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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 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/pristroje-zebra-v-pohostinstve-bp534)
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PRENOSNÉ POČÍTAČE OD ZEBRY SÚ 
NEPREKONATEĽNÉ AJ V POHOSTINSTVE

Rýchlejšia obsluha, menej možností chýb, spokojní zákazníci. Pomocou ručných a prenosných počítačov aj 
časníci majú lahší život!

Je to jedno, či zákazníci chcete obslúžiť v jednej reštaurácií, alebo v hoteli pri bare, mobilné počítače a tlačiarne môžu 
byť užitočné doplnky v práci. Moderné prístroje efektívne urýchlia POS procesy, zvýšia produktivitu zamastnencov a 
pomôžu v tom, aby Vaše zákazníci boli spokojní s každou službou na sto percent.

Efektívne riešenie, od prijatia objednávky až do fakturácie
Mobilné prístroje od Zebry ulahčia nie len proces fakturácie. Urýchlia a skrátia celý proces reštauračných objednávok.

Pomocou mobilných prístrojov časníci rýchlo a jednoducho môžu vyzdvihnúť objednávky hostí a ihneď ich môžu poslať 
ďalej rovno do kuchyne, potom jednoducho, iba s pár kliknutím môžu vykonať fakturáciu. Nie je potrebné sa zbytočne 
pobehovať, hladať a vyčítať ručne písané objednávky a nervy drásajúce počítanie. S mobilnými prístrojmi Zebra všetko 
môžete vybaviť za pár sekúnd a ďalej nebude znamenať problém ani platba s kartou.

Prečo práve Zebra?

Hardvérové a softvérové riešenia od Zebry sú schopné zabezpečiť všetky také funkcie naraz, ktoré môžu byť potrebné 
pre vedenie a zamastnencov pre vhodnú obsluhu zákazníkov. Spoločnosť Zebra ponúka kopec mobilných počítačov, 
tabletov a tlačiarní pre pracujúcich v pohostinstve v záujme toho, aby ulahčil celý proces pre obslúženie zákazníkov.

Pomocou prenosného počítača TC51 a prenosnej tlačoarne ZQ110 čísníci efektívne môžu skrátiť čakaciu dobu svojich 
hostí a naraz môžu prijať a spracovať objednávky aj viac stolov a to všetko úplne bezproblémov.

Okrem toho univerzálny TC51 ulahčí aj komunikáciu aj medzi zamestnencov a vedením, čo takisto napomáha bez 
problémové vybavenie práce, vďaka čomu produktivita efektívne sa rastie. Tok informácií ešte nikdy nebol taký rýchly, 
ako s používaním špičkových mobilných zariadení Zebra.
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