
GYORSABB A MUNKA A 
HONEYWELL 
MOBILESZKÖZEIVEL

ELSŐRE TALÁN MEGLEPŐ LEHET, DE 
A HORDOZHATÓ SZÁMÍTÓGÉPEK NEM 
CSAK A KERESKEDELEM TERÜLETÉN 
LEHETNEK HASZNOSAK. A 
HONEYWELL MOBILESZKÖZEI OLYAN 
IPARÁGAK KISZOLGÁLÁSÁBAN IS 
JELESKEDNEK, MINT A FÖLDGÁZ-
KITERMELÉS, ÉS NEM CSAK 
KÉNYELMESEBBÉ, DE 
BIZTONSÁGOSABBÁ IS TESZIK A 
MUNKÁT A DOLGOZÓK SZÁMÁRA.
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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/gyorsabb-munka-a-honeywell-mobil-eszkozeivel-
bp104)
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GYORSABB A MUNKA A HONEYWELL 
MOBILESZKÖZEIVEL

Elsőre talán meglepő lehet, de a hordozható számítógépek nem csak a kereskedelem területén lehetnek hasznosak. A 
Honeywell mobileszközei olyan iparágak kiszolgálásában is jeleskednek, mint a földgáz-kitermelés, és nem csak 
kényelmesebbé, de biztonságosabbá is teszik a munkát a dolgozók számára.

Gázkitermelés, szolgáltatás és karbantartás
A Honeywell mobileszközei nem csak a kereskedelem területén képesek forradalmasítani a hétköznapi feladatokat. 
Honeywell eszközökkel a legváratlanabb iparágakban is találkozhatunk. Erre mi sem lehet jobb bizonyíték, min hogy a 
cég közelmúltban olyan kiegészítőket dolgozott ki bizonyos mobileszközeihez, melyek főként a földgáz-kitermelés, 
szolgáltatás, és az ezzel kapcsolat karbantartás területén dolgozó mérnökök munkáját hívatott megkönnyíteni. 

A cég korábban is jeleskedett a nehézipar területén alkalmazható, modern eszközök gyártásában, az általuk nemrég 
bevezetett új technológia pedig csak egyfajta kiegészítő a RAE PID nevet viselő eszközökhöz. A Bluetooth 
technológiával működő tartozék feladata, lehetővé tegye az azzal dolgozó mérnökök számára azt, hogy akár 
okostelefonjukon keresztül is lekérhessenek olyan fontos adatokat, melyek az általuk vizsgált területek környezetei 
tényezőivel kapcsolatosak. Ez lényegesen gördülékenyebbé és hatékonyabbá teszi a munkájukatt, nem utolsó sorban 
pedig biztonságosabbá is. 

Gautier Mallet, a Honeywell marketingmenedzsere úgy fogalmazott, hogy a RAE PID eszközök bővítésével rengeteg 
idő megspórolható, hiszen feleslegessé válik az úgynevezett log-fájlok letöltése, az azokban történő hosszas keresés, a 
korábbi munkák anyagai közt történő, értékes órákat felemésztő kutatás.

Nem csak a nehézipar területén járnak élen

A Honeywell amellett, hogy folyamatosan dolgozik a kevésbé hétköznapinak nevezhető területeken zajló munka 
megkönnyítésén, a mindennapokban használatos technológiák megújításában is élen jár. Csúcskategóriás mobil 
adatgyűjtőiket a kereskedelem és a raktározás területén tevékenykedő vállalkozások ezrei használják. 

Nevüket a legmegbízhatóbb, legmodernebb gyártók egyikeként tartják számon, üzletünkben kapható adatgyűjtőik, 
nyomtatóik és egyéb termékeik pedig megannyi üzletvezető munkáját tették már könnyebbé, gyorsabbá, és nem utolsó 
sorban sikeresebbé.
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