
NIEKOĽKO MYŠLIENOK O 
PERSONALIZÁCIE PRENOSNÝCH 
DÁTOVÝCH TERMINÁLOV

VÄČŠINA RUČNÝCH POČÍTAČOV SÚ 
TAKÉ PRÍSTROJE, KTORÉ ROVNAKO 
ÚČINNE SA DÁ POUŽÍVAŤ V OBLASTI 
OBCHODU, SKLADOVANIA A 
LOGISTIKY. PRI RIADENÍ SKLADOVÝCH 
ZÁSOB POMÁHAJÚ BEZPROBLÉMOVÉ 
VYBAVENIE ADMINISTRÁCIE A 
KOMUNIKÁCIE A VĎAKA 
PERSONALIZÁCIE MOŽNOSTI 
POUŽÍVANIA SÚ NAOZAJ ROZSIAHLE. 
SPĹŇAJÚ ALE TIETO MODERNÉ 
MOBILNÉ PRÍSTROJE JEDINEČNÉ 
POŽIADAVKY ŠPECIÁLNÝCH 
SPOLOČNOSTÍ? SAMOZREJME ÁNO A 
VYSVETLIME AJ TO, ŽE PREČO!

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/personalizacia-prenosnych-datovaych-terminalov-bp556)
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NIEKOĽKO MYŠLIENOK O PERSONALIZÁCIE 
PRENOSNÝCH DÁTOVÝCH TERMINÁLOV

Väčšina ručných počítačov sú také prístroje, ktoré rovnako účinne sa dá používať v oblasti obchodu, skladovania a 
logistiky. Pri riadení skladových zásob pomáhajú bezproblémové vybavenie administrácie a komunikácie a vďaka 
personalizácie možnosti používania sú naozaj rozsiahle. Spĺňajú ale tieto moderné mobilné prístroje jedinečné 
požiadavky špeciálných spoločností? Samozrejme áno a vysvetlime aj to, že prečo!

Kompatibilita na vysokej úrovni, veľa možností
Väčšina mobilných prístrojov funguje s populárnymi operačnými systémami, hlavne so systémom Android, čo používajú 
aj na smartfónoch, čo umožňuje, aby sme vedeli na nich spustiť softvéry a aplikácie, ktoré sú v súvislosti s vlastnými 
potrebami. Tieto riešenie maximalizujú využitie nielen základných funkcií, ale dávajú možnosť aj na používanie takých 
riešení, ktoré umožňujú, aby mobilný prístroj sme vedeli používať podla účelov našej spoločnosti. Že ako?

Používanie jedinečných riešení v záujme zvýšenia produktivity

Špeciálne požiadavky najviac sa dá uspokojiť s vlastne vyvinutými softvérmi. Nakolko skladovacie a administratívne 
úlohy jednej velkej spoločnosti v mnohých prípadoch znamenajú takú všestrannú výzvu, čo predtým sme nevedeli 
predstaviť s jedným jediným kompletným prístrojom a softvérom, alebo len s velmi komplikovaným a drahým spôsobom.

Vďaka vysokej kompatibility moderných mobilných prístrojov umožňujú, aby boli používatelné a spojiteľné s vlastne 
vyvinutými softvérmi a systémami, pri tom, že sú dostupné aj bežné obchodné a spotrebitelské aplikácie.

Najväčšia výhoda aplikácie softvérov na mieru je jednoduchosť, veď budeme schopný vykonať takých viacerých úloh s 
jedinou aplikáciou, na ktoré predtým sme používali rôzne alebo viaceré programy, ktoré dokonca boli náročné na 
vzájomnú synchronizáciu.

Práve preto sa dá uspokoji prakticky všetky požiadavky s vývojom vlastného softvéru na jeden dátový terminál a 
výsledkom toho je, že Váš vlastný prístroj môžete používať tak a na také úlohy, ako len žiadate. Maximálny účitok 
aplikácií na mieru dokonca potvrdí uvoľnený čas, nižší nárok na prístrojov, naďalej z nich vyplývajúca, čoraz sa 
zvyšujúca produktivita. 
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