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GÁZSZERELŐK SZÁMÁRA

A HELYSZÍNI KISZÁLLÁSSAL TÖRTÉNŐ 
MUNKA SZÁZ SZÁZALÉKOS 
MOBILITÁST KÍVÁN. MEGMUTATJUK, 
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A GÁZSZERELŐK MINDENNAPJAIT.
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Bemutatkozás

Über uns
DigiCode Kft. ist der Entwickler von Barcode-technischen Mitteln und Dienstprogrammen. Der Sitz der Firma befindet 
sich in Budapest. Mit über 2000 Produktangeboten versorgt das die mitteleuropäische Länder. Als eine 
kundenorienterte Firma, beachten wir ständig die Ansprüche und die Feedbacks unserer Kunden. Dieses schafft den 
Antrieb und die Möglichkeit darauf, dass wir unseres Systeme und die Produkte laufend vervollkommen können, dass 
wir auf dem Markt die beste Verbrauchersoftware sichern können.

Unternehmensmission

"Steigern Sie die Computererlebnisse in der Arbeit, in Ihrem Heim, und in der Unterhaltung." Die Weise der unseren 
Mission-Erfüllung, dass wir für unsere Abnehmer einfache, wirksame und leicht verwendbare Geräte sichern wissen 
und Softwares planen, entwickeln.

Unternehmensdaten

Steuernummer: 241/194/37136
Eu steuernummer: DE322690118
Kontonummer: 12025000-01167466-00200003
Swift-code: UBRTHUHBXXX
Iban nummer: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003

Kontaktdaten

Telefonnummer: +49 8501 93895 10 
Zentrale e-mail-adresse: info@digicode.de
Finanzwesen und bestellung: invoice@digicode.de
Technische hilfe und service: service@digicode.de

Urheberrecht

Das Dokument, die Website und die auf der Website verfügbarer Inhalt steht unter dem Urheberrechtsschutz. In dem 
Dokument befindlicher Inhalt ist das geistige Eigentum des Dienstleisters in dem Fehl der unähnlichen Gemarkung, 
beziehungsweise ist berechtigt auf der Verwertung dessen.

Irgendwelchen Inhalt der Website und des Dokuments kann man nur mit dem Link auf die Website des 
Diensteanbieters übernehmen, unter der Bedingung, dass der Empfänger die ursprünglichen Inhalte nicht ändert, den 
Autor und die Quelle angibt, d.i. der Empfänger gibt auf die Website andeutende unzweideutigen Link bei jeder 
Mitteilung ab und nicht gewerbsmäßig verwendet.

Online-Links

Unternehmens-Website (https://www.digicode.de/)
Allgemeine Geschäftsbedingungen (https://www.digicode.de/allgemeine-geschaftsbedingungen)
Rechtliche Erklärung (https://www.digicode.de/rechtliche-erklarung)
Online Verfügbarkeit des Dokuments (https://www.digicode.de/vonalkod-rendszer/a-leghatekonyabb-mobileszkozok-
gazszerelok-szamara-bp307)
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A LEGHATÉKONYABB MOBILESZKÖZÖK 
GÁZSZERELŐK SZÁMÁRA

A modern, hordozható eszközök nem csak a raktárosok és kereskedők, de az energiaiparban dolgozók munkáját is 
könnyebbé teszik. A háztartásokban végzett felújítások és szerelési munkák például nem csak precizitást, de magas 
fokú mobilitást is igényelnek.

Most megmutatjuk, egy gázszerelő hogyan veheti hasznát a mobil adatgyűjtőknek és címkézési megoldásoknak.

Egyszerű adatgyűjtés mobileszközök segítségével
A terepi munkák egyik legfontosabb mozzanatát az adatgyűjtés feladata jelenti. Egy gázszerelőnek rengeteg, a 
készülékkel kapcsolatos információt kell rögzítenie. A dokumentáció pedig sokszor nem csak írásban, hanem fotók 
formájában is történik.

Az olyan, modern mobileszközök, mint a Zebra TC20 adatgyűjtő segítenek abban, hogy az adminisztrációs munka 
gyorsan és egyszerűen, egyetlen készülék használatával történjen. Az információkat írásos formában is rögzíthetjük, az 
elvégzett munkát pedig fotókkal is könnyedén dokumentálhatjuk.

Ezeket az adatokat ráadásul a vezeték nélküli internet kapcsolatnak köszönhetően azonnal feltölthetjük felhőalapú 
tárhelyünkre is, ami nem csak egyszerűbbé, de gyorsabbá is teszi a munkavégzést.

Az Android operációs rendszerrel működő TC20 mindezek mellett telekommunikációs eszközként is használható, ami 
azt jelenti, hogy akár a központtal, akár kollégáinkkal hatékonyan kommunikálhatunk a munka során mind írásban, mind 
pedig telefonon keresztül, ehhez pedig nincs szükségünk arra, hogy több, különböző eszközt tartsunk magunknál. 

Ez nem csak azért kiemelkedően jó megoldás, mert rendkívül praktikus, de a különböző munkaeszközök fenntartási- és 
szervizköltségeit is hatékonyan csökkenti.

Gyors és hatékony számlázás a munka végeztével

A kézzel írott számlák készítése körülményes feladat. Sok időt vesz igénybe, és a sietség miatt magában hordozza a 
hibázás lehetőségét. A hordozható adatgyűjtők és mobil nyomtatók azonban lehetővé teszik azt, hogy ezt a fontos 
feladatot is lényegesen leegyszerűsítsük.

A számlák elkészítése a TC20 használatával szinte pillanatok alatt lehetséges. Ehhez nincs másra szükségünk, mint 
működő internetkapcsolatra, valamint egy olyan, egyszerűen használható számlázó szoftverre, mint a Billingo vagy a 
Szamlazz.hu. 
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Ezeknek a megoldásoknak a használatával egy számla elkészítése akár fél perc alatt megoldható, a kész nyugtát pedig 
egy mobil nyomtató segítségével azonnal elkészíthetjük az ügyfél számára.

A Zebra ZQ220 tökéletes eszköz erre a feladatra, mely a 80 mm-es blokk szalaggal, valamint a DigiCloud Print klienssel
kombinálva pofon egyszerűvé teszi az elvégzett munka utáni számlák és dokumentáció nyomtatását. 

Sőt, a mobil nyomtatók a javított gázkészülékek vonalkódos jelölésére is kiválóan alkalmasak.
Kevesebb eszköz, nagyobb hatékonyság

A modern mobileszközök legnagyobb előnye hordozhatóságuk mellett az, hogy használatukkal minden munkafolyamat 
lényegesen lerövidíthető. Egy adatgyűjtő és egy mobil nyomtató segítségével mind a dokumentáció, mind a számlázás 
feladata a korábbi idő töredéke alatt elvégezhető, melynek köszönhetően értékes munkaidőt spórolhatunk.

Ilyen módon egy nap akár három-négy helyszínnel több is beleférhet az időbeosztásba, anélkül, hogy ez bármiféle 
minőségbeli romlással járna. 

Sőt, a modern adatgyűjtési megoldásoknak köszönhetően nem csak produktivitásunk, de precizitásunk is hatékonyan 
növelhető!
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