
ADATTÁROLÁS ÉS KEZELÉS AZ 
EGÉSZSÉGÜGYBEN - HOGYAN 
SEGÍTHETIK A MUNKÁT AZ 
ADATGYŰJTŐK ÉS A VONALKÓD 
OLVASÓK?

AZ EGÉSZSÉGÜGY AZ EGYIK 
LEGKRITIKUSABB AZOK KÖZÜL AZ 
ÁGAZATOK KÖZÜL, MELYEKBEN 
SZÜKSÉG LEHET BIZONYOS 
MOBILESZKÖZÖKRE AKÁR ADATOK 
TÁROLÁSA, VAGY KEZELÉSE 
CÉLJÁBÓL. EGYETLEN APRÓ HIBA IS 
ELÉG LEHET AHHOZ, HOGY 
EMBERÉLETEKET TEGYÜNK 
KOCKÁRA, ÉPPEN EZÉRT MINDEN 
SZEMPONTBÓL KOMOLY 
MEGOLDÁSOKRA ÉS PROFIZMUSRA 
VAN SZÜKSÉG.
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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/adattarolas-es-kezeles-az-egeszsegugyben-bp69)
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ADATTÁROLÁS ÉS KEZELÉS AZ 
EGÉSZSÉGÜGYBEN - HOGYAN SEGÍTHETIK A 
MUNKÁT AZ ADATGYŰJTŐK ÉS A VONALKÓD 
OLVASÓK?

Az egészségügy az egyik legkritikusabb azok közül az ágazatok közül, melyekben szükség lehet bizonyos 
mobileszközökre akár adatok tárolása, vagy kezelése céljából. Egyetlen apró hiba is elég lehet ahhoz, hogy 
emberéleteket tegyünk kockára, éppen ezért minden szempontból komoly megoldásokra és profizmusra van szükség.

A Zebra eszközei világszerte több kórházban és egészségügyi intézményben hatékony megoldást nyújtanak a 
dolgozóknak, legyen szó akár az eszközök nyilvántartásáról akár a betegek adatainak megfelelő kezeléséről.

Milyen területeken hasznosíthatók a Zebra mobileszközei?
A zebra modern fejlesztései az egészségügy több szegmensében is hatékony megoldást kínálnak az adminisztrációs 
feladatok ellátására. Nem csupán az ápolók és orvosok feladatait, de a betegek életét is megkönnyítik. 

A kifejezetten egészségügyi felhasználásra tervezett címkenyomtatók és vonalkód olvasók gördülékennyé teszik a 
leltárt és az eszközök nyomon követését, és ugyanúgy hasznosnak bizonyulnak, mint amikor betegek vagy a dolgozók 
adatainak nyilvántartásba vételéről, tárolásáról, vagy hatékony lehívásáról és kezeléséről beszélünk.

Mobileszközökkel a hatékony kórházi nyilvántartásért

Az olyan egészségügyben használt eszközök, melyek nagy hatással lehetnek a betegek gyógyulására, vagy épp 
magas anyagi értéket képviselnek, komoly nyilvántartásba vételt és monitorozást igényelnek. Ahhoz, hogy minden 
megfelelő módon nyomon követhető legyen,az egészségügyi intézményeknek hardveres és szoftveres téren egyaránt 
egy komoly, profi rendszer kiépítésére van szükségük.

A címkenyomtató és szkennelő technológia nem csupán a kereskedelemben és a hétköznapi logisztikai feladatok 
ellátása során alkalmazható. Az olyan, egészségügyi felhasználásra tervezett eszközök, mint Zebra TC51-HC 
mobilkompjúter, vagy ZD500R RFID asztali címkenyomtató lehetővé teszi a kórházi személyzet számára a fontos 
eszközök adatbázisba vételét és folyamatos nyomon követését is, ráadásul mindezt rendkívül effektív és egyszerű 
módon.

A gyors adminisztráció életet menthet

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/


A mobil számítógépeknek és az adminisztrációs feladatok ellátására bevezetett vonalkód olvasóknak köszönhetően az 
orvosok és az ápolók is gyorsabban és hatékonyabban végezhetik munkájukat, hiszen az adminisztráció modernizálása 
a kartonozás egyszerűsödését hozza magával. Ez magától értetődő, hiszen minél kevesebb a felesleges papírmunka 
az egészségügyben, a dolgozók annál hatékonyabban koncentrálhatnak munkájukra, és több idejük marad arra, hogy a 
betegek ellátásával törődjenek. 

Egy bizonyos szemszögből nézve tehát a modern eszközök használata az adminisztrációban képes magával hozni az 
egészségügyi ellátás javulását, ez pedig hosszú távon képes akár arra is képes lehet, hogy életeket mentsen.
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