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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-uj-ipari-terminalja-a-tc72-es-tc77-bp59)
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Mivel a manuális adminisztráció rendkívül nagy figyelmet igénylő, monoton feladat, sajnos a legnagyobb 
elővigyázatosság mellet is előfordulhat, hogy az adatbeviteli, leltározási folyamat során hibákat ejtünk. Tévedni emberi 
dolog, azonban létezik egy kiváló megoldás arra, hogy ezeket a hibákat könnyedén és hatékonyan kiküszöböljük.

2018 szeptemberének végén dobta piacra a Zebra legújabb, második generációs adatgyűjtő termináljait, a TC72/TC77 
eszközöket. Az új mobileszközök széles körű felhasználási lehetőségeiknek köszönhetően a raktárakban, üzletekben, 
és a logisztikai iparágban is gyorsabbá, hatékonyabbá, valamint precízebbé tehetik a felhasználók munkáját. Nincs több 
kézi adminisztráció, és búcsút mondhatunk a hibásan rögzített adatokból fakadó anyagi és időveszteségnek!

A TC72 és a TC77, a tűpontos raktári adatbevitel bajnokai
Az új Zebra mobilterminálok használata lehetővé teszi a vonalkódok gyors és hatékony leolvasását, gyakorlatilag 
bármilyen felületről, bármilyen körülmények közt. A raktári és üzleti munka élharcosainak tekinthető TC70/TC75 
szkennerek új generációs utódai elődeik minden pozitív jellemvonását megtartva, még strapbíróbban, még 
felhasználóbarátabb kialakítással kerültek a piacra. A tűpontos munkát a szkennerbe épített, 1D-s és 2D-s 
vonalkódokat egyaránt hatékonyan kezelő, SE4750SR olvasófej teszi lehetővé.

Magas fokú szoftveres és fizikai kompatibilitás
A Zebra legújabb mobileszközei, a TC72/TC77 terminálok a már jól ismert elődeikhez, a TC70/TC75 szériához 
hasonlóan továbbra is az Android operációs rendszert használják, melynek legnagyobb előnye nem csupán 
egyszerűsége és stabilitása. Segítségével a terminálok szinte bármilyen üzleti vagy raktározási célokból használt 
szoftverrel vagy applikációval könnyedén kompatibilissé tehetők.

Az eszközök használata fizikai szempontból is rendkívül rugalmas, hiszen a mobilterminálok egy opcionálisan 
vásárolható fogónyél segítségével a kézi formáról könnyedén pisztoly formára alakíthatók, ezáltal is rugalmasan 
alkalmazkodnak a különböző felhasználók eltérő igényeihez.

A TC72/TC77 tehát minden szempontból felhasználóbarát eszköz, amely nélkülözhetetlen megoldást jelent az 
ügyfélközpontú, gyors és hatékony munkamenet kialakítása során.
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