
TAKTO MÔŽETE PREDĹŽIŤ 
ŽIVOTNOSŤ MOBILNÝCH 
ZARIADENÍ

NA TRHU MÔŽEME NÁJSŤ MNOHÝCH 
RIEŠENÍ A ŠKÁLA JE MIMORIEDNE 
ŠIROKÁ NIE IBA V OBLASTI PONUKY, 
ALE AJ V CENÁCH. VO VÄČŠINE 
PRÍPADOV ALE NIE NAJLECNEJŠIE 
RIEŠENIE BUDE TO NAJLEPŠIE 
ROZHODNUTIE, AK CHCETE SPORIŤ. A 
ŽE PREČO? V NASLEDOVONOM 
ČLÁNKU VÁM VYSVETLÍME!

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 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/takto-mozete-predlzit-zivotnost-
mobilnych-zariadeni-bp784)
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TAKTO MÔŽETE PREDĹŽIŤ ŽIVOTNOSŤ 
MOBILNÝCH ZARIADENÍ

Technologické úspechy posledných rokov sa postupne zvyšovali požiadavky používatelov a kladili latku vysoko aj pre 
výrobcov, aj predajcov. Dnes už je čoraz väčšia požiadavka na inovatívny prístup k práci, ďalej aj na spolahlivé mobilné 
prístroje. 

Na trhu môžeme nájsť mnohých riešení a škála je mimoriedne široká nie iba v oblasti ponuky, ale aj v cenách. Vo 
väčšine prípadov ale nie najlecnejšie riešenie bude to najlepšie rozhodnutie, ak chcete sporiť. A že prečo? V 
nasledovonom článku Vám vysvetlíme!

Vytvorenie je dôležité
Pracovné prístroje používané na firemné alebo priemyselné účely vyžadujú vyššiu spolahlivosť a jednoduchšie, 
rýchlejšie ovládanie, ako spotrebitelnské zariadenia, vytvorené pre bežné používanie. Sem patrí masívne vytvorenie, čo 
sa vzťahuje nie len na softvérové a hardvérové časti, ale aj na externé vytvorenie.

Masívnejšie prístroje sa oplatí vybrať nie iba pre priemyselné práce, ale aj pre prácu v obchode alebo sklade, veď 
každodenné používanie výsledňuje rýchlejšie opotrebenie. 

Nehovoriac o tom, že kedykolvek sa môže stať niečo, zariadenie môže padnúť alebo dostať náraz a ak náš prístroj 
nemá vhodnú vonkajšiu ochranu, tak sa lahko môže poškodiť, zlomiť a môže sa stať dokonca neopraviteľným.

Väčšina mobilných terminálov vytvorené pre firemné používanie sú tak vytvorené, aby zvládli každodenné stále 
používanie a aby sme nemali starosti, že prístroj sa lahko poškodí a musíme zaplatiť vysoké servisné náklady.

Napríklad Zebra MC3300 bol vytvorený výslonve pre priemyselné používanie, čo je ideálný na nepretržitú prácu a 
náročné používanie aj z harvdérového hladiska, aj z hladiska vytvorenia.

Vždy aktuálny softvér, bezproblémová práca

K tomu, aby naše mobilné prístroje vždy sme vedeli efektívne používať je dôležité, aby vždy boli aktuálne. Väčšina 
spolahlivých dátových terminálov to umožňuje operačný systém Andriod a používanie rýchlo a jednoducho 
aktualizovatelných, špecifických aplikácií. 

Dnes je na výber množstvo aplikácií, ktoré sú schopné uspokojiť také každodenné úlohy, ako napríklad čítanie 
čiarových kódov, alebo spracovanie skladových administratívnych údajov. Avšak aj tu sa oplatí vybrať si spalahlivú a 
platenú alternatívu, veď bezpletné softvéru velakrát obsahujú iba základné funkcie, sú pomalšie a mierne spolahlivé.
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Ak hladáte vhodné softvérové riešenie, tak v našom internetovom obchode nádjete mnohé spolahlivé klienty aj pre 
spracovanie údajov, aj pre tlač.
Spolahlivý výrobca, nižšie náklady na servis

Prístroje od spolahlivých výrobcov pre mnohých sa môžu na prvý pohľad zdať drahé, avšak stojí za to prepočítať si 
náklady. Jeden kvalitný PDA naozaj nie je lacný, avšak jeho kúpa je dlhodobá investícia, čo v prípade jednej dobre 
fungujúcej spoločnosti sa môže splatiť za pár mesiacov.

Lacnejšie prístroje sú menej odolné, teda sú aj zraniteľnejšie. Nehovoriac o tom, že vo väčšine prípadov sa ich nedá tak 
efektívne aktualizovať. Presne preto ak kúpime zairadenie od neznámeho výrobcu, možno, že musíme zaplatiť menšiu 
sumu, ale z dlhodobého hladiska môže byť nevýhodná investícia.
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