
TECHNOLÓGIA ZEBRA 
POMOHOL VYTVORIŤ 
DOBROČINNÝ SVETOVÝ REKORD

AMERICKÉ KNÍHKUPECTVO BERNIE'S 
BOOK POSTAVIL 35 TONOVÚ 
PYRAMÍDU Z 144.000 KNIHY, S ČÍM SA 
IM PODARILO VYTVORIŤ NOVÝ 
SVETOVÝ REKORD. CIEL 
KNÍHKUPECTVA BOL, ABY UKÁZALI, 
ŽE KNIHY AKÚ VÝZNAMNÚ ÚLOHU 
MAJÚ V CHARAKTEROVOM VÝVINE 
DETÍ A ABY POUKAZIVALI PROBLÉM 
NA RODINY V NÚDZI. VO VYTVORENÍ 
SVETOVÉHO REKORDU POMÁHALI AJ 
DOBROVOLNÍCI OD ZEBRY, NAĎALEJ 
POUŽÍVALI AJ NAJMODERNEJŠIE 
TECHNOLÓGIE NA SVETE.
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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/technologia-zebra-pomohol-vytvorit-svetovy-dobrocinny-
rekord-bp610)
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TECHNOLÓGIA ZEBRA POMOHOL VYTVORIŤ 
DOBROČINNÝ SVETOVÝ REKORD

Americké kníhkupectvo Bernie's Book postavil 35 tonovú pyramídu z 144.000 knihy, s čím sa im podarilo vytvoriť nový 
svetový rekord. Ciel kníhkupectva bol, aby ukázali, že knihy akú významnú úlohu majú v charakterovom vývine detí a 
aby poukazivali problém na rodiny v núdzi. Vo vytvorení svetového rekordu pomáhali aj dobrovolníci od Zebry, naďalej 
používali aj najmodernejšie technológie na svete.

Postavili pre dobrú vec
Postavená pyramída prostredníctvom pracovníkov Bernie’s Books a dobrovolníkom Zebra je viac ako tri metre vysoká a 
jej postavenie trvalo tri dni. Bola postavená z tých 144.000 kníh, čo kníhkupectvo určil na charitatívne účely a chce 
dostať k deťom v núdzi. Nakolko podla nedávných prieskumoch u 61% rodinách v núdzi deti vôbec nemajú knihy na 
podporu osobného rozvoja.

Zebra podporila akciu nie iba s dobrovolnou prácou, ale aj s technickým zázemím, nakolko každá kniha v pyramíde bola 
označená s jednou etiketou, čo obsahovala čiarový kód a zaznamenali do jednej databázy. Prostredníctvom čoho, 
každá 144.000 knihy sa môže dostať k takým rodinám, ktoré Bernie’s chce podporiť s touto akciou.

Tento darček poteší každú vekovú skupinu

Triedenie kníh ani preto nabolo lahká úloha, nakolko dobrovolníci triedili každú knihu podla toho, aby boli lahko čiatelné 
a užitočné pre každú vekovú skupinu. Počas triedenia každá khina každej katergórie dostala jedinečný čiarový kód, na 
základe čoho lahko vedeli nájsť a kategorizovať každú jednu knihu.

Prácu dobrovolníkov a pracovníkov pomáhali skenery čiarových kódov  a tlačiarne etikiet Zebra, ktoré zabezpečujú 
spolahlivú, efektívnu a hlavne rýchlu prácu aj pri malo a velkoobchodných podmienkach, takto deti v núdzi v Seattle 
mohli prevziať špeciálne zostavené charitatívne darčekové balíky presne podla vekovú skupinu.

Spoločnosť Zebra, ktoré má vedúce postavenie vo výrobe snímačov čiarových kódov, tlačiarní etikiet a etikiet verí, že v 
budúcnosti pomocou ich prístrojov budú vedieť pomáhať v čím viac rovnako dôležitom prípade, ktoré spoločensky velmi 
dôležité.
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