
NEM CSAK A KERESKEDELEM 
TERÉN VERHETETLEN - ZEBRA 
MOBILESZKÖZÖK AZ EURÓPAI 
KÖZSZFÉRÁBAN

A ZEBRA MOBIL SZÁMÍTÓGÉPEINEK 
EGYIK LEGNAGYOBB ELŐNYE, HOGY 
A VONALKÓDOK SZKENNELÉSE 
MELLETT RENGETEG HÉTKÖZNAPI 
FELADAT ELLÁTÁSÁRA 
ALKALMASAK. ÍGY A LOGISZTIKÁN ÉS 
KERESKEDELMEN KÍVÜL SZINTE A 
MINDENNAPI ÉLET BÁRMILYEN 
SZEKTORÁBAN FELHASZNÁLHATÓK. 
HA PRODUKTIVITÁSRÓL ÉS 
MAXIMÁLIS MEGBÍZHATÓSÁGRÓL 
BESZÉLÜNK, TÖBBEK KÖZT A VILÁG 
EGYIK LEGNAGYOBB BIZTONSÁGI 
CÉGE, A SECURITAS IS A TC75-ÖS 
MOBIL KOMPJÚTERRE ESKÜSZIK.

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

https://www.digicode.hu/


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-mobil-eszkozok-az-europai-kozszferaban-
bp82)
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NEM CSAK A KERESKEDELEM TERÉN 
VERHETETLEN - ZEBRA MOBILESZKÖZÖK AZ 
EURÓPAI KÖZSZFÉRÁBAN

A Zebra mobil számítógépeinek egyik legnagyobb előnye, hogy a vonalkódok szkennelése mellett rengeteg hétköznapi 
feladat ellátására alkalmasak. Így a logisztikán és kereskedelmen kívül szinte a mindennapi élet bármilyen szektorában 
felhasználhatók. Ha produktivitásról és maximális megbízhatóságról beszélünk, többek közt a világ egyik legnagyobb 
biztonsági cége, a Securitas is a TC75-ös mobil kompjúterre esküszik.

A svéd központú vállalat 2000 óta tevékenykedik a biztonságtechnika területén. Jelenleg világszerte 53 országban van 
jelen, és több, mint 53.000 dolgozót alkalmaz. Fő tevékenységi köreikbe a különböző rendezvények biztosítása, 
valamint épületek védelme tartozik. A Securitas éppen ezért rengeteg, úgynevezett „mozgó őrt” alkalmaz, akiknek 
munkájuk során rendkívül fontos, hogy olyan megbízható és gyors kommunikációs eszközökkel legyenek felszerelve, 
melyek a legmodernebb elvárásoknak is megfelelnek. A cég ezért választotta a feladatra a Zebra TC75-ös, 
csúcskategóriás mobilkészülékét.

Könnyű kezelhetőség, időtálló technológia
A Zebra TC75 egy hordozható mini számítógép, mely kialakításának köszönhetően a járőrözés és a terepi 
munkakörülmények mellett is alkalmas arra, hogy biztos segítőtársa legyen a Securitas őreinek. A vezeték nélküli 
kapcsolattal ellátott kompjúter képes biztosítani a folyamatos, központi összeköttetést, a gyors kommunikáció mellett 
pedig adatfelvételre, adatkezelésre, fotó és videófelvételek készítésére egyaránt alkalmas.

Könnyű kezelhetősége főként az Android operációs rendszerben rejlik, melyen a szokványos mobiltelefonokhoz 
hasonlóan rengeteg alkalmazás futtatható, és akár saját fejlesztésű szoftverek kezelésére is alkalmas. Emellett 
könnyedén és gyorsan frissíthető, ami gyakorlatilag megóvja az eszközt a túlzottan gyors elavulástól és akár évekig 
effektíven használhatóvá teszi. Technikai adottságai mellett pedig fizikai kialakítása is kiemelten alkalmassá teszi a 
feladatra, hiszen robosztus felépítésének köszönhetően a TC75 ellenáll az ütésnek és extrém körülmények, 
kedvezőtlen időjárási viszonyok közt is hatékonyan alkalmazható.

Gyorsabb kommunikáció, nagyobb biztonság

A TC75-ös mobil számítógép nagy előnye a Securitas számára, hogy a kommunikáció egyszerűbbé tételével 
hatékonyan sikerült megnövelni a járőrök biztonságát. Az eszköz ezen kívül rendkívül egyszerűvé teszi az adatok 
felvételét és kezelését, így a biztonság mellett a cégnek a produktivitást is hatékonyan sikerült megnövelnie.
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