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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 15000 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
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/ha-a-nyomtato-nem-mukodik-a-munka-is-leall-bp789)
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HA A NYOMTATÓ NEM MŰKÖDIK, A MUNKA IS 
LEÁLL

Korábban már érintettük a témát, azonban a lényeget nem lehet elégszer hangsúlyozni: a címkenyomtatóban használt 
nyomtatófej teljesítménye közvetlen hatással lehet akár egész vállalkozásunk működésére és produktivitására is. 

Ha nem a nyomtatóhoz megfelelő nyomtatófejet használjuk, vagy ha a nyomtatófej elhasználódott, akkor szinte 
lehetetlen minőségi és olvasható címkéket előállítani. A rossz címkeminőség pedig rendkívül negatív hatással lehet 
produktivitásunkra és cégünk piaci megítélésére.

Ez pedig jelentős bevételkiesés és ügyfeleink megfogyatkozása mellett akár komoly büntetéseket is magával hozhat. 
Éppen ezért fontos, hogy címkenyomtatónk állapotára mindig megfelelő figyelmet szenteljünk. Most megmutatjuk azt, 
mire kell odafigyelnünk annak érdekében, hogy a munkának sose kelljen leállnia egy meghibásodott nyomtatófej miatt!

Az olcsó kellékanyag sok esetben ráfizetéssel jár
Többször is szóba került már a téma, azonban nem lehet elégszer hangsúlyozni. A minőségi nyomtatás és a nyomtató 
állapotának megőrzése érdekében kiemelten fontos a jó minőségű kellékanyagok használata. Az olcsó, utángyártott 
patronok és márkátlan nyomtatófejek ugyanis nem csak a nyomtatási végeredményt, de eszközünket is könnyedén 
tönkretehetik.

Az utángyártott patronok festékei az esetek többségében nem alkalmasak arra, hogy jó minőségű, hosszan tartó 
címkéket készítsünk. Halvány, hamar elkopó nyomatot eredményeznek, mely képtelen megfelelően ellenállni a 
környezeti hatásoknak. A megbízhatatlan forrásból származó nyomtatófejek pedig csíkos, hiányos nyomtatás lehet a 
vége.

Sőt, ami a legrosszabb, hogy ezek az alkatrészek jóval hamarabb elkopnak, és a festék beszáradása is nagyobb 
valószínűséggel történik meg, mint a minőségi, gyártótól származó kiegészítők és kellékek használata esetén. Ez pedig 
sok esetben nem csak a nyomtatási minőség romlásához, de az eszköz meghibásodásához is vezet.

A megbízható gyártótól származó kellékek nem véletlenül drágábbak, hiszen hosszabb az élettartamuk, minőség 
munkát végezhetünk velük, és eszközeink biztonságát is garantálják. Éppen ezért hosszú távú befektetésként kell rájuk 
gondolnunk, hiszen vásárlásukkal a jobb minőségű nyomtatási végeredmény mellett a szervizköltségeket is hatékonyan 
csökkenthetjük.

A Zebra különleges nyomtatófej-programja segít a minőség fenntartásában

A Zebra a közelmúltban sosem látott programot indított útjára annak érdekében, hogy az eszközeit használó cégeket és 
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vállalkozókat a megfelelő minőségű nyomtatókellékek használatára ösztönözze. A cég ugyanis ingyenes nyomtatófej-
cseréket kínál minden olyan vásárló számára, akik kizárólag a Zebra által minősített kellékeket használják a Zebra 
asztali és ipari nyomtatóikban.

Ez azt jelenti, hogy ha csak közvetlenül a Zebrától vagy valamelyik partnerüktől megrendelt minősített kellékeket 
vásárol / használunk, akkor a nyomtatófejek cseréje nem jár költségekkel. Abban az esetben, ha jogosultak vagyunk a 
támogatásra és részt veszünk a nyomtatófej-védelmi programban. 

Egyelőre hazánkban ez a program még nem elérhető, ám ettől függetlenül is szeretnénk mindenkit az eredeti, legjobb 
minőségű nyomtatókellékek használatára ösztönözni. Ez ugyanis segít abban, hogy nyomtatónk hosszú életű legyen és 
a tökéletes nyomtatási minőséget a lehető legtovább megőrizzük.
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