
DIGICLOUD ADATGYŰJTŐ 
SZOFTVER ÉS LICENSZ

CÉGÜNK FOLYAMATOS 
FEJLESZTÉSEINEK KÖSZÖNHETŐEN, 
KIFEJLESZTETT EGY EGYSZERŰ ÉS 
UNIVERZÁLIS ADATGYŰJTŐ 
SZOFTVER APPLIKÁCIÓT ANDROID 4.0 
ÉS A FELETTI RENDSZERRE. MINDEN 
WEBOLDALUNKON LEADOTT MOBIL 
ADATGYŰJTŐ VÁSÁRLÁSHOZ, MOST 
30 NAPOS INGYENES PRÓBA 
LICENSZET BIZTOSÍTUNK. A 
SZOFTVER SEGÍTSÉGÉVEL 
EGYSZERŰEN LELTÁROZHAT, 
KÉSZÍTHET BEÉRKEZÉSI ÉS KIADÁSI 
GYŰJTŐKET VAGY AKÁR MÁS 
SZOFTVEREKKEL IS EGYÜTT 
MŰKÖDHET.

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/vasarlasi-utmutatok/digicloud-adatgyujto-applikacio-
licensz-ingyenes-bp53)
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DIGICLOUD ADATGYŰJTŐ SZOFTVER ÉS LICENSZ

Cégünk folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően, kifejlesztett egy egyszerű és univerzális adatgyűjtő szoftver 
applikációt Android 4.0 és a feletti rendszerre. Minden weboldalunkon leadott Mobil adatgyűjtő vásárláshoz, most 30 
napos ingyenes próba licenszet biztosítunk.
A szoftver segítségével egyszerűen leltározhat, készíthet beérkezési és kiadási gyűjtőket vagy akár más szoftverekkel 
is együtt működhet.

Néhány lehetséges felhasználási terület

Áru átvétel és kiadás raktárakban
Leltár készítés, cég mérettől függetlenűl
Vásárlást segítő és kiegészítő funkció
Autoipariban alkatrész nyilvántartás
Logisztikai folyamatokhoz, áru átvétel és átadáshoz
Szervizes folyamatokhoz be és kiépített alkatrészek nyilvántartása

Miért kapott licenszet?
Bizonyára Ön kiemelt ügyfelünk vagy Mobil adatgyűjtő eszközt vásárolt weboldalunkon és rendszerünk automatikusan 
generálta. Akciónk keretében most minden adatgyűjtő vásárláshoz 30 napos ingyenes próba verziót biztosítunk, hogy 
egyszerűbbé tegyük ügyfeleink adatgyűjtését és kezelését.

Cégünk bemutatkozásában és média jelenlétünk minden szegletében (itt, itt és itt) igyekszünk hangsúlyozni:
Küldetésünk teljesítésének módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket 
biztosítsunk és szoftvereket tervezzünk, fejlesszünk. 

Hogyan telepítheti és aktiválhatja adatgyűjtőjén a DigiCloud szoftvert?

1. Töltse az E-mailben kapott hivatkozásról a telepítőfájlt
2. Csomagolja ki és töltse fel a készülék Downloads mappájába az APK fájl
3. Az eszközök kitallózva indítsa el a telepítési varázslót
4. Az eszköz elindulását követően válassza ki a "Licensz" menü pontot

5. Az egyedi eszköz azonosítót jegyezze fel az E-mailben kapott Licensz kulcsal együtt
6. Ezt követően lépjen be webshopunkba és adminisztrációs felületén válassza az "Eszköz aktiválás és Licensz" 

menüpontot
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7. Adja meg az előzőleg feljegyzett Licensz kulcsot és eszköz azonosítót, majd kattintson az aktiválásra
8. A Licensz és aktivációs kulcsot adja meg az Androidos eszközön
9. Ezzel a folyamat kész és használhatja a szoftverét

Amennyiben maradtak nyitott kérdései szakértő kollégáink állnak rendelkezésére elérhetőségeink bármelyikén.
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