
S MOBILNÝMI PRÍSTROJMI 
HONEYWELL AJ PRÁCA JE 
RÝCHLEJŠIA

SPOČIATKU TO MÔŽE BYŤ TROŠKU 
PREKVAPUJÁCE, ALE PRENOSNÉ 
MOBILNÉ POČÍTAČE MÔŽU BYŤ 
ÚŽITOČNÉ NIE LEN V OBCHODE. 
MOBILNÉ PRÍSTROJE HONEYWELL SÚ 
VYNIKAJÚCE AJ V OBSLUHE TAKÝCH 
PRIEMYSELNÝCH OBLASTÍ, AKO 
NAPRÍKLAD ŤAŽBA ZEMNÉHO PLYNU 
A ZABEZPEČUJÚ PRE PRACOVNÍKOV 
NIE LEN BEZPEČNEJŠIU, ALE AJ 
POHODLNEJŠIU PRÁCU.

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/s-mobilnymi-pristrojmi-honeywell-aj-praca-je-rychlejsia-
bp613)
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S MOBILNÝMI PRÍSTROJMI HONEYWELL AJ PRÁCA 
JE RÝCHLEJŠIA

Spočiatku to môže byť trošku prekvapujáce, ale prenosné mobilné počítače môžu byť úžitočné nie len v obchode. 
Mobilné prístroje Honeywell sú vynikajúce aj v obsluhe takých priemyselných oblastí, ako napríklad ťažba zemného 
plynu a zabezpečujú pre pracovníkov nie len bezpečnejšiu, ale aj pohodlnejšiu prácu. 

Ťažba zemného plynu, služba a údržba
Mobilné prístroje Honeywell sú schopné spôsobiť revolúciu v každodenných bežných úloh a nie len v oblasti obchodu. S 
prístrojmi Honeywell sa môžeme stretnúť aj v najneočakávanejších priemyselných oblastiach. Na to čo iné by mohol byť 
lepší dôkaz, ako to, že spoločnosý nedávno vypracovala také doplnky pre niektoré mobilné prístroje, ktoré sú vyzvaný 
na to, aby ulahčili prácu inžinierov pracujúcich hlavne v oblasti ťažby zemného plynu, ďalej s tým spojené služby a 
údržby.

Spoločnosť už aj v minulosti vynikal s výrobou moderných prístrojov používatelných v oblasti ťažkého priemyslu a 
nedávno zavedené technológia, čo zaviedli je len určitý doplnok pre prístroje pod názvom RAE PID. Úloha 
príslušenstva - čo funguje s technológiou Bluetooth - je to, aby umožňila pracujúcich inžinierov, aby vedeli získavať cez 
ich smartfón aj také dôležité údaje, ktoré sú súvisiace s environmentálnymi aspektmi v oblasti, ktorú preskúmajú. To im 
významne ulahčí a zefektívni prácu, ďalej v neposlednom rade aj za bezpečnejšie.

Gautier Mallet, marketingový manažér Honeywell tak to povedal, že s rozšírením prístrojov RAE PID sa dá usporiť 
strašne vela času, veď stiahnutie takzvan ých súborov log sa stáva nadbytočným, dlhé vyhladávanie v nich a výskum v 
predchádzajúcich materiálov, ktorý zaberá cenné hodiny.

Sú v popredí nie len v oblasti ťažkého priemysle

Honeywell po pritom, že nepretržite pracuje v ulahčenú práci v oblastiach, ktoré sa dá nazvať za menej obyčajným, má 
vedúce postavenie aj v obnovení každodenných technológií. Ich špičkové prenosné dátové terminály používajú tisíce 
spoločnosti v oblasti skladovania a obchodu.

Ich meno sa počítajú za jeden najspolahlivejšieho a najmodernejšieho výrobcu. Prostredníctvom nimi vyrobené dátové 
terminály, tlačiarne etikiet a iných produktov už pomáhali mnohým spoločností v ulahčení, urýchlení práce a v 
neposlednom rade byť úspešnejším.
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