
3+1 OK, AMIÉRT A 
MOBILESZKÖZÖK JELENTIK AZ 
EGÉSZSÉGÜGY JÖVŐJÉT

VILÁGSZERTE EGYRE TÖBB 
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 
INTEGRÁLJA A MINDENNAPI MUNKA 
SORÁN AZ OKOSESZKÖZÖK 
HASZNÁLATÁT. NEM VÉLETLENÜL, 
HISZEN EZEK A MODERN 
MEGOLDÁSOK NEM CSAK A BETEGEK 
ADATAINAK DISZKRÉT KEZELÉSÉT, 
DE A GYÓGYSZEREK, VALAMINT AZ 
ESZKÖZÖK ADMINISZTRÁCIÓJÁT IS 
EGYSZERŰBBÉ ÉS 
BIZTONSÁGOSABBÁ TESZIK. EZ PEDIG 
HOSSZÚTÁVON AZ ALACSONYABB 
ANYAGI KÖLTSÉGEKET, VALAMINT A 
MEGBÍZHATÓBB ELLÁTÁST IS 
GARANTÁLJA.
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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/3-1-ok-amiert-a-mobileszkozok-jelentik-az-
egeszsegugy-jovojet-bp162)
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3+1 OK, AMIÉRT A MOBILESZKÖZÖK JELENTIK AZ 
EGÉSZSÉGÜGY JÖVŐJÉT

Világszerte egyre több egészségügyi intézmény integrálja a mindennapi munka során az okoseszközök használatát. 
Nem véletlenül, hiszen ezek a modern megoldások nem csak a betegek adatainak diszkrét kezelését, de a 
gyógyszerek, valamint az eszközök adminisztrációját is egyszerűbbé és biztonságosabbá teszik. Ez pedig hosszútávon 
az alacsonyabb anyagi költségeket, valamint a megbízhatóbb ellátást is garantálja.

A Zebra eszközeit például a világon rengeteg egészségügyi intézmény használja a hétköznapok során, hiszen az egyik 
legmegbízhatóbb és legrugalmasabb gyártónak számít a piacon. Éppen ezért a kereskedelmi használatra és terepi 
munkára alkalmas mobil kompjúterek mellett kifejezetten egészségügyi felhasználásra tervezett, hordozható 
adatgyűjtőket és számítógépeket is gyártanak, melyek specifikus funkcióik mellett precizitásukkal is garantálják a 
kórházi, vagy gyógyszertári munka gördülékenységét és biztonságát. 

És hogy hogyan? Most ezt is megmutatjuk!

Biztonságos adatkezelés
Már korábban is írtunk róla, azonban nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen mértékben képes a vonalkódos 
adminisztráció megkönnyíteni a kórházi betegek adatainak gyors, hatékony, és főként diszkrét adatbázisba vételét és 
kezelését.

Egyetlen vonalkódos karszalag elég ahhoz, hogy az ápolók és az orvosok a kórház bármely pontján, a nap bármely 
szakaszában hozzáférjenek a betegek kezelésekhez szükséges információihoz. Az Androidos rendszer könnyedén 
összeköthető a kórházi nyilvántartással, és egyetlen, gyors szkennelés elég ahhoz, hogy azonnal láthassuk a páciens 
kórlapját, a számára felírt gyógyszereket, és akár azokat a betegségeket is, melyeken korábban már átesett.

Ez pedig nem csak a mindennapos munka felgyorsításában segít, de kritikus szituációban akár életet is menthet.

Eszközök nyomon követése

Legyen szó akár kórházi, akár gyógyszertári munkáról, kiemelten fontos feladatot jelent a kényes eszközök, szerek, és 
alapanyagok nyilvántartásba vétele és szigorú kezelése. A vonalkódos adminisztrációs rendszer segít abban, hogy 
mindig pontosan számon tarthassuk az aktuális gyógyszerkészlet darabszámát, vagy épp a készítmények lejárati 
dátumát, ezáltal pedig tovább növelhető legyen a betegek biztonsága.

Rendelések kezelése
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A megfelelő adatkezelés nem csak a már meglévő eszközök és gyógyszerek, vagy alapanyagok mennyisége és 
szavatossága szempontjából lehet lényeges. Egy jól működő digitális adatbázis segítségével a hiányosságokat, 
megrendelésekre való igényeket is könnyebben nyomon követhetjük. Sőt, okoseszközeinkre kifejezetten ebből a célból 
alkalmazható applikációkat is telepíthetünk.

Ma már több gyógyszergyártó és egészségügyben használatos eszközökkel foglalkozó ellátó cég lehetővé teszi azt, 
hogy a regisztrált egészségügyi intézmények akár egyetlen kattintással, online adhassák le rendeléseiket a szükséges 
kellékekkel, gyógyszerekkel, vagy alapanyagokkal kapcsolatban.
Gyorsabb kommunikáció

A modern mobileszközök nem csak a hatékonyabb adatkezelést, de a villámgyors kommunikációt is lehetővé teszik, 
ami egy egészségügyi intézményben szintén életeket menthet.

Egy kórházban bármikor adódhat olyan rázós szituáció, amikor szükség van az orvosok, ápolók azonnali reakciójára, a 
mindig velük lévő okoseszközök pedig lehetővé teszik azt, hogy azonnal reagálni tudjanak a vészhelyzetekre.

Habár hazánkban az egészségügy területén még kevésbé elterjedt a mobileszközök használata, a külföldi gyakorlat 
már azt mutatja, hogy az olyan, megbízható megoldások segítségével, mint a kifejezetten kórházi használatra tervezett 
Zebra TC52-HC mobil kompjúter, nem csak gördülékenyebbé tehető a munka, de mind az orvosok, mind az ápolók, 
mind pedig a betegek számára is biztonságosabbá.
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