
DOLPHIN CT40 - GYORSABB ÉS 
EGYSZERŰBB TÁROLÁSI 
FOLYAMATOK

A KISKERESKEDŐKNEK 
NAPJAINKBAN JAVÍTANIUK KELL A 
VEVŐI ÉLMÉNYT A FOGYASZTÓK ÉS 
VÉGFELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA, HOGY 
JOBB, GYORSABB TÁROLÁSI ÉS 
VÁSÁRLÁSI TAPASZTALATTAL 
GAZDAGODJANAK. BIZTOSÍTSA 
MUNKATÁRSAINAK AZOKAT AZ 
ESZKÖZÖKET, AMELYEKRE 
SZÜKSÉGÜK VAN AHHOZ, HOGY AZ E-
KERESKEDELMI WEBHELYEKHEZ 
KAPCSOLT ÜGYVITELI 
FOLYAMATOKBAN MEGFELELŐEN 
TUDJANAK DOLGOZNI.
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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/honeywell-ct40-adatgyujto-tarolasi-folyamatok-bp49)
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DOLPHIN CT40 - GYORSABB ÉS EGYSZERŰBB 
TÁROLÁSI FOLYAMATOK

A kiskereskedőknek napjainkban javítaniuk kell a vevői élményt a fogyasztók és végfelhasználók számára, hogy jobb, 
gyorsabb tárolási és vásárlási tapasztalattal gazdagodjanak. Biztosítsa munkatársainak azokat az eszközöket, 
amelyekre szükségük van ahhoz, hogy az e-kereskedelmi webhelyekhez kapcsolt ügyviteli folyamatokban megfelelően 
tudjanak dolgozni. 

Ezt a készüléket a kiskereskedelmi üzletkötők és más, rendkívül mobilis munkatársak számára tervezték, hogy 
zökkenőmentes és akár az ügyfelet is bevonó vásárlási élményt nyújtson. A Honeywell Mobility Edge platformjával 
együtt kiegészítve olyan kibővített termék életciklust is kínál, amely öt generációra frissíthető, ezzel garantálva, hogy 
maximalizálja a készülék befektetési megtérülését.

Gyárilag Android operációs rendszerrel és a Mobility Edge platformmal szerelt. Ez az elegáns és nagyvállalati szintű 
teljes képernyős, érintő kijelzős eszköz a legjobb a kategóriájában a kiskereskedelem, a készletkezelés, a boltokban 
történő árueladás, a rendelésszedés és a szállítás terén.

Jellemzők:

Future-Proof - Hosszú Android rendszer támogatás
Hosszú élettartam és elérhető ár kategória
Könnyű kompatibilitás, esztétikus megjelenés
Speciális adatrögzítő szkennelés
Mobility Edge - gyorsítja a telepítéseket, optimalizálja az eszközt, egyszerűsíti a karbantartást és kiterjeszti a 
termék életciklusát

Amennyiben maradtak nyitott kérdései a CT40 készülékkel kapcsolatban keressen minket bizalommal. Beszéljen 
szakképztett kollégáinkkal, hogy kiderüljön miképpen tudjuk összehozni a szükséges hardver-, szoftver- és támogatási 
szolgáltatásokat, amelyek szinte azonnali elégedettséget biztosítanak.
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