
DIGICLOUD SOFTVÉR A 
LICENCIA PRE DÁTOVÉ 
TERMINÁLY

VĎAKA NEUSTÁLEHO ZLEPŠOVANIA 
NAŠEJ SPOLOČNOSTI SME VYVINULI 
JEDNU UNIVERZÁLNU A JEDNODUCHÚ 
SOFTVÉROVÚ APLIKÁCIU NA 
OPERAČNÝ SYSTÉM ANDROID 4.0 A 
NA NOVŠIE VERZIE. PRE KAŽDÚ 
OBJEDNÁVKU MOBILNÝCH DÁTOVÝCH 
PRÍSTROJOV, TERAZ ZABEZPEČÍME 
JEDNU 30-DŇOVÚ SKÚŠOBNÚ 
LICENCIU. POMOCOU SOFTVÉRU 
JEDNODUCHO MÔŽETE SPRAVIŤ 
INVENTÚRU, ZBER O PRÍJMY A 
VÝDAVKY ALEBO MÔŽETE 
SPOLUPRACOVAŤ AJ S INÝMI 
SOFTVÉRMI.
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E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/


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/nakupne-prirucky/digicloud-softver-a-licencia-pre-datove-
terminaly-bp379)
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DIGICLOUD SOFTVÉR A LICENCIA PRE DÁTOVÉ 
TERMINÁLY

Vďaka neustáleho zlepšovania našej spoločnosti sme vyvinuli jednu univerzálnu a jednoduchú softvérovú aplikáciu na 
operačný systém Android 4.0 a na novšie verzie. Pre každú objednávku mobilných dátových prístrojov, teraz 
zabezpečíme jednu 30-dňovú skúšobnú licenciu.  
Pomocou softvéru jednoducho môžete spraviť inventúru, zber o príjmy a výdavky alebo môžete spolupracovať aj s 
inými softvérmi.

Možné oblasti používania

Príjem a výdaj tovaru v sklade
Vykonanie inventúry, bez ohľadu na veľkosť spoločnosti
Doplnkové funkcie pri nákupe
Evidencia dielov v automobilovom priemysle
Logistické procesy, príjem a prevzatie tovaru
Servisné procesy, evidencia vstavaných a odstránených dielov

Prečo ste dostali licenciu?
Pravdepodobne sme našim verným zákzníkom alebo ste zakúpili mobilné zariadenie v našom webshope a naš systém 
to vygeneroval automaticky. V rámci našej akcie teraz ku každého dátového terminálu zabezpečíme 30-dňovú 
bezplatnú skúšobnú licenciu, aby sme zjednoduchšili spracovanie a zber dát našim zákazníkom.

V predstavení našej spoločnosti a v každom rohu našej prítomnosti v médiách (tu, tu a tu) sa snažíme zdôrazniť:
Spôsob nášho poslania je, aby sme zabezpečili našim zákazníkom jednoduché, efektívne a lahko používatelné prístroje 
a vyvíjali, vytvorili softvéry.

Ako viete nainštalovať a aktivovať softvér DigiCloud vo Vašom dátovom termináli?

1. Stiahnite si inštalačný súbor z odkazu čo ste dostali e-mailom
2. Rozbaľte a nainštalujte súbor APK do prístroja do súboru Downloads
3. Spustite inštalačnú sprievidcu na prístroji
4. Po spustení zariadenia si vyberte v menu položku "Licence"

5. Zaznamenajte si jedinečný identifikač prístroja, čo ste dostali e-mailom spolu s licenčným klúčom
6. Potom prihláste si do nášho webshopu a na administratívnom povrchu si vyberte položku v menu "Aktivácia 
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prístroju a Licencia"

7. Zadajte si zaznamenaný licenčný klúč a ID prístroja a potom kliknite na aktiváciu
8. Licenciu a aktivačný klúč si zadajte aj na prístroji Android
9. Proces je hotový a môžete používať softvér

Ak by ste mali nejaké otázky ohladom softvéru, tak nás neváhajte kontaktovať, radi Vám pomôžeme!
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