
AKO POMÁHAJÚ V 
ZDRAVOTNÍCTVE SNÍMAČE 
ČIAROVÝCH KÓDOV A 
TLAČIARNE ETIKIET?

EFEKTÍVNE FUNGOVANIE 
ZDRAVOTNÍCTVA VYŽADUJE NIE LEN 
OBROVSKÚ ODBORNÚ ZNALOSŤ SO 
STRANY PRACOVNÍKOV, ALE AJ 
DOSTATOČNÉ ODHODLANIE A 
VHODNÚ RÝCHLOSŤ. ZDRAVOTNÍCKE 
RIEŠENIA PROSTREDNÍCTVOM 
VÝROBKY ZEBRA POMÁHAJÚ V 
JEDNODUCHOM SPRACOVANÍ 
ÚDAJOV O PACIENTOCH, ALEBO V 
BLESKOVO RÝCHLEJ KONTROLE 
ALEBO INVENTÚRE ZÁSOB LIEKOV.
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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/zebra-zdravotnictvo-snimac-ciarovych-kodov-tlaciaren-
etikiet-bp522)

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

mailto:info@digicode.sk
mailto:faktura@digicode.sk
mailto:servis@digicode.sk
https://www.digicode.sk/
https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky
https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie
https://www.digicode.sk/blog/zebra-zdravotnictvo-snimac-ciarovych-kodov-tlaciaren-etikiet-bp522
https://www.digicode.sk/


AKO POMÁHAJÚ V ZDRAVOTNÍCTVE SNÍMAČE 
ČIAROVÝCH KÓDOV A TLAČIARNE ETIKIET?

Efektívne fungovanie zdravotníctva vyžaduje nie len obrovskú odbornú znalosť so strany pracovníkov, ale aj dostatočné 
odhodlanie a vhodnú rýchlosť. Zdravotnícke riešenia prostredníctvom výrobky Zebra pomáhajú v jednoduchom 
spracovaní údajov o pacientoch, alebo v bleskovo rýchlej kontrole alebo inventúre zásob liekov.

Ľahko dostupné zdravotnícke údaje, behom pár sekúnd
Zaznamenávanie a vyvolávanie dôležitých zdravotníckych informácií, ktoré sú potrebné evidovať do centrálneho 
zdravotníckeho registra ešte nikdy nebolo tak jednoduché a efektívne, ako s používaním inovatívnych zdravotníckych 
riešení od Zebry. Snímače čiarových kódov a tlačiarne etikiet používané v oblasti starostlivosti o pacientov vykonajú 
ultra presnú prácu a sú schopné na to, aby zabezpečili zamestnancov rýchlú a efektívnu dostupnosť do zdravotnej 
databázy. Ak je to potrebné, tak rovno pri posteli pacientov.

Nakolko mobilné prístroje Zebra umožňia prístup k zaznamenaných zdravotníckych údajov o pacientoch v reálnom 
čase, takto vďaka technológie je ovela menej papierovačiek a zvýši sa čas lekárov a ošetrovateľov, čo môžu využívať aj 
na pacienty. 

Úplná zdravotnícka databáza pomocou inovatívnej technológie od Zebry
Či sa bavíme o jednoduchých mobilných výpočtových riešení, tabletov, tlačiarní etikiet alebo aj o skeneroch, v ponuke 
Zebra prakticky nájdete všetko, čo len môžete potrebovať pre vybudovanie a prevádzkovanie jednej dobre fungujúcej, 
elektronickej zdravotníckej databázy.

Skener CS4070-HC a tlačiarne etikiet ZQ610 a 620, naďalej mobilný terminál TC51-HC vyvijali s účelom, aby boli v 
súlade s prísnými predpismi v zdravotníctve. Každý jeden prístroj sa dá používať na zaznamenávanie, evidenciu a 
vyvolávanie údajov o pacientoch, ale napokon aj na sledovanie zásoky liekov a efektívne sa dajú používať aj na 
inventúru lekáreňských zariadení.
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