
ZA TO STOJÍ KÚPIŤ 
PRIEMYSELNÉ INTELIGENTNÉ 
PRÍSTROJE

MNOHO ĽUDÍ SI VYBERIE TAK, ŽE 
NAMIESTO MASÉVNÉHO MOBLINÉHO 
ZARIADENIA, ČO JE VYTVORENÉ NA 
PRIEMYSELNÉ A TERÉNNE ÚČELY SI 
ZAKÚPI NA PRACOVNÉ ÚČELY 
JEDNODUCHÝ "SPOTREBITELSKÝ" 
PRÍSTROJ.
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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/za-to-stoji-kupit-priemyselne-inteligentne-pristroje-bp708)
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ZA TO STOJÍ KÚPIŤ PRIEMYSELNÉ INTELIGENTNÉ 
PRÍSTROJE

Pracovná sila, ktoré je v stálom pohybe potrebuje, aby vždy mal k dispozícií prístup ku kancelárským riešením. 
Komunikácia, hladanie, skenovanie dokumentov a načítanie kódov sú všetky také úlohy, ktoré v prípadne jadnotlivých 
pracovných miest sú nevyhnutné.

Pre to, aby tie riešenia boli vždy spolahlivo prístupné, potrebujeme také prístroje, ktoré sú vhodné aj pre priemyselné 
alebo terénne používanie.

Prečo máme používať priemyselné inteligentné prístroje?
Mnoho ľudí si vyberie tak, že namiesto masévného mobliného zariadenia, čo je vytvorené na priemyselné a terénne 
účely si zakúpi na pracovné účely jednoduchý "spotrebitelský" prístroj.

Hlavný dôvod toho je cena, veď jeden bežný tablet alebo smartfón má ovela priaznivejšiu cenu, ako jeden priemyselný 
dátový terminál. Avšak oplatí sa vedieť, že tvorba cien je klamná, veď údržba posledného prístroje môže byť ovela 
ekonomickejšia, ako jedného spotrebitelského typu.

Nakolko inteligentné prístroje vďaka vytvoreniu majú ovela lepší výdrž, preto aj servisné náklady sú ovela nižšie, 
dokonca aj ich životnosť je významne dlhšia. Oproti tomu spotrebitelské prístroje vo väčšine prípadov sa nevedia 
vyrovnať s nepretržitým pracovným používaním, ani s extrémnymi podmienkami.

Preto pri velkému namáhaniu lahko pokazia, alebo po pár mesiaci, dokonca po pár týždnov budú úplne nepoužívatelné. 
Jednoducho len preto, nakolko neboli vytvorené na to, aby boli schopné uspokojiť priemyelné alebo terénne požiadavky.

Nie iba pre velkopriemyselné používanie

Masívne dátové terminály a iné inteligentné prístroje so zosilneným vonkajším puzdrom neznamenajú privilégium iba 
velkých spoločností. Dajú sa používať okrem obrovských skladoch, chemického prostredia a práce na mieste aj v 
menších závodoch, ohchodoch.

Dokonca sa optatí do nich investovať, veď aj maloobchodníci môžu zabezpečiť vhodné prístroje pre svojoch 
zamestnancov pre vykonanie práce. Mobilné prístroje vytvorené na priemyselné použíyvanie sú ovela spalahlivejšie a 
robustnejšie, ako spotrebitelské verzie s nižším výkonom.

Nesmieme na to zabúdať, že kvalitné pracovné prístroje spravia produktyvnejším zamestnancov a poskytujú 
bezproblémový a pohodlný zážitok aj pre zákazníkov. 
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V čom sa líši jeden priemyselný dátový terminál?

Inteligentné prístroje na priemyselné používanie tak vytvorili, aby odolali voči extrémnymi vplyvmi prostredia a 
poveternostným podmienkam. Oproti prístrojom vytvorené na spotrebitelské účely sa líšia v nasledovných vecí:

Sú rovnako používatelné v interiéri i exteriéri
Sú bezchybne používatelné v extrémnej zime, naďalej aj v horúčave
Majú k dispozícií zasilnejší vonkajší kryt, čo odolá proti pádom a nárazom
Sú vodotesné
Odolajú proti pare a vlkhému vzduchu
Ich vytvorenie odolá voči prachu a piesku

Ako to dobre môžeme vidieť aj z hore uvedených informácií, v prípade prenosných priemyselných prístrojov pri 
softvérových a hardvérových vedomostí je velmi dôležité hladisko aj ochrana.

Nakolko, ak naše pracovné prístroje nie sú dostatočné masívne, tak to môže príčiniť velmi nepríjemné situácie, ďalej 
prípadné poškodenia môžu znamenať drahú náklady na servis, dokonca aj stratu údajov.
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