
ZDRAVOTNÍCTVO, ZDRAVOTNÁ 
STAROSTLIVOSŤ

PRAVOSŤ V ZDRAVOTNÍCTVE 
ULOŽENÝCH ÚDAJOV JE 
DÔLEŽITEJŠIE, NECH KDEKOLVEK 
INDE, VEĎ AJ JEDNA DROBNÁ CHYBA 
MÔŽU POŽADOVAŤ ĽUDSKÉ ŽIVOTY. V 
ZÁUJME RÝCHLEHO, PRESNÉHO A 
EFEKTÍVNEHO SPRACOVANIA ÚDAJOV 
POUŽÍVANIE MODERNEJ ALE 
JEDNODUCHEJ TECHNOLÓGIE JE 
NEVYHNUTNÉ. PRÁVE PRETO 
POUŽÍVANIE POČÍTAČOVÁ 
ADMINISTRATÍVNA ZALOŽENÁ NA 
ČIAROVÝCH KÓDOCH V POSLEDNÝCH 
DESAŤROČIACH SA STALA 
ZÁKLADNOU POŽIADAVKOU V 
ZDRAVOTNÍCKYCH INŠTITÚCII.

Telefónne číslo: +421 280 800 328
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/system-ciarovych-kodov/zdravotnictvo-a-zdravotna-starostlivost-
bc3)
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