
NÉHÁNY GONDOLAT A MOBIL 
ADATGYŰJTŐK SZEMÉLYRE 
SZABHATÓSÁGÁRÓL

A KÉZI SZÁMÍTÓGÉPEK LEGTÖBBJE 
OLYAN ESZKÖZ, MELY A 
KERESKEDELEM, A RAKTÁROZÁS, ÉS 
A LOGISZTIKA TERÉN EGYARÁNT 
HATÉKONYAN ALKALMAZHATÓ. A 
KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS MELLETT 
SEGÍTIK AZ ADMINISZTRÁCIÓ ÉS A 
KOMMUNIKÁCIÓ 
GÖRDÜLÉKENYSÉGÉT, SZEMÉLYRE 
SZABHATÓSÁGUKNAK 
KÖSZÖNHETŐEN PEDIG A 
FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEIK 
RENDKÍVÜL SZÉLESKÖRŰEK. DE 
MEGFELELNEK-E A MODERN 
MOBILESZKÖZÖK A KÜLÖNLEGES 
VÁLLALKOZÁSOK EGYEDI 
IGÉNYEINEK? TERMÉSZETESEN IGEN, 
ÉS AZT IS ELÁRULJUK, MIÉRT!
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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/mobil-adatgyujtok-szemelyre-szabhatosaga-bp78)
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NÉHÁNY GONDOLAT A MOBIL ADATGYŰJTŐK 
SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁGÁRÓL

A kézi számítógépek legtöbbje olyan eszköz, mely a kereskedelem, a raktározás, és a logisztika terén egyaránt 
hatékonyan alkalmazható. A készletnyilvántartás mellett segítik az adminisztráció és a kommunikáció 
gördülékenységét, személyre szabhatóságuknak köszönhetően pedig a felhasználási lehetőségeik rendkívül 
széleskörűek. De megfelelnek-e a modern mobileszközök a különleges vállalkozások egyedi igényeinek? 
Természetesen igen, és azt is eláruljuk, miért!

Magas fokú kompatibilitás, rengeteg lehetőség
A legtöbb mobil adatgyűjtő eszköz széles körben használt operációs rendszerekkel, főként a mobiltelefonokon is 
alkalmazott Android rendszerrel működik, ami lehetővé teszi, hogy saját céljainknak megfelelő applikációkat és 
szoftvereket futtassunk rajtuk. Ezek a megoldások nem csak az alapvető funkciók kihasználhatóságát maximalizálják, 
de lehetőséget adnak olyan megoldások alkalmazására, melyek lehetővé teszik, hogy mobileszközünket cégünk 
speciális céljainak megfelelően alkalmazzuk. Hogy hogyan?

Egyedi megoldások alkalmazása a produktivitás növelése érdekében

A különleges igények leginkább saját fejlesztésű szoftverekkel elégíthetők ki. Egy nagy cég raktározási vagy 
adminisztrációs feladatai ugyanis sok esetben olyan sokrétű kihívást jelentenek, melyek megoldása egyetlen eszköz és 
szoftver használatával korábban nem, vagy csak rendkívül komplikált módon lett volna kivitelezhető.

A modern mobil számítógépek magas kompatibilitásuknak köszönhetően lehetővé teszik, hogy az elérhető üzleti 
alkalmazások mellett saját fejlesztésű szoftverekkel, rendszerekkel is összeköthetők és hatékonyan alkalmazhatóak 
legyenek.

A saját fejlesztésű szoftverek alkalmazásának legnagyobb előnye az egyszerűség, hiszen egyetlen alkalmazással akár 
több, olyan feladat elvégzésére is képesek lehetünk, melyekre korábban különböző, egymással akár nehezen 
szinkronizálható programot használtunk.

Éppen ezért a mobil adatgyűjtőkre történő applikációk fejlesztésével gyakorlatilag minden egyedi igény kielégíthető, 
ennek tükrében Ön olyan célra és olyan módon használhatja saját eszközét, ahogyan csak szeretné. Az egyedi 
tervezésű alkalmazások legnagyobb hasznát pedig a felszabaduló idő, a kisebb eszközigény, valamint az ezekből 
fakadó, egyre növekvő produktivitás igazolja leginkább.
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