
VYBERTE SI TEN PRAVÝ TABLET 
PRE SVOJU PRÁCU

V ZÁUJME TOHO, ABY STE SI 
NEVYBERALI ZLE TERAZ VÁM 
UKÁŽEME TIE FUNKCIE A 
SCHOPNOSTI, KTORÉ SPRAVIA JEDEN 
TABLET NA TO, ABY VEDEL VYKONAŤ 
AJ PRIEMYSELNÉ PRÁCE!
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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/nakupne-prirucky/vyberte-si-ten-pravy-tablet-pre-svoju-pracu-
bp726)
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VYBERTE SI TEN PRAVÝ TABLET PRE SVOJU 
PRÁCU

Ak sa bavíme o modernizácií, tak väčšina podnikaní chce pracovať s takými pracovnými nástrojmi, ktoré majú vysoký 
výkon, sú nadčasové a trvácne a neraz vedia vybaviť aj viac úloh. V dobe inteligentných prístrojov vôbec nie je ťažké 
splniť tie očakávania.

Jeden dobrý tablet dnes už v plnej miere vie spĺnať všetky kritériá. Avšak je dôležité, aby nikdy sme nenechali to, aby 
počas investíciou cena bola rozhodujúca namiesto kvality alebo vedomostí. 

V záujme toho, aby ste si nevyberali zle teraz Vám ukážeme tie funkcie a schopnosti, ktoré spravia jeden tablet na to, 
aby vedel vykonať aj priemyselné práce!

Vytvorenie
Bez ohľadu na naše pracovné podmienky naše po2ziadavky môžu byť iné čo sa týka používaných prístrojov. Kým pre 
každodennú kancelársku prácu stačí aj jeden tablet s bežným vytvorením, tým spoločnosti, ktoré vykonajú skladové 
alebo logistické operácie, táto situácia už bude úplne iná.

Vysoká namáhanie a extrémne pracovné podmienky vyžadujú také vytvorenie, čo takisto odolá proti pádu, nárazu, 
treniu, opotrebeniu a ďalším faktorom používania. Vytvorenie spotrebitelských tabletov nie je v súlade s tými 
požiadavkami, preto sa odporúča vybrať si také zariadenie, čo vytvorili výslovne pre priemyselné používanie. 

Všeobecne tie tablety znamenajú väčšiu investíciu, avšak z dlhodobého hľadiska ich kúpa sa oplatí, veď nemusíme ich 
vymeniť každých šesť mesiacov a podstatne sa vyžadujú menej servisu a údržby.

Operačný systém

To, že jeden prístroj aký operačný systém má, oplatí sa zvoliť si v závislosti od toho, že aký administratívny systém 
používame na firemných alebo kancelárskych počítačoch. Nakolko naše prenosné prístroje pravdepodobne budú 
spojené s používaním systémom. Preto je dôležité, aby boli kompatibilné a nie iba so softvérmi ale aj spoločne a aby 
údaje bezproblémov vedeli pohybovať medzi zariadeniami.

Najlepšie riešenie je vybrať si prístroj so systémom Android, už len preto, nakolko tento operačný systém je mimoriadne 
lahko ovládatelný a velmi jednoducho sa dá prispôbobiť, aby bol kompatibilný s rôznými prístrojmi.

Ale samozrejme nesmieme zabudnúť na to, že podľa správ od roku 2020 Microsoft ukončí podporu mobilných 
prístrojov, ktoré majú k dispozícií operačný systém Windows, preto Android už aj z praktického hľadiska môže byť tá 
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najlepšia alternatíva.
Prevádzkový čas

Väčšina podnikaní preto si vybere tablet, ako pracovný prístroj, nakolko je ľahko prenosný. Takto je efektívny pracovný 
nástroj nie iba v kancelárií a sklade, ale aj na prácu v mieste. Avšak v takých prípadoch je dôležité. aby sme si vybrali 
taký tablet, ktorého nie len vytovrenie, ale aj pravádzkový čas bude v súlade s našimi potrebami.

Také náročné tablety, ako napríklad Zebra sú vybavené s extra trvácnými akumulátormi, takto s jedním nabitím sú 
schopné vydržať jednu celú pracovnú zmenu bez prerušovania.

Ale ak chceme byť istí, že akumulátor používaného tablet nás nikdy nesklame, tak di dávajme pozor na to, aby sme ho 
správne nabíjali a aby bol umiestnený vždy medzi vhodnými podmienkami aj mimo pracoviska.

Nech nie cena je rozhodujúcim faktorom

Na záver nezabudnite: pred zakúpením tabletu, riešenie nie je vytesané do kameňa. Vždy si vyberajte taký prístroj, čo 
bude vhodný nie iba pre Vašej penaženke, ale aj pre pracovné podmienky.

Nakolko jednorazové úspory v mnohých prípadoch môžu zahŕňať skryté náklady, ktoré budú vyskytnúť len s časom, 
počas používania.

V našom internetovom obchode si môžete vyberať medzi takých prístrojov, ako Zebra, Honeywell alebo Digicode. Tieto 
spoločnosti všetky sú na čele profesie a vyrábajú také zariadenia, ktoré robia dobrú službu v každodennej práci počas 
dlhých rokov, až desať rokov. 

Čo zaručí nie iba dokonalé vytvorenie, ale aj extra záruka a úrdžba, čo môžeme nárokovať na prístroje.
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