prispôsobiť k 
rôzným potrebám všetkých používateľov.

Takže TC72/TC77 je užívatelský prívetivý prístroj z každého hladiska, čo znamená nevyhnutné riešenie počas rýchleho 
a účinného vytvorenia práce zamerané na zákazníka.
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