
MOBIL SZÁMÍTÓGÉPEK A 
KERESKEDELEMBE ÉS A 
RAKTÁROZÁSBAN

A HORDOZHATÓ SZÁMÍTÓGÉP SOKAK 
SZÁMÁRA MISZTIKUS FOGALOMNAK 
TŰNHET, ANNAK ELLENÉRE IS, HOGY 
NAPJAINKBAN A MOBILESZKÖZÖK 
KORÁT ÉLJÜK. RENGETEGEN 
PRÓBÁLNAK TOVÁBBRA IS 
RAGASZKODNI AZ IDEJÉT MÚLT, 
ANALÓG TECHNOLÓGIÁHOZ, ÉS MEG 
SEM PRÓBÁLNAK ESÉLYT ADNI AZ ÚJ 
ESZKÖZÖK ÁLTAL ELÉRHETŐ 
FEJLŐDÉSNEK ÉS FELLENDÜLÉSNEK. 
NE LEGYÉL TE IS EGY AZOK KÖZÜL, 
AKIK A SAJÁT SIKEREIK ÚTJÁBA 
ÁLLNAK! PRÓBÁLD KI A 
KERESKEDELEM, A RAKTÁROZÁS, ÉS 
A LOGISZTIKA TERÜLETÉN IS 
KIVÁLÓAN ALKALMAZHATÓ KÉZI 
SZÁMÍTÓGÉPEK ELŐNYEIT ÉS
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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-szamitogep-a-kereskedelemben-
raktarozasban-bp77)
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MOBIL SZÁMÍTÓGÉPEK A KERESKEDELEMBE ÉS A 
RAKTÁROZÁSBAN

A hordozható számítógép sokak számára misztikus fogalomnak tűnhet, annak ellenére is, hogy napjainkban a 
mobileszközök korát éljük. Rengetegen próbálnak továbbra is ragaszkodni az idejét múlt, analóg technológiához, és 
meg sem próbálnak esélyt adni az új eszközök által elérhető fejlődésnek és fellendülésnek. Ne legyél Te is egy azok 
közül, akik a saját sikereik útjába állnak! Próbáld ki a kereskedelem, a raktározás, és a logisztika területén is kiválóan 
alkalmazható kézi számítógépek előnyeit és adj esélyt vállalkozásod fellendülésének!

Miért érdemes beruházni egy hordozható adatgyűjtőre?
A kézi számítógépek, mobil adatgyűjtő terminálok egyik legnagyobb előnyét sokoldalúságuk jelentik. Gondolj csak bele: 
miért költenél százezreket különböző eszközökre, ha ugyanazokat a funkciókat hatékonyan és egyszerűen egyetlen 
készülékben kombinálva is elérheted?

Szemléltetésképp vegyünk példának egy, a zebra által gyártott mobileszközt, a TC52-es adatgyűjtő terminált. A TC52 
amellett, hogy hordozható vonalkód szkennerként alkalmazható, vezeték nélküli oline kapcsolatának köszönhetően 
kiválóan alkalmas az azonnali kommunikációra, beépített kamerája pedig segít könnyebbé és gyorsabbá tenni a 
mindennapi munkát. A hatékonyságot tovább fokozza a micro SD-kártyával bővíthető memória, a hosszú élettartamot 
pedig a masszív kialakítás és a mindennapi használatra történő kialakítás is nagyban javítja.

A hordozható számítógépek, adatgyűjtő terminálok tehát jóval többek, mint egyszerű vonalkód leolvasók. A mindennapi 
munka gördülékenyebbé tételére tervezett, sokoldalú segédeszközök, melyek célja, hogy mind a dolgozók számára 
effektívebbé tegyék a munkát, az ügyfelek számára pedig hatékonyan növeljék a vásárlói élményt és elégedettséget.

Kiknek ajánlott?

A mobil számítógépek leginkább azok számára ajánlottak, akik a kereskedelem, a logisztika, vagy a raktározás terén 
üzemeltetnek vállalkozást. Ezek a multifunkciós eszközök egyszerre képesek egyszerűbbé tenni a mindennapi munkát, 
és használatukkal hatékonyan növelhető a produktivitás. Könnyű kezelhetőségük miatt nem csak Te, de alkalmazottaid 
is imádni fogják, hiszen egy ilyen sokoldalú eszköz rengeteg felesleges terhet és plusz munkát képes levenni a 
vállukról.
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