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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/ezert-erdemes-ipari-felhasznalasu-okoseszkozt-
vasarolni-bp225)
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EZÉRT ÉRDEMES IPARI FELHASZNÁLÁSÚ 
OKOSESZKÖZT VÁSÁROLNI

A folyamatosan mozgásban lévő munkaerőnek szüksége van arra, hogy megbízható hozzáféréssel rendelkezzen az 
irodai megoldásokhoz. A kommunikáció, a keresés, a dokumentumok szkennelése és kódok beolvasása mind olyan 
feladatot jelentenek, melyek bizonyos munkakörök esetében létfontosságúak.

Ahhoz, hogy ezek a lehetőségek mindig megbízhatóan elérhetőek legyenek, olyan eszközökre van szükségünk, melyek 
alkalmasak az ipari vagy terepi felhasználásra is.

Miért használjunk ipari okoseszközt?
Sokan döntenek úgy, hogy a masszív kialakítású, ipari és terepi felhasználásra alkalmas mobileszközök helyett 
egyszerű, „lakossági” felhasználásra tervezett eszközöket vásárolnak munka céljából. 

Ennek legfőbb oka az ár, hiszen egy egyszerű tablet vagy okostelefon jóval olcsóbban beszerezhető, mint egy ipari 
adatgyűjtő. Érdemes azonban tudni, hogy az árképzés csalóka, hiszen utóbbi eszköz fenntartása jóval gazdaságosabb 
lehet, mint egy olcsóbb, fogyasztói darabé.

Az ipari felhasználású okoseszközök ugyanis kialakításuknak köszönhetően sokkal jobban bírják a strapát, így 
szervizköltségük is kevesebb, és élettartamuk is lényegesen magasabb. A fogyasztói eszközök ezzel szemben a 
legtöbb esetben nem tudnak megbirkózni a folyamatos munkahelyi felhasználással és az extrém körülményekkel. 

Így nagy igénybevétel mellett könnyen elromlanak, vagy végképp használhatatlanná válnak néhány hónap, vagy akár 
néhány hét után is. Egyszerűen azért, mert nem arra tervezték őket, hogy ipari vagy terepi körülmények közt helyt 
álljanak.

Nem csak nagyipari felhasználásra

A megerősített külső burkolattal rendelkező, masszív adatgyűjtők és egyéb okoseszközök nem csak a nagy cégek 
kiváltságát jelentik. A hatalmas raktárak, vegyipari környezet és terepi felhasználás mellett ugyanúgy használhatók egy 
kisebb üzletben is. 

Sőt, érdemes is beruházni rájuk, hiszen a kiskereskedőknek is megfelelő eszközöket kell biztosítaniuk 
munkavállalóiknak a munka elvégzéséhez. Az ipari felhasználásra tervezett mobileszközök pedig jóval megbízhatóbbak 
és strapabíróbbak, mint a fogyasztói felhasználású, kisebb teherbírású testvéreik.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a jó minőségű munkaeszköz produktívabbá teszi a dolgozókat, és 
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zökkenőmentes, kellemes élményt biztosít a vásárlók számára is.
Miben másabb egy ipari adatgyűjtő?

Az ipari felhasználásra készült okoseszközöket úgy tervezték, hogy ellenálljanak az extrém környezeti hatásoknak és 
időjárási körülményeknek. A felhasználói célra készült eszközökhöz képest az alábbi dolgokban különböznek:

Kültéren és beltéren egyaránt használhatók
Extrém hidegben, valamint melegben is hibátlanul használhatók
Megerősített külső borítással rendelkeznek, az ütések és esések elleni védelem érdekében
Vízállóak
Ellenállnak a párának és a nedves levegőnek
Por- és homokálló kialakításúak

Mint az a fentebbiekből jól látható, az ipari felhasználásra tervezett hordozható eszközök esetében rendkívül fontos 
szempont a szoftveres és hardveres tudás mellett a védelem. 

Az ugyanis, ha munkaeszközeink nem eléggé szívósak, rendkívül kellemetlen helyzeteket idézhet elő, és az esetleges 
sérülésekből adódó szervizköltségek mellett komoly biztonsági és adatvesztési problémákhoz is vezethet.
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