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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
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/oktato-anyagok/a-mobil-adatgyujtok-biztonsaganak-
harom-alappillere-bp389)
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A MOBIL ADATGYŰJTŐK BIZTONSÁGÁNAK HÁROM 
ALAPPILLÉRE

Egy mobil adatgyűjtő vásárlása komoly befektetés. Rengeteg eszköz közül választhatunk a piacon, melyek többsége 
látszólag hasonló tudással rendelkezik. Nem szabad megfeledkeznünk azonban arról, hogy bizonyos feladatok 
speciális megoldásokat igényelnek.

Éppen ezért a lakossági használatra tervezett PDA-k teljesen más igények kiszolgálására készültek, mint a vállalati 
felhasználású mobil adatgyűjtők. Utóbbiak külső kialakításukat, szoftveres és hardveres teljesítményüket tekintve is 
feladatspecifkusak. Éppen ezért vásárlás során érdemes olyan eszközt választanunk, mely megfelel céljainknak.

Ne hagyjuk, hogy az ár legyen a domináns tényező! Koncentráljunk a funkcionalitásra és a biztonságra, hiszen 
munkánk minősége és cégünk produktivitása nagyban függ attól, milyen munkaeszközökkel dolgozunk a hétköznapok 
során! 

És hogy mire érdemes odafigyelni az ideális PDA kiválasztásánál? Most ezt is megmutatjuk!

Külső kialakítás
Egy nap, mint nap használt munkaeszköz esetében a biztonság a kialakításnál kezdődik. Az üzletekben, raktárakban, 
vagy ipari körülmények közt használt okoseszközök esetében rendkívül fontos, hogy kialakításuk tartós és masszív 
legyen, és képes legyen ellenállni az ütésnek, törésnek, különböző baleseteknek is.

Terepi munka és ipari felhasználás esetén ráadásul sok esetben szükséges az is, hogy az eszköz extrém körülmények 
közt, magas vagy épp alacsony hőmérsékleten, porban, homokban is megállja a helyét.

Megbízhatóság szempontjából kiemelten nagy jelentőséggel bír tehát eszközünk kialakítása. Fontos tehát, hogy mindig 
olyan adatgyűjtőt válasszunk, mely megfelel céljainknak. Raktári munkára ne használjunk egyszerű, hétköznapi 
felhasználásra tervezett PDA-t, ipari körülmények közt pedig kizárólag olyan eszközbe fektessük pénzünket, mely a 
nagy igénybevétel és az extrém viszonyok közt is képes sokáig és megbízhatóan működni.

Hardveres és szoftveres felépítés

Mint azt már jól tudjuk, a külső nem minden. A megbízható munkához olyan eszközökre lesz szükségünk, melyek nem 
csak a törésteszten, de a hardveres és szoftveres felépítés terén is sikeres vizsgát tettek.

Az igazán jó mobil adatgyűjtő a legjobb technikai megoldásokat ötvözi annak érdekében, hogy mindig naprakész, 
hosszú távon is hatékonyan használható legyen. A legtöbb raktári és ipari körülmények közt használt PDA ennek 
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érdekében Android operációs rendszerrel üzemel, hiszen ez stabil, könnyen és hatékonyan frissíthető hátteret biztosít a 
munka szempontjából fontos szoftverek használatához.

Az egyik legkedveltebb vállalati adatgyűjtő a Zebra TC20-as modellje, mely minden olyan tulajdonságot ötvöz, melyre 
szükségünk lehet a hatékony üzleti, raktári, vagy terepi munka során.
Vírusvédelem

Manapság egyetlen olyan eszköz sem létezhet a megfelelő védelmi megoldások nélkül, mely valamilyen formában 
csatlakozik az internethez. Napjainkban ugyanis egyre többet hallani a személyes adatokat megcélzó, online 
bűncselekményekről, melyek hazánkban leginkább a kis- és középvállalkozásokat érintik.

Mivel egy mobil adatgyűjtő gyakorlatilag nem más, mint egy kézi számítógép, így rendkívül fontos, hogy megfelelő 
védelemmel rendelkezzen az online kártevőkkel szemben. Annak érdekében, hogy eszközünk mindig megfelelő 
védelemben részesüljön, érdemes eredeti, licencelt vírusirtó szoftvert használnunk, mely megnehezíti a kártevőkkel 
operáló hackerek feladatát és megvédi az eszközön tárolt, bizalmas adatainkat.
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