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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-xplore-akvizicio-bp35)
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A Zebra és az Xplore Technologies bejelentette, hogy mindkét igazgatótanács végleges megállapodást hagytak jóvá, 
amelyben a Zebra megvásárolja a Xplore-t. Az Xplorenet akvizícióval kapcsolatban az alábbi három dolgot emelnénk ki.

Különböző adatgyűjtő portfóliók
Az Xplore vezető pozíciót hozott létre, mint innovatív fejlesztője az ipari tablet, laptopoknak és számos, kritikus 
teljesítményhez illeszkedő tartozéknak. Az eszközeiket úgy tervezték, hogy ellenálljon az olaj és a gáz, a gyártás, a 
kormányzati, az egészségügy, és a logisztika, valamint a kiskereskedelmi vertikumok különböző piacainak és 
feltételeinek. Ez a Zebra számára változatosabb portfóliót biztosít az ipari mobilitás kínálatában.

Vezető vonalkód technikai eszköz gyártó
A Zebra továbbra is vállalati Tablet kategóriájába fektet be, ez az akvizíció tovább szilárdítja a Zebra vállalati mobilitás 
vezető pozícióját.

Folyamatban az akvizíció
A Zebra és a Xplore esetében a szokásos akvizíció az üzletmenetben a 2018. harmadik negyedév végéig megtörténik.

Mivel a Zebra továbbra is növekszik, így cégünk számára továbbra is az első számú forrása a mobilitási termékek 
esetében. 
Ha bármilyen kérdése van, forduljon szakértőinkhez, és szívesen segítünk.
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