
RIEŠENIA OD DATALOGIC PRE 
SPOLOČNOSTÍ ZAOBERAJÚCE 
SA S LOGISTIKOU A 
SKLADOVANÍM

SKLADY A SPOLOČNOSTI 
ZAOBERAJÚCE SA S PREPRAVOU 
PREDSTAVUJÚ PODSTATNÝ PRVOK V 
OBCHODNOM REŤAZCI. PRE TO, ABY 
ICH PRÁCA FUNGOVALA BEZ 
PRERUŠENIA A BEZ PROBLÉMOV V 
KAŽDOM PRÍPADE POTREBUJÚ 
NAJPROFESSIONÁLNEJŠIE A 
NAJMODERNEJŠIE RIEŠENIA. 
PRODUKTY OD DATALOGIC 
PONÚKAJÚ DOKONALÉ RIEŠENIE 
TAKTIEŽ V SKLADE, AKO AJ NA 
USPOKOJENIE A VYBAVENIE 
DÔLEŽITÝCH ÚLOH PRI PREPRAVE, ČI 
UŽ IDE O EVIDENCIU ALEBO 
SLADOVANIE PRODUKTOV, ALEBO O 
RÝCHLU A EFEKTÍVNU KOMUNIKÁCIU 
PRACOVNÍKOV.
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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/riesenia-od-datalogic-pre-spolocnosti-zaoberajuce-sa-s-
logistikou-a-skladovanim-bp618)
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RIEŠENIA OD DATALOGIC PRE SPOLOČNOSTÍ 
ZAOBERAJÚCE SA S LOGISTIKOU A SKLADOVANÍM

Sklady a spoločnosti zaoberajúce sa s prepravou predstavujú podstatný prvok v obchodnom reťazci. Pre to, aby ich 
práca fungovala bez prerušenia a bez problémov v každom prípade potrebujú najprofessionálnejšie a najmodernejšie 
riešenia.

Produkty od Datalogic ponúkajú dokonalé riešenie taktiež v sklade, ako aj na uspokojenie  a vybavenie dôležitých úloh 
pri preprave, či už ide o evidenciu alebo sladovanie produktov, alebo o rýchlu a efektívnu komunikáciu pracovníkov.

S modernými prístrojmi pre rýchlejšie a efektívnejšie zaznamenávanie 
údajov
Počas skladovej a prepravnej práce presnosť znamená základnú požiadavku. Preto nie je div, že s tým sa zaoberajúce 
spoločnosti potrebujú najlepšie a čo najspolahlivejšie prístroje z každého hladiska na to, aby svoju prácu vedeli vykonaž 
bez chýb a bez prerušenia. Práve preto väčšina skladov a logistických spoločností pre ulahčenie každodenných úloh 
používa evidenčné systémy na základe čiarových kódov.

Pre účinné prevádzkovanie týchto systémov Datalogic ponúka širokú škálu moderných a spolahlivých prístrojov, od 
tlačiarne etikiet až do prenosných mobilných počítačov.

Vševediace prenosné mobilné počítače v záujme rýchlej a účinnej práce

Mobilné terminály pod menom Scorpio X4 a Falcon X4 sú mimoriadne lahko ovládatelné a mnohostranné. V snímaní 
1D a 2D čiarových kódov prakticky sú neprekonateľné, veď nieže pracujú len rýchlejšie a efektívnejšie, ako ostatné 
prístroj podobnej kategórie, ale sú schopné dekódovať a rozpoznať kódy z ovela väčšej vzdialenosti, ako konkurenčné 
zariadenia. 

Tieto prenosné počítača avšak ponúakjú silnú a spolahlivú alternatívu nie len v zaznamenaní informácií. Sú výborne 
ideálne aj vo vykonávaní komunikačných úloh, ktoré vyskytnú počas skladovaj a logistickej práce, veď vďaka 
vstavaných antén sú použíyvatelné nie iba na online, alebo aj na offline komunikáciu.

Vysoká kompatibilita aj s inými prístrojmi

Pri zakúpení modelov Falcon a Scorpio X4 sa nemusíte zbaviť ani predchádzajúce prístroje alebo doplnky. Produkty X4 
sú takisto kompatibilné aj s kusmi predchádzajúcej série, ako aj s inými prístrojmi, ktoré fungujú s operačným systémom 
Android, napokon sú používatelné aj so skladovými softvérmi.
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Takže znamenajú dokonalý výber nie iba pre tých, ktorí ich chcú používať počas vykonaní práce spolu s 
predchádzajúcimi prístrojmi, ale znamenajú výbornú alternatívu aj pre tých, ktorí chcú prejsť na modernejšie, novšie 
pracovné prístroje a chcú zvýšiť produktivitu svojich spoločností so spolahlivými, kvalitnými prenosnými mobilnými 
počítačmi.
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