
3 TÉNY A VONALKÓD 
OLVASÓKRÓL, AMIT ÉRDEMES 
TUDNOD

AZ OLYAN HÉTKÖZNAPI ESZKÖZÖKET, 
MINT A VONALKÓD SZKENNEREK, AZ 
EMBEREK TÖBBSÉGE EGYÁLTALÁN 
NEM TARTJA IZGALMASNAK. 
AZONBAN ÉRDEMES TUDNOD, HOGY 
NÉHA A LEGMEGSZOKOTTABB 
DOLGOK IS LEHETNEK ÉRDEKESEK. 
MOST HOZTUNK NEKED PÁR TÉNYT A 
VONALKÓD OLVASÓKKAL 
KAPCSOLATBAN, MELYEKRŐL TALÁN 
NEM IS GONDOLTAD VOLNA, MILYEN 
ÉRDEKES ESZKÖZÖK VALÓJÁBAN!

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460
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
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/harom-teny-a-vonalkod-olvasokrol-
erdemes-tudni-bp79)

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

mailto:info@digicode.hu
mailto:szamla@digicode.hu
mailto:szerviz@digicode.hu
https://www.digicode.hu/
https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek
https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat
https://www.digicode.hu/oktato-anyagok/harom-teny-a-vonalkod-olvasokrol-erdemes-tudni-bp79
https://www.digicode.hu/


3 TÉNY A VONALKÓD OLVASÓKRÓL, AMIT 
ÉRDEMES TUDNOD

Az olyan hétköznapi eszközöket, mint a vonalkód szkennerek, az emberek többsége egyáltalán nem tartja izgalmasnak. 
Azonban érdemes tudnod, hogy néha a legmegszokottabb dolgok is lehetnek érdekesek. Most hoztunk neked pár tényt 
a vonalkód olvasókkal kapcsolatban, melyekről talán nem is gondoltad volna, milyen érdekes eszközök valójában!

Rendkívül sokoldalúak
Sokan nem is gondolnák, de a vonalkód szkennerek igazán sokszínű eszközök. Saját firmware-én keresztül ugyanis 
minden vonalkód olvasó tetszőlegesen programozható, ezáltal pedig különböző feladatokra használható. 

Természetesen a lehetőségek tárháza a készülék típusától is függ, de az esetek többségében a szkennerek az 
árleolvasás mellett adminisztrációs feladatok ellátására és bizonyos applikációkhoz történő instant hozzáférésre is 
alkalmazhatók.

A vonalkód-alapú adminisztráció egyszerű és költséghatékony

Az elmúlt tíz évben a vonalkód-technológia rengeteget fejlődött, és egyre szélesebb körben elérhetővé és 
alkalmazhatóvá vált. Ez főként annak is köszönhető, hogy a minőségnövekedés egyenesen arányos árcsökkenéssel 
járt együtt. 

Mára a legtöbb vállalat rendelkezik vonalkódokat kezelő számítógépes rendszerrel, és a technológia nem csak a nagy 
cégeknek, de a kisvállalkozásoknak is könnyedén és olcsón elérhetővé vált.

Segítenek leküzdeni a nyelvi korlátokat

A vonalkód alapú nyilvántartás egyik legnagyobb előnye, hogy univerzális, az egész világon használatos rendszer, 
ezáltal pedig egyszerűbbé és hatékonyabbá teszik az eligazodást a hétköznapokban. Ezen felül néhány vonalkód 
szkenner ma már különböző applikációkon keresztül arra is képes, hogy a beolvasott információt az adott nyelvről valós 
időben egy másik nyelvre fordítsa, teljesen eltörölve ezzel a nyelvi korlátok által támasztott, munkaügyi nehézségeket.

A jó vonalkód olvasók tehát rengeteg előnnyel rendelkeznek, és használatukkal nem csupán megkönnyíthetjük üzletünk 
mindennapjait, de a munkafolyamat gyorsasága és a produktivitás is látványosan és hatékonyan növelhető.
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