
RFID NYOMTATÓ ÉS OLVASÓ 
KÍNÁLATUNK

FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY ÖN 
KISKERESKEDŐ, FORGALMAZÓ VAGY 
GYÁRTÓ, A TERMÉKEI ÁLLANDÓ 
MOZGÁSBAN VANNAK BIZONYOS 
IDŐKÖZÖNKÉNT. A SZABVÁNYOS RFID 
OLVASÓK A RAKTÁR VAGY AZ 
ELADÓTÉR POLCAIN "PIHENŐ" 
LELTÁRT ÉS TERMÉKKÍNÁLATOT 
KÖNNYEDÉN LEOLVASHATJÁK. DE 
AKKOR IS NYOMON KELL KÖVETNIE A 
TÉTELEKET, AMIKOR MOZGÁSBAN 
VANNAK, A LÉTESÍTMÉNYEN BELÜL 
ÉS AZON KÍVÜL.
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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-rfid-nyomtatok-bp36)
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RFID NYOMTATÓ ÉS OLVASÓ KÍNÁLATUNK

Függetlenül attól, hogy Ön kiskereskedő, forgalmazó vagy gyártó, a termékei állandó mozgásban vannak bizonyos 
időközönként. A szabványos RFID olvasók a raktár vagy az eladótér polcain "pihenő" leltárt és termékkínálatot 
könnyedén leolvashatják. De akkor is nyomon kell követnie a tételeket, amikor mozgásban vannak, a létesítményen 
belül és azon kívül. 

A fejlett RFID megoldások egy további intelligens üzleti réteget biztosítanak, amely lehetővé teszi, hogy szigorúbban 
kezelje a készletét, hogy megakadályozza a hibás értékesítést, a lopást és a nem tervezett leállásokat az üzemi 
területen. A Fixen rögzített RFID olvasók az Ön létesítményének minden területére megfelelő választás lehet, akár a 
főépület belépési és kilépési pontján, ide értve a fogadó és rakodó dokkokat, a belső áthaladási pontokat, például a 
kiskereskedelemben, a raktárban és a hajózási területeket az elosztóközpontban. Nyomon követheti eszközeit a 
telephelyén azzal, hogy a következő szintre fejleszti vállalkozását az RFID Fix olvasókkal és nyomtatókkal.

Az RFID-megoldások valós idejű eszköz-láthatóságot biztosítanak a műveletek egyszerűsítéséhez, az eszközök 
kihasználtságának maximalizálásához és a hibakezeléshez kapcsolódó eszközökkel kapcsolatos adatokhoz.

Tekintse meg kínálatunkban az alábbi RFID nyomtatókat és olvasókat, ezekkel a nyomtatókkal akár kis méretű 
logókat, címkéket, raklapcímkéket hozhat létre. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel, hogy megtudja, mi a megfelelő 
megoldás az Ön számára!
Teljes RFID eszköz és tag kínálatunk
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