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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/vzdelavacie-materialy/preto-sa-oplati-investovat-do-skenera-s-
velkym-dosahom-bp745)
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PRETO SA OPLATÍ INVESTOVAŤ DO SKENERA S 
VELKÝM DOSAHOM

Vela podnikatelov is myslí, že počas skladových operácií je zbytočné sa spoliehať na priemyselné riešenia v tom 
prípade, ak prácu vedia vykonať aj lacnejšie, ručné prístroje. Práve preto málo ludí si vyberie snímače čiarových kódov 
s velkým dosahom.

Ale keby vedeli, že ich používanie ako velmi vie ulahčiť každodenné pracovné procesy, tak určite by neoľutovali túto 
investíciu.

Nakolko čoraz rastúce požiadavky zákazníkov vyžadujú konkurencieschopné riešenia a priemyselné skenery sú nie len 
rýchle, ale pracujú spolahlivo a presne.

V nasledujúcom článku Vám vysvetlíme, že prečo môžu byť užitočné skenery s velkým dosahom a prečo sa oplatí do 
nich investovať aj v prípade jedného menšieho, alebo napokon váčšieho skladu.

Zvýšenie rýchlosti
V živote jedného dobre fungujúceho skladu je velmi dôležité, že prácu čo vieme vykonať ešte dnes nikdy nenechávajme 
na zajtra. To v mnohých prípadoch znamená načítanie vela čiarových kódov, na čo potrebujeme taký prístroj, čo je 
schopný držať krok s namáhavým pracovným tempom.

Skenyery čiarových kódov s velkým dosahom vedia dekódovať kódy nie len z väčšieho dosahu, ale sú schopné 
identifikovať viac kódov naraz. To umožňuje, že sú nie iba efektívnejšie, ale vedia urýchliť pracovné tempo viac ako 
kedykoľvek predtým.

Napokon možnosť rýchlejšieho skenovania vie zvýšiť produktivitu a aj všeobecnú efektívitu a spokojnosť zamestnancov.

Intuitívne fungovanie
Skenery s velkým dosahom všeobecne aplikujú viacsmerovú snímaciu technológiu. To znamená, že čiarový kód, čo 
chceme dekódovať nemusíme nevyhnutne umiestniť k snímačom.

Táto schopnosť kombinovaná s funkciou velkého dosahu v prípade jedného väčšieho skladu významne vie znížiť 
potrebný čas pre zaznamenávanie informácií a urýchly každodenné pracovné tempo.

Vynikajúci výkon
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Môže sa stať to, že musíme pracovať v takom prostredí, kde upratovanie nie je každodenné, ale iné faktory prostredia 
sťažujú snímanie čiarových kódov.

Avšak priemyselné skenery s velkým dosahom výborne vedia dekódovať čiarové kódy aj v slabo osvetlenom, 
prachovom a špinavom prostredí a zabezpečiť ten výkon, čo so štandardnými snímačmi by sme vedeli produktovať len 
v dobre osvetlenom prostredí.

Naďalej priemyselné skenery nerozruší ani viacvrstvová fólia, čo sa nachádza na balíkoch a s ich používaním rýchlo a 
bezproblémovo vieme dekódovať aj čiarové kódy, ktoré sú umiestnené pod nimi.

Masívne vytvorenie
Skenery vytovrené pre používanie v priemyselnom prostredí sú schopný obstáť aj medzi najextrémnejších 
podmienkach a tak efektívne vykonať úlohy, ktoré im boli pridelené. Nemajú problémy ani za extrémnych 
poveternostných podmienok, naďalej sú vhodné aj na prácu, čo sa prebieha medzi chemikáliami alebo tekutinami.

Dokonca, vytovrenie priemyselných snímačov chráni prístroj aj pred vážnými pádmi, takto sa nemusíme báť ani z toho, 
keď prístroj náhodov dostane jeden väčší pád, či spadne na betón alebo na akýkolvek iný povrch.

Sú ideálne aj na menší dosah
Je to bežná mylná predstava, že skenovacia technológia na velký dosah je aplikovatelná iba na nedosiahnuteľné 
čiarové kódy. Avšak pravda dokazuje presný opak.

Skenery čiarových kódov na velký dosah poskytujú také isté výborné výsledky aj na malý dosah. Čiarový kód, čo je na 
pár centimetre je takisto lahko čitatelný, ako jeden, čo je na 21 metrov, či sa nachádza rovno, priečne alebo diagonálne.

Takým spôsobom môžeme aj usporiť, veď nepotrebujeme, aby sme zakúpili viac prístrojov. Pomocou jedného snímača 
s velkým dosahom lahko môžeme vykonať aj jednoduchšie skladové operácie, alebo ťažšie práce, ktoré si vyžadujú 
väčšie úsilie. 
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