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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/datalogic-megoldasok-logisztikaval-es-raktarozassal-
foglalkozo-cegek-szamara-bp105)
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DATALOGIC MEGOLDÁSOK LOGISZTIKÁVAL ÉS 
RAKTÁROZÁSSAL FOGLALKOZÓ CÉGEK SZÁMÁRA

A kereskedelmi lánc nélkülözhetetlen elemét képzik a raktárak és a kiszállítással foglalkozó vállalatok. Ahhoz, hogy 
munkájuk fennakadások nélkül, gördülékenyen működjön, minden esetben a legprofibb, legmodernebb megoldásokra 
van szükségük. 

A Datalogic termékei tökéletes megoldást kínálnak mind a raktárakban, mind a szállítás során felmerülő, fontos 
feladatok ellátására, legyen szó akár a termékek nyilvántartásáról akár a munkavállalók gyors és hatékony 
kommunikációjáról.

Korszerű eszközökkel a gyorsabb és hatékonyabb adatrögzítésért
A raktározási és kiszállítási munka során a pontosság alapvető elvárást jelent. Így nem emglepő, hogy az ezzel 
foglalkozó cégeknek minden szempontból a legjobb és leginkább megbízható eszközökre van szükségük ahhoz, hogy 
munkájukat gördülékenyen, és hibáktól mentesen végezzék. A mindennapi feladatok megkönnyítésére a legtöbb raktár 
és logisztikai vállalat éppen ezért vonalkódos nyilvántartási rendszereket használ. 

Ezen rendszerek üzemeltetéséhez a Datalogic modern és megbízható eszközök tárházát kínálja, a címkenyomtatóktól 
kezdve, egészen a hordozható számítógépekig.

Mindentudó mobil számítógépek a gyors és effektív munka érdekében

A Scorpio X4 és Falcon X4 névre hallgató mobilkompjúterek rendkívül könnyen kezelhetők és sokoldalúak. 1D és 2D 
vonalkódok szkennelésében gyakorlatilag verhetetlenek, hiszen nem csak gyorsabban és hatékonyabban dolgoznak, 
mint a legtöbb, hasonló kategóriában elérhető eszköz, de jóval nagyobb távolságról is képesek felismerni a beolvasásra 
szánt vonalkódokat.

A két hordozható számítógép azonban nem csupán az információk begyűjtésében kínál erős és megbízható 
alternatívát. A raktári és logisztikai munka során felmerülő kommunikációs feladatok lebonyolítására is kiválóan 
alkalmasak, hiszen beépített antennáiknak köszönhetően nem csupán az online, de az offline kommunikációra is 
alkalmazhatók.

Magas fokú kompatibilitás más eszközökkel

Falcon és Scorpio X4 modellek vásárlása esetén régebbi eszközeitől sem szükséges megválnia. A széria korábbi 
darabjaival az X4-es termékek ugyanúgy kompatibilisek, mint ahogyan más, Android operációs rendszerrel működő 
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eszközökkel, vagy raktári szoftverekkel is használhatók. 

Nem csak azok számára jelentenek tehát tökéletes választást, akik korábban vásárolt eszközeikkel szeretnék őket 
együtt használni a munka során, hanem azoknak is kiváló alternatívát kínálnak, akik az újabb, modernebb 
munkaeszközök világa felé szeretnének nyitni, és megbízható, minőségi mobilkompjúterekkel járulnának hozzá cégük 
produktivitásának növekedéséhez.
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