
TEREPI MUNKÁT VÉGEZ? 
MUTATJUK, MIÉRT VAN 
SZÜKSÉGE HATÉKONY 
MOBILESZKÖZÖKRE!

AZ OKOSESZKÖZÖK MEGJELENÉSE 
ÓTA A FOLYAMATOS TECHNOLÓGIAI 
FEJLŐDÉS ÚJABB ÉS ÚJABB 
LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT A 
VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA AZ 
ÜZLETI NÖVEKEDÉS 
SZEMPONTJÁBÓL. NEM CSAK AZ 
ONLINE MARKETING TERÉN 
TALÁLKOZHATUNK EGYRE 
MODERNEBB MEGOLDÁSOKKAL, 
HANEM AZ OLYAN, GYAKORLATI 
MUNKATERÜLETEKEN IS, MINT A 
RAKTÁRI NYILVÁNTARTÁS, VAGY ÉPP 
A LOGISZTIKA. EGY CÉG 
NAPJAINKBAN ANNÁL 
HATÉKONYABBAN TUD MŰKÖDNI, 
MINÉL ÖSSZETETTEBB A MŰKÖDÉSI 
RENDSZERE.
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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/terepi-munkat-vegez-mutatjuk-miert-van-szuksege-
hatekony-mobileszkozokre-bp115)
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TEREPI MUNKÁT VÉGEZ? MUTATJUK, MIÉRT VAN 
SZÜKSÉGE HATÉKONY MOBILESZKÖZÖKRE!

Az okoseszközök megjelenése óta a folyamatos technológiai fejlődés újabb és újabb lehetőséget biztosít a 
vállalkozások számára az üzleti növekedés szempontjából. Nem csak az online marketing terén találkozhatunk egyre 
modernebb megoldásokkal, hanem az olyan, gyakorlati munkaterületeken is, mint a raktári nyilvántartás, vagy épp a 
logisztika.

Egy cég napjainkban annál hatékonyabban tud működni, minél összetettebb a működési rendszere. Ennek 
átláthatósága és elemi összehangolása pedig leginkább a modern, digitális technológia segítségével lehetséges.

Jobb eredménye a boltban, a raktárban, vagy akár útközben is
A Zebra egyik tavalyi tanulmánya szerint ma már a nem csak a boltokban és raktárakban jellemző, hogy egyre több cég 
választja teljesítménye növelése érdekében a modern okostechnológiát. A mobil adatgyűjtőket egyre több, a terepi 
munkában vezető szerepet betöltő cég is előszeretettel alkalmazza, a produktivitási mutatóik pedig jobban állnak, mint 
valaha korábban. Ez pedig természetesen egyáltalán nem a véletlen műve.

Az olyan feladatkört betöltő vállalkozásoknak, mint például a logisztikai cégek, elkerülhetetlen, hogy alkalmazottaik 
folyamatos mozgásban legyenek. Éppen ezért a megbízható és hatékony hordozható eszközök alkalmazása mára 
szinte alapkövetelménnyé nőtte ki magát az iparágon belül.

Az olyan, modern mobileszközök, mint a Zebra hordozható kézi számítógépei lehetővé teszik a terepen dolgozók 
számára, hogy feladatuk elvégzéséhez egyetlen eszközre, ezáltal pedig kevesebb erőforrásra legyen szükségük. Ebből 
adódóan a mobil kompjúterek alkalmazása nem csak gyorsabbá, de gazdaságosabbá és stresszmentesebbé is teszi a 
munkavégzést. Segít a gördülékeny kommunikációban, megkönnyíti a navigációt, bárhonnan, bármilyen szituációban 
kereshetővé teszi a raktárkészletet, illetve az online fizetés lehetőségével maximalizálja a pénzáramlást is. Ezáltal 
hatalmas terhet képes levenni a hétköznapok folyamán mind a cég, mind pedig annak dolgozói válláról.

A sokoldalúságnak köszönhetően egyre több a felhasználó

A Zebra tanulmánya szerint a piacvezető cégek jelenleg több mint 60%-a használ munkája során különböző 
mobileszközöket, ez a szám pedig exponenciálisan növekszik. A felhasznált készülékek közül a leggyakoribbnak a 
vonalkód olvasók, valamint a kézi mobil terminálok számítanak. 

Utóbbiakat sokoldalú felhasználási lehetőségeik miatt nem csak a kereskedelemben, raktározásban, illetve a 
logisztikában alkalmazzák előszeretettel, hiszen gyakorlatilag bármilyen terepi munka során hasznos eszköznek 
bizonyulnak. Akár az építőiparban dolgozók, szerelők, vagy épp a rendészeti, hatósági szervek is hatékonyan 
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alkalmazhatják őket.
A munkakörtől független legjobb választás

Amennyiben cége olyan megoldást keres, amely munka- és feladatkörtől függetlenül megfelelő megoldást jelent a 
modern kor kihívásaira, a legjobb megoldást egyértelműen az olyan, multifunkciós mobil adatgyűjtők jelentik, mint 
például a Zebra TC20-as kézi terminálja. Ez az eszköz nem csupán a gyors és zökkenőmentes kommunikációt teszi 
lehetővé, de vonalkód szkennerként is tökéletesen használható. Kialakítása lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy 
bárhol, bármilyen szituációban céljaiknak megfelelően alkalmazzák, a strapabíró külső pedig a sérülésekkel, valamint 
az extrém időjárási körülményekkel szemben is ellenállóvá teszi a modellt.

A Zebra termináljaihoz hasonlóan a Honeywell eszközei is tökéletes választást jelentenek, hiszen kialakításukat 
tekintve is hasonlók, az Android operációs rendszer pedig lehetővé teszi azt, hogy kompatibilissé tegyük raktárkezelő 
szoftvereinkkel, valamint a munka során alkalmazott, egyéb eszközeinkkel is.

A mobil adatgyűjtők alkalmazása lényegesen képes megkönnyíteni a raktárban zajló munkát, valamint az eszközök 
hordozhatóságának köszönhetően a terepi munka is gyorsabban, gördülékenyebben, nem utolsó sorban pedig 
produktívabban folyhat tovább a jövőben cégünkön belül.
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