
ČO MUSÍ VEDIEŤ JEDEN 
KVALITNÝ DÁTOVÝ TERMINÁL?

K TOMU, ABY NAŠE PRÍSTROJE 
NAOZAJ BY BOLI ÚŽITOČNÉ V PRÁCI, 
MUSÍME NÁJSŤ TIE PRE NÁS 
NAJVHODNEJŠIE, ČO V ZÁKLADE UŽ 
NIE JE LAHKÁ ÚLOHA.
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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 15000 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/vzdelavacie-materialy/co-musi-vediet-jeden-kvalitny-datovy-
terminal-bp785)
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ČO MUSÍ VEDIEŤ JEDEN KVALITNÝ DÁTOVÝ 
TERMINÁL?

Vykonanie práce bez spolahlivých mobilných prístrojov v dnešnom živote je čoraz ťažšie. Dokazuje to aj výskum Zebry 
z roku 2020, podla čoho v oblasti obchodu a skladovania dnes už je nevyhnutné používanie bezdrótových prístrojov, 
ktoré ponúkajú vysokú mobilitu.

K tomu, aby naše prístroje naozaj by boli úžitočné v práci, musíme nájsť tie pre nás najvhodnejšie, čo v základe už nie 
je lahká úloha.  

Dôležité funkcie na účely efektívneho vykonávania práce
Hlavnú úloha jedného dobrého mobilného prístroja je zjednodušenie pracovných procesov a zároveň aj zvýšenie 
produktivity. Takto prispieva k zjednodušeniu každodenných úloh zamestnancov, zadržiavaniu zákazníkov, naďalej k 
nepretržitému rastu zisku.

To, že daný terminál aké funkcie má k dispozícií, závisí iba od našich účelov. Avšak v oblasti obchodu a skladovania 
existujú také úlohy, ktoré musí uspokojiť jeden PDA, hlavne ak chceme, aby nám skutočne prospieval.

Je jedno, či prístroj používame v obchode, sklade alebo pri pokladni, jedna najdôležitejšia funkcie je čítanie a 
spracovanie čiarových kódov. Veď v živote jedného obchodu presná administrácia je nevyhnutná, čomu najlepší spôsob 
je používanie systému na základe čiarových kódov.

Takisto významná úloha je aj inštantná tlač samolepiacich etikiet. Nakolko v mnohých prípadoch môžeme potrebovať 
jeden čiarový kód, čo pomocou vhodným presosným zairadením rýchlo a efektívne vieme vyhotoviť.

Ďalej sú velmi dôležité aj funkcie na komunikáciu, ktoré umožňujú, aby kolegovia rýchlo a jednoducho vedeli navzájom 
komunikovať v prípade potreeby alebo pri vyskytnutí sa problému. Jeden dobrý mobilný terminál efektívne sa dá 
používať aj ako počítač a takisto ako telekomunikačné zariadenie.

Nie každý prístroj je rovnaký

Ako sme to spomenuli aj vyššie to, že aký mobilný terminál si vyberieme hlavne závisí od toho, že na aké úlohy ho 
budeme potrebovať.Nakolko nie každý príastroj je rovnaký, preto iné funkcie má jeden jednoduchší, spotrebitelský PDA, 
ďalej zase iné má jedno mobilné zairadenie, čo vytvorili aj pre priemyselné podmienky.

Napriek tomu mnohí sa tak rozhodnú, že skúsia sporiť a na prácu si vyberú také zariadenie, čo aj z oblesti vytovrenia, aj 
funkcionality nie je vhodné na danú úlohu.
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Už ani v tom prípade sa neoplatí vybrať si bežný spotrebitelský prístroj, ak ho chceme používať v menšom obchode 
alebo sklade. Nakolko spotrebitelské zariadenie sú nevhodné na túto úlohu, aj z oblasti funkcionality aj z externého 
vytvorenia, ďalej namajú aj príslušné hardvérové schopnosti.

Takže sa optalí investovať hneď to takého zariadenia, čo v plnej miere je schopné uspokojiť esenciálne požiadavky 
každodennej práce. Navyše je rýchly a efektívny aj z softvérového a hardvérového hladiska a jeho vytvorenie je 
masívné a nadčasové.

Na túto úlohu sú ideálne prístroje od takých výrobcov, ktoré sú uznávané v priemyselnej oblasti, ako napríklad Zebra, 
DigiCode alebo Honeywell. V ponuke nášho internetového obchodu môžete si vybrať medzi jednoduchších mobilných 
terminálov, ďalej ktoré sú vytvorené výslovne pre priemyselné podmienky, sú vysokokapacitné a mimoriadne robustné.
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