
TAKTO MÔŽEME CHRÁNIŤ NAŠE 
MOBILNÉ PRÍSTROJE PRED 
NADMERNÝM OPOTREBOVANÍM

V JEDNOM NEDÁVNO VYKONANOM 
PRIESKUME O "STAVE MOBILITY 
PODNIKOV" 50% OPÝTANÝCH 
ODBORNÍKOV UVIEDLI, ŽE MESAČNE 
ZAZNAMENAJÚ RÔZNE PORUCHY NA 
SVOJICH MOBILNÝCH ZARIADENÍ, 
KTORÉ MAJÚ NEGATÍVNY VPLYV NA 
VYKONANIE PRÁCE.
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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/takto-mozeme-chranit-nase-mobilne-pristroje-pred-
nadmernym-opotrebovanim-bp742)
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TAKTO MÔŽEME CHRÁNIŤ NAŠE MOBILNÉ 
PRÍSTROJE PRED NADMERNÝM OPOTREBOVANÍM

Predpokladá sa, že do roku 2025 počet pripojených prístrojov do OiT (Internet vecí) celosvetovo bude 75 miliardy. Na 
tieto prístroje denne sa spoliehajú stotisíce pracovníkov, počas vykonanej práce na mieste alebo v sklade. K tomu, aby 
efektívne vedeli vykonať svoju úlohu, každý musí fungovať bezchybne, bez najmenších problémov.

Ak chceme, aby naše pracovné prístroje dlhodobo zvládli aj tie najväčšie výzvy vo svete práce, tak sa oplatí vedieť pár 
informácií. Napríklad nie je jedno, že aký prístroj si vyberieme a ani to, že ako sa staráme o jeho údržbu.

V nasledovnom článku práve preto Vám ukážeme, že ako môžeme chrániť naše mobilné prístroje pred príliš rýchlým 
opotrebením z každodenného používania.

Je dôležité predchádzať problémom
V jednom nedávno vykonanom prieskume o "stave mobility podnikov" 50% opýtaných odborníkov uviedli, že mesačne 
zaznamenajú rôzne poruchy na svojich mobilných zariadení, ktoré majú negatívny vplyv na vykonanie práce.

A čo je ešte horšie, že takmer 40 percent respondentov tvrdil, že problémy kvôli mobility nieže by vyriešili v posledných 
12-18 mesiaci, ale rástli oveľa viac.

Vzhľadom na kontext medzi stavu mobilných prístrojov a výkonom proacovníkov je jednoznačné, že je potrebné si 
dávať ovela väčší pozor, aby sa zabránilo poruchám firemných prístrojov a na ich údržbu.

To ale vôbec nie je jednoduchá úloha. Nakolko väčšina spoločností si nemôže dovoliť, aby pravidelne vykonali kontrolu 
a údržbu mobilných prístrojov. Čo môže byť riešenie na tento problém?

Nakúpte zariadenia špičkovej kvality

Ak chceme, aby naše mobilné prístroje sa z dlhodobého hľadiska ukázali ako dobrá investícia, tak pri nákupe sa oplatí 
aby sme stiahli hlbšie do našich peňaženiek. Nakolko lacnejšie prístroje môžu byť lákavejšie, avšak sporenie vo väčšine 
prípadov má takú velkú cenu, čo budeme musieť zaplatiť len neskôršie, po mesiacich alebo rokoch.

Prémiové dátové terminály od spolahlivých výrobcov majú nie len masívnejšie vytvorenie, ako lacnejšie varianty. Je 
spolahlivejší aj ich hardvérový výkon a znamená jednoduchšiu úlohu aj aktualizácia softvérov, ďalej o tom ani 
nehovoriac, že aj servisné náklady sú ovela nižšie, ako prístroje od anonymného výrobcu.

Dajme pozor na správne podmienky
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Je dôležité, aby pri priemyselných podmienkach sme používali iba také zariadenia, ktoré boli vytvorené presne pre 
priemyselné podmienky. Jednoduchšie, spotrebitelské mobilné prístroje nie sú schopné ponúknuť ten výkon, ako 
priymeselné prístroje, práve preto môžu znížiť efektívnosť, zabrániť produktivitu a v mnohých prípadoch môžu byť aj 
nebezpečné!

Oproti tomu prístroje, ktoré boli vytvorené na priemyselné používanie zvládnu aj extrémne podmienky aj pri vysokému 
zaťaženiu a môžeme si byť istí, že nemusíme často navštíviť ani servis, ako by sme si vybrali lacnejší prístroj, čo bol 
vytvorený na všeobecné používanie.
Ak máte nejaký problém, tak sa obráťte na najlepších odborníkov

V záujme toho, aby naše mobilné prístroje boli fakt dlhoživotné, je dôležité, aby v prípade ak sa vyskytne nejaká chyby 
som obrátili na najlepších odborníkov. Autorizované servisy obvykle sú drahšie, avšak je to isté, že v každom prípade 
odobrne vyriešia daný problém, ďalej vadné diely určite vymenia za originálne náhradné diely s prémiovou kvalitou.

Na tlačiarne, skereny čiarových kódov a mobilné prístroje Zebra môžeme si vybrať medzi balíkmi DNA, kde sa dá 
požiadať rôzne podpory a údržby, aby sme mohli vyhnúť problémom, alebo čím skôr by sme ich vedeli vyriešiť.

Takým spôsobom is môžeme byť istí, že naše prístroje budú robiť dobrú službu počas každodenných úloh a môžeme 
sa spoliehať na ich pomoc na mnoho rokov alebo dokonca desaťročí!
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