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FUTBALOVÝ KLUB VFL BOCHUN Z 
NEMECKÉHO MESTA BOCHUN JE 
JEDEN Z NAJSTARŠYCH 
MEDZINÁRODNÝCH ŠPORTOVÝCH 
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HRÁ V DRUHEJ LIGE, AVŠAK SA 
NEUZATVÁRA PRED MODERNOU 
TECHNOLÓGIOU A POUŽITIA RIEŠENÍ 
XXI. STOROČIA.
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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/tlac-vstupeniek-zebra-futbalovy-klub-bp536)
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NEMECKÝ FUTBALOVÝ KLUB, ČO MÔŽE ZA 
ÚSPECHY ĎAKOVAŤ AJ ZEBRY

Futbalový klub VFL Bochun z nemeckého mesta Bochun je jeden z najstaršych medzinárodných športových klubov. 
Nemecký tím momentálne hrá v druhej lige, avšak sa neuzatvára pred modernou technológiou a použitia riešení XXI. 
storočia.

To nie je náhoda, veď ich stadión je 27.599-miestný a ich združenie počíta viac ako 10.000 členov. To znamená, že 
ročne musia rýchlo a efektívne vyhotoviť viac ako 10.000 nových kariet a na každý zápas musia vytlačiť viac tisíc 
vstupeniek bez akýchkolvek chýb, potom pri vstupe ich rýchlo spracovať. A to kamkoľvek sa pozrieme je to naozaj 
náročná úloha.

Prístroje Zebra - v záujme rýchleho a efektívneho vykonania práce
V posledných rokoch pre vyriešenie hore uvedených úloh, tím sa rozhodol zaviesť tlačiarne a dotykové prenosné 
počítače Zebra. Na predchádzajúcu úlohu rôzne členy série tlačiarní kariet Zebra a na druhú používajú mobilný dátový 
terminál TC70. 

Tlačiarne kariet Zebra ZXP sú robustné prístroje, ktoré pracujú s vysokou účinnosťou a sú schpné na vyhotovenie 
prakticky akejkolvek plastovej, identifikačnej alebo členskej karty. Jeden najnovší člen série je ZXP 7, čo vo svojej 
kategórií je najrýchlejší a najefektívnejší prístroj, čo vie potlačiť jednu kartu až za 20 sekúnd. Ďalej digitálna technológia 
čo prístroj používa garantuje dokonalú kvalitu a trvácnosť údajov, čiarových kódov a fotiek, ktoré sú na karte.

Najväčšia výhoda dotykového TC70 je prenosnosť, akumulátor s dlhou životnosťou a odolnosť voči vplyvom prostredia. 
Tieto vlastnosti spravia tento prístroj za vhodným na to, aby úspešne ovládali aj jeden dlhý deň so zápasmi a dekódovať 
predtým potlačené informácie na kartách a lístkach.

Nie len personál má lahší život, ale aj fanúšikovia sú spokojnejšie

Používanie tých moderných prístrojov nie len, že ulahčí prácu bezpečnostného personálu, ale hlavné hladisko 
zavedenia týchto možností bolo, aby zvýšili spokojnosť fanúšikov a uľahčenie vstupu do zápasov.

Vďaka efektívnych snímačov a kvalitných členských kariet v štadióne VFL Bochum konečne rady už sa pohybujú 
rýchlejšie, aj tak, že personál musí identifikovať viac tisíc kariet cez jeden preplnený zápasový deň.
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