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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/igy-novelik-a-mobil-adatgyujtok-az-eladok-es-
raktarosok-munkajanak-hatekonysagat-bp172)
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ÍGY NÖVELIK A MOBIL ADATGYŰJTŐK AZ ELADÓK 
ÉS RAKTÁROSOK MUNKÁJÁNAK 
HATÉKONYSÁGÁT

Ha dolgozóinkat egy hordozható kézi számítógéppel vagy tablettel látjuk el, kissé olyan, mintha szupererővel ruháznánk 
fel őket. A mobil adatgyűjtők legnagyobb előnye ugyanis, hogy raktárakban és üzletekben is képesek akár több, 
különálló eszköz feladatát átvenni, és teljes értékűen ellátni. 

Ezáltal nem csak gördülékenyebbé és eredményesebbé, de biztonságosabbá is teszik a mindennapi munkát. Most azt 
is megmutatjuk, hogyan!

A mobiltechnológia segíti a kommunikációt és az együttműködést
A folyamatos kommunikáció és kooperáció egy kereskedelemmel vagy raktározással foglalkozó cég életében a 
mindennapi munka alapját jelentik. Nem csak a személyzet és a kuncsaftok, de a dolgozók közt is fontos, hogy 
biztosított legyen a folyamatos, zavartalan információáramlás lehetősége.

A modern, multifunkciós mobileszközök úttörőnek számítanak abból a szempontból, hogy gyakorlatilag minden olyan 
eszközt egyesítenek egyetlen készülékben, mely a zavartalan kommunikáció szempontjából nélkülözhetetlen lehet.

Az ipari tabletek vagy épp az olyan mobil kompjúterek, mint a Zebra TC20-as modellje egyszerre alkalmasak az írásban 
vagy videón keresztül történő online kommunikáció, illetve a telefonbeszélgetések lebonyolítására is.
Ez a tulajdonság rengeteg bosszúságtól kíméli meg például a raktárban vagy terepen dolgozó munkaerőt, hiszen nincs 
szükség két-három különböző kütyü folyamatos hurcolására, minden hasznos funkció egyetlen mobileszközben adott a 
munkavégzés közben felmerülő feladatok, problémák megoldására.

De abban az esetben is rendkívül hasznos lehet egy mobil kompjúter, ha épp egy vásárló kérésére kell ellenőriznünk 
azt, hogy egy adott termékből akad-e még a raktárban. A digitális adatbázissal összekötött mobileszközzel ez pillanatok 
alatt megoldható, és nincs többé szükség arra, hogy az eladóteret elhagyva a raktár polcai közt, tanácstalanul 
keresgéljünk hosszú perceken át.

Partnerünk a hosszú távú költségek minimalizálásában

Habár egy mobil adatgyűjtő vagy ipari tablet beszerzése elsőre költségesnek tűnhet, gondolnunk kell arra is, hogy 
hosszabb távon milyen előnyökkel jár, ha cégünk a korábban használt technológiák helyett a mobileszközök 
alkalmazása mellett dönt.
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Fentebb már említettük, hogy egy mobil kompjúter vásárlásával tulajdonképpen nem olyan eszközre ruházunk be, 
melyet kizárólag egy adott célra használhatunk. Sokkal inkább úgy kell elképzelnünk ezt, mintha több, egy testben 
egyesített, külön-külön is hasznos készüléket vásárolnánk.

Mobil adatgyűjtőn vagy ipari tabletünk egyszerre funkcionálhat vonalkódolvasó, telefon, GPS, és akár 
fényképezőgépként is, ezek a lehetőségek pedig a raktári és terepi munka során rendkívül jól jönnek, és feleslegessé 
teszik az egyéb, kevésbé praktikus eszközök beszerzését.

Mindezek mellett a megbízható, Android alapú technológia segít a raktárkészlet folyamatos, pontos nyilvántartásában, 
így elkerülhetővé válnak az olyan, felesleges kiadások, melyek a nem megfelelően vezetett leltárból, az esetleges 
hiányokból, vagy épp a túlzottan sok áru rendeléséből adódnak.
Egy jó mobil adatgyűjtő hosszú évekig hű munkatárs

Összegezve tehát a tapasztalatokat, elmondható, hogy a hordozható számítógépek és mobil adatgyűjtők gyorsabbá, 
pontosabbá és biztonságosabbá képesek varázsolni a mindennapi munkát, ezáltal hosszú távon hozzájárulnak 
vállalkozásunk produktivitásának növekedéséhez is.

Rugalmasságuknak és magas fokú kompatibilitásuknak köszönhetően pedig hosszú évekig használhatjuk őket, ezáltal 
nincs szükségünk arra, hogy kevésbé praktikus, rövidebb élettartamú eszközökre költsünk.
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