
ŤAŽKÉ ČASY SI VYŽADUJÚ 
ODOLNÉ PRÍSTROJE

PRI PRECÍZNEJ PRÁCE BUDE ČORAZ 
DÔLEŽITEJŠIA NAPRÍKLAD AJ 
HYGIENA, STÁLE UPRATOVANIE A 
DEZINFIKÁCIA. ČO V PRÍPADE MENEJ 
KVALITNÝCH PRÍSTROJOV MÔŽE BYŤ 
PROBLEMATICKÁ ÚLOHA. TERAZ VÁM 
UKÁŽEME, PREČO SA OPLATÍ VYBRAŤ 
SI INTELIGENTNÉ PRÍSTROJE S 
JEDNODUCHŠÍM VYTVORENÍM, AVŠAK 
TÝM MASÍVNEJŠIE!
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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/tazke-casy-si-vyzaduju-odolne-pristroje-bp771)
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ŤAŽKÉ ČASY SI VYŽADUJÚ ODOLNÉ PRÍSTROJE

Epidemická situácia, čo sa vyskytla v posledných týždňoch od najviac obchodov si vyžaduje vážnu prispôsobivosť. Ak 
obchody chcú prežiť túto situáciu, tak musia urobiť veľké zmeny nie iba v oblasti mentality a pracovného procesu, ale sa 
týka aj pracovné prístroje.

Pri precíznej práce bude čoraz dôležitejšia napríklad aj hygiena, stále upratovanie a dezinfikácia. Čo v prípade menej 
kvalitných prístrojov môže byť problematická úloha. Teraz Vám ukážeme, prečo sa oplatí vybrať si inteligentné prístroje 
s jednoduchším vytvorením, avšak tým masívnejšie!
Výhody jednoduchého a odolného vytvorenia

Tí, ktorí pracujú vo väčšom sklade alebo závode, alebo v takom priemyselnom odvetví, ako napríklad chemický 
priemysel, zdravotníctvo už vedia, že vytvorenie jedného pracovného prístroje aké dôležité môže byť. Nakolko väčšina 
tých úloh si vyžaduje také zariadenia, ktoré sú vhodné na vykonanie práce nie iba softvérovo, ale aj z hladiska 
vytvorenia.

Aj v súčasnej situácii je vhodné uvažovať, aby sme zaobstarali také snímače čiarových kódov a prenosné mobilné 
terminály, ktorých odolné a jednoduché vytvorenie dobre zvláda náročnejšie používanie a umožňuje nepretržitú 
dezinfikáciu.

Nakolko práca v sklade sa nemôže zastaviť ani v tých ťažkých časoch, avšak v záujme zdravia našich zamestnancov a 
nás samotných sa odporúča dávať pozor na to, aby sme brali vážne pravidlá a predpisy týkajúce sa hygieny.

Jednoduché vonkajšie vytvorenie pomôže v tom, aby častejšie sme vedeli očistiť naše pracovné prístroje, ďalej masívny 
vodeodolný kryt neumožňuje, aby denné alebo dokonca denne viacnásobné dezinfekcie by spôsobil škodu v 
hardvérovom vytvorení.

Online pripojenie je čoraz dôležitejšie

Rozvíjanie našich prístrojov aj pre to je velmi dôležitá úloha, nakolko časť pracovných procesov, ak iba len dosasne, ale 
sa tlačí do virtuálneho priestoru. V záujme toho, aby to nespôsobilo prerušenie je dôležité, aby softvéry používané pre 
správu skladu a administráciu dobre fungovali. V záujme čoho prístroje musia byť kompatibilné so systémom.

V prípade moderných inteligentných prístrojov to znamená ovela menej problému, veď väčšina má k dispozícií 
operačný systém Android, čo ľahko sa dá pripojiť s akýmkolvek softvérom pre správu skladu alebo databázy.

Ak predtým počas stálej modernizácie ste si zachovávali vela zastaraných pracovných prístrojov, tak teraz nadišiel čas, 
aby ste sa s nimi nadobro rozlúčili. Nakolko v záujme jednoduchšej a efektívnejšej práce kompatibilita teraz bude hrať 
kľúčovú úlohu.
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V prvom rade je funkčnosť

Kým predtým hlavný ciel bol maximalizácia zisku, teraz v prípade vela obchodov prežitie znamená to isté. V záujme 
toho, aby ochodná činnosť by zostala udržateľná aj v čase krízy, nesmieme strácať zbytočný čas.

Ako sa hovorí, čas sú peniaze. A čas hlavne vtedy môžeme usporiť, ak pracujeme so spolahlivými a rýchlo a 
jednoducho ovládatelnými pracovnými prístrojmi. Moderné mobilné terminály to presne nám ponúkajú. Ich ovládanie nie 
je zložitejšie, ako jedného smartfónu, avšak ich pomocou efektívne môžeme vykonať mnohých rôzných úloh. Od 
dekódovania čiarových kódov cez komunikáciu až do tlače samolepiacich etikiet.

V súhrne teda môžeme povedať, že jeden dobrý pracovný prístroj má masívne vytvorenie, je jednoducho ovládatelný a 
môžeme s ním vykonávať niekoľko dôležitých pracovných tokov súčasne. Je menej náročný na údržbu a v prípade 
potreby neznamená problém ani dezinfikácia.

Práve preto zabezpečuje rýchle, efektívne a bezchybné vykonanie práce aj v takých ťažkých časoch, ďalej v 
neposlednom rade poskytuje bezpečnú prácu!
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