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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-eszkoz-amely-bizonyitottan-javitja-ceged-
produktivitasat-bp245)
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3 ESZKÖZ, AMELY BIZONYÍTOTTAN JAVÍTJA 
CÉGED PRODUKTIVITÁSÁT

Egy vállalkozás sikere a jó munkában, a munka minősége pedig a munkaeszközök megbízhatóságában rejlik. Az 
ugyanis, hogy milyen gépeket, szerszámokat, és egyéb kellékeket használunk mindennapos feladataink elvégzéséhez, 
a munkához való hozzáállásunkat is meghatározzák.

Jó minőségű eszközökkel nem csak könnyebb, de biztonságosabb és élvezetesebb is dolgozni. Éppen ezért nem 
számít egy vállalkozás mérete, ha a géppark és az eszközök modernizációjáról van szó.

Ebben a bejegyzésben mutatunk három olyan kelléket, ami a kereskedelemben, logisztikában, vagy raktározás 
területén dolgozó cégek esetében egyaránt segíthet a munkamorál és a produktivitás növelésében is.

Vonalkód olvasó
Egy jó minőségű, modern vonalkód olvasó manapság minden üzletben és raktárban alapvető munkaeszköznek számít. 
Nem csak a vásárlás, de az adminisztrációs munkák során is hasznos eszköz, mely a lehetséges hibák 
kiküszöbölésével, valamint a munka felgyorsításával javítja a produktivitást.

Manapság már rengeteg lehetőség közül választhatunk. A hagyományos, vezetékes szkennerek mellett vezeték nélküli 
vonalkód olvasót is vásárolhatunk. Valamint olyan eszközöket is, melyek a hagyományos, 1D-s kódok mellett az újabb, 
modernebb megoldásokat (például a QR-kódokat) is hatékonyan kezelik.

Webáruházunkban a legjobb gyártók eszközeinek széles kínálatából válogathatsz, legyen szó akár általános, akár ipari 
megoldásokról.

Címkenyomtató
Az olyan üzletekben, ahol a termékeket adminisztrációs célokból rendszeresen címkékkel kell ellátni, nélkülözhetetlen 
egy címkenyomtató. A nyomdai munkánál ugyanis nem csak gyorsabb, de gazdaságosabb módját is jelenti a címkék 
előállításának.

A vonalkód szkennerekhez hasonlóan a választék ebben az esetben is széles, hiszen a szükséges minőségtől és 
mennyiségtől függően nem csak asztali, valamint ipari megoldások közül választhatunk. Dolgozhatunk egyszerű, 
tekercses címkével vagy etikettel működő címkenyomtatóval, de munkánk jellegétől függően speciálisabb megoldást is 
választhatunk.

Üzletünkben nem csak azok találják meg a tökéletes megoldást, akiknek a címkék mennyisége a fontos. A legjobb 

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

https://www.digicode.hu/vonalkod-olvaso-c2
https://www.digicode.hu/cimke-vonalkod-nyomtato-c1
https://www.digicode.hu/


gyártóktól származó eszközök esetében ugyanis a minőség is alapfeltétel. 

Mobil adatgyűjtő
A mobil adatgyűjtők sokoldalú eszközök, melyek több, különböző munkahelyi feladat ellátására is alkalmasak. 
Egyszerre használhatjuk őket vonalkód olvasó, valamint kommunikációs eszközként is, így nem csak a raktári és a 
bolti, de a terepi munka, valamint a kiszállítási feladatok során is jó szolgálatot tesznek.

Egy hordozható kompjúter szinte minden fontosabb, raktári és bolti feladat elvégzésére alkalmas, míg egy strapabíró 
tablet a szállítmányozó cégek és a futárok nélkülözhetetlen kelléke.

A mobil adatgyűjtőket ráadásul nem csak te, de dolgozóid is imádni fogják. Használatuk ugyanis egyszerű, és nem 
igényel hosszú, napokig, vagy akár hetekig tartó betanulást. Segítségükkel mégis könnyedén felpörgetheted a 
hatékonyságot, anélkül, hogy meg kellene szaporázni a munkatempót, vagy növelni kellene az elvégzett munka 
mennyiségét.

Sőt, a mobileszközök élen járnak a munkafolyamatok papírmentesítésében is, így integrálásukat kifejezetten 
környezetbarát megoldásnak tekinthetjük.
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