
VONALKÓD OLVASÓK A TE 
CÉGEDNEK, A TE 
PÉNZTÁRCÁDHOZ SZABVA

HA A MUNKAFOLYAMATOT SEGÍTŐ 
ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE KERÜL A 
SOR, MINDEN EGYES VÁLLALKOZÁS 
IGÉNYE MÁS ÉS MÁS. A NAGY CÉGEK 
ESETÉBEN A GYORSASÁG, A 
HATÉKONYSÁG, ÉS A TEHERBÍRÁS, 
MÍG A KISVÁLLALKOZÁSOKNÁL 
FŐKÉNT AZ ÉLETTARTAM ÉS AZ 
EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG 
LEHETNEK MÉRVADÓK.
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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/olcso-vonalkod-olvasok-cegednek-penztarcadhoz-
szabva-bp76)
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VONALKÓD OLVASÓK A TE CÉGEDNEK, A TE 
PÉNZTÁRCÁDHOZ SZABVA

Ha a munkafolyamatot segítő eszközök beszerzésére kerül a sor, minden egyes vállalkozás igénye más és más. A 
nagy cégek esetében a gyorsaság, a hatékonyság, és a teherbírás, míg a kisvállalkozásoknál főként az élettartam és az 
egyszerű kezelhetőség lehetnek mérvadók. 

A Zebra tervezői termékeik kialakítása során a legkisebb cégektől a legnagyobb vállalatokig mindenkire gondoltak.

Tökéletes megoldások kis- és középvállalkozások számára
Vonalkód olvasók terén a Zebra termékskálája széles körben elégíti ki azon ügyfelek igényeit, akik egy vagy több 
boltban, napi használatra keresnek megbízható szkennereket. Az asztali megoldások mellet választhatnak a 
hordozható, kézi eszközökből, és az egyszerű vonalkód olvasók mellett multifunkciós hordozható számítógépek 
formájában is beszerezhetik a számukra szükséges eszközt. Utóbbi változat legnagyobb előnye, hogy az egyszerű 
vonalkód szkennelés mellett kommunikációra, készletnyilvántartásra, illetve akár címkenyomtatásra is alkalmazhatók.

Legyen szó akár kézi, akár asztali megoldásról, rengeteg opció közül választhatunk. A DS2208 és a DS2278 modellek 
leginkább azok számára ajánlottak, akik az egyszerűségre és a megbízhatóságra törekszenek, míg a TC25 mobil 
adatgyűjtő széleskörűen képes a vonalkód leolvasás mellett minden munka terén felmerülő, egyéb igényt is hatékonyan 
kielégíteni.

A nagyvállalatok igényeihez is hatékonyan igazodó termékskála

A Zebra szkennerei közt nem csupán a kiskereskedelmi egységekben és kisebb raktárakban alkalmazható eszközök 
találhatók meg, de olyan, nagyteljesítményű leolvasók is, melyeket ipari munka, nagy kihasználtság, és nagy raktári 
igénybevétel esetén is hatékonyan működtethetők. Ezen eszközökben megegyezik, hogy mind formatervezésüket, 
mind műszaki kialakításukat tekintve rendkívül strapabíró módon lettek kialakítva, és rendkívül gyors adatfeldolgozási 
sebességgel működnek.

A korábban említett TC25 kialakításának köszönhetően a folyamatos igénybevételnek is megfelel, a TC 52-es terminál 
pedig masszív kivitelezésének köszönhetően a környezeti hatásoknak, esetleges sérüléseknek is hatékonyan képes 
ellenállni.
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