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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/zebra-kezi-szamitogep-adatgyujto-szereleshez-bp70)
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BOJLERT SZERELNI KÉZI SZÁMÍTÓGÉPPEL? 
SEMMI SEM LEHETETLEN!

A Baxi Heating Ltd. szerelőinek munkáját a Zebra Touch eszközei teszik könnyebbé

Anglia egyik vezető fűtőtest-gyártó cége, a BDT Thermea Európa szerte több, mint 6400 főt alkalmaz. A vállat nem csak 
fűtőtestek és vízmelegítő-berendezések gyártásával, de Baxi Heating Ltd. nevű alvállalkozás keretein belül azok 
javításával is foglalkozik. A Baxi egyike azoknak a cégeknek, akik szerelőiket a Zebra mobil termináljaival felruházva 
végeznek gyors, hatékony és megbízható munkát.

Hogyan segíti egy hordozható számítógép a szerelők munkáját?
A Baxi szerelői nagyjából az 1990-es évek eleje óta használnak különböző hordozható eszközöket az adminisztráció, 
valamint a különböző, munkájukhoz szükséges feladatok megkönnyítése céljából. A Touch kézi számítógépek a 
korábbi, elavult eszközöket váltották le az elmúlt években, és beépített kamerával, Android operációs rendszerrel, 
vezeték nélküli kapcsolattal, valamint hosszú életű akkumulátorok használatával segítik a szerelők mindennapi 
feladatait.

Milyen eredményekkel jár az új technológia alkalmazása?

A Touch széria bevezetése a Baxi dolgozóinak életében az elmúlt évekhez képest komoly produktivitás-növekedést 
hozott, hiszen a régi eszközök használata során mért eredményekhez képest teljesítményük 2%-ot javult. Ez elsőre 
talán kevésnek hangzik, azonban, mivel nagyvállalatról beszélünk, ez éves szinten nagyjából 4000 darab plusz 
meglátogatott munkaállomást jelent. 

A munka hatékonyságának növekedése persze nem csupán a gyorsabb adminisztrációnak köszönhető. A vezeték 
nélküli mobileszközök használata meggyorsítja a szerelők, és a központ közti kommunikációt, elősegítve ezzel a 
gyorsabb és hatékonyabb problémamegoldást. 

A szerelők írásban és videóchat formájában is kommunikálhatnak egymással, valamit telefonként is használhatják 
hordozható számítógépeiket. Az adatok valós idejű áramlása munkájukat pedig nem csak gyorsabbá, de pontosabbá és 
hatékonyabbá is teszi, ami a kuncsaftok elégedettségének ugrásszerű megemelkedésében mutatkozik meg.

Miért éppen a Zebra?

A Zebra TC75-ös mobileszköze nagy felbontású képernyőjének, kiváló hang és képminőségének, valamint robosztus, 
ütésálló felépítésének köszönhetően minden olyan funkcióval rendelkezik, amire a fűtésgyártó és –szerelő cég 
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embereinek szüksége lehet a hatékony munkavégzéshez. 

A 90%-os vásárlói elégedettség pedig egyértelműen azt mutatja, hogy az emberek napjainkban nem csak elvárják, de 
értékelik és meg is hálálják a minőségi munkavégzést.
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