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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/onkiszolgalo-penztarak-modernizalasa-zebra-mc18-
bp56)
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AZ ÖNKISZOLGÁLÓ PÉNZTÁRAK 
MODERNIZÁLÁSÁVAL HÓDÍT A HOLLAND 
ÜZLETLÁNC

A Wildkamp egy holland műszaki nagykereskedő áruházlánc. Az 1972-ben indult cégnek mára az ország 46 pontján 
találhatók üzletei, online áruházukban pedig több, mint 100.000 terméket árusítanak. Éppen ezért a cégnek rendkívül 
hatékony, a megrendeléseket gyorsan és eredményesen kezelő rendszer használatára van szüksége.

Mivel a Wildkamp azonban nem csupán online értékesítő, így üzleteikben is olyan megoldást kellett találniuk, mely 
lehetővé teszi a vásárlók minél gyorsabb és eredményesebb kiszolgálását. A cég ennek érdekében az önkiszolgáló 
kasszák fejlesztése mellett döntött, hogy ezzel is csökkentsék a fogyasztók által sorban állással töltött időt, és növelje a 
vásárlói elégedettséget.

A szakmában igazi innovátorként számon tartott Wildkamp az elmúlt időszakban folyamatosan a kézi szkennerek és 
mobileszközök fejlesztésén dolgozott, a 15 éve Zebra Platinum partnerként ismert CaptureTech céggel szorosan 
együttműködve. Az egyetlen dolog, amire sokáig nem sikerült hatékony megoldást találniuk, az önkiszolgáló kasszák 
működésének felgyorsítása és modernizálása volt. Az elavult, kevésbé felhasználóbarát eszközöket végül a Zebra által 
fejlesztett MC18 mobileszköze váltotta fel.

A Wildkamp által használt eszközök a CaptureTech Windows operációs rendszeren futó szoftvereihez csatlakozva 
működnek. Ez lehetővé teszi az üzlet számára a sokoldalú felhasználást, így az eszköz nem csupán a vásárlók 
számára hasznos. A dolgozók is hatékonyan hasznosíthatják munkájuk során, akár különböző feladatok elvégzésére is. 
Az MC18 nagy előnye továbbá vezeték nélküli hordozhatósága, strapabíró felépítés, valamint az akkumulátor hosszú 
élettartama.

Az új eszköz rendszer bevezetése a Wildkamp üzleteiben az önkiszolgáló kasszák használatának fellendülését 
eredményezte. Ez nem is csoda, hiszen az MC18 szkenner használata gyors, egyszerű, és hatékony, így a vásárlók és 
a munkatársak egyaránt kedvelik. Az önkiszolgáló pénztárak forgalmának fellendülése a sorban állás visszaesését 
eredményezte, ami egyenes utat jelent a vásárlói elégedettség, valamint a produktivitás növekedéséhez egyaránt.
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