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Inventura s pomočjo črtne kode
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1.

hitro, preprosto in natančno
V podjetju Info-kod smo razvili rešitev, namenjeno popisu osnovnih sredstev po
fizičnih lokacijah znotraj podjetja. Ko zaključimo popis osnovnih sredstev lahko
podatke o inventuri prenesemo s terminala naravnost v poslovno informacijski
sistem, kjer podatke obdelamo tudi s finančnega vidika.
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Rešitev je sestavljena iz dveh delov:
tprogramske opreme na prenosnem terminalu
tprogramske opreme za prenos podatkov

Z ročnim terminalom takoj
odčitamo lokacijo/osnovno sredstvo.
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Popis osnovnih sredstev je potrebno opraviti najmanj enkrat letno.
Ponujamo Vam rešitev v samo treh korakih, ki bo z uporabo najnovejše tehnologije
olajšala to zamudno delo:
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Popis OS s pomočjo črtne kode vam omogoča:
thiter popis osnovnih sredstev ...
tfinančno ugodno rešitev ...
tizogibanje napakam ...
tnobene slabe volje ...
tprihranek na času ...
tnatančnost ...
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Osnovna sredstva označimo s posebnimi
nalepkami, ki so odporne na različne vplive.

Osnovna sredstva označimo s posebnimi nalepkami,
ki so odporne na različne vplive.
Z ročnim terminalom takoj odčitamo lokacijo/osnovno sredstvo.
Zbrane podatke izvozimo v poslovni program za nadaljnjo obdelavo
Zbrane podatke izvozimo v poslovni
program za nadaljnjo obdelavo

Namizni tiskalnik
omogoča, da sami
natisnemo nalepke za
osnovna sredstva.

Plastificirane ali
metalizirne nalepke
so idealna izbira za
večletno označevanje.
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“Rad bi izpostavil prijaznost in
sodelovanje podjetja
Info-Kod d.o.o. Tudi letos so
nam posodili čitalec črtnih kod
s priloženim programom tako,
da je popis potekal gladko in
brez težav. Lani so nam tudi
nudili strokovno pomoč pri
uporabi, letos pa je šlo že 123 ;).”
Matija Kešpert, Datalab d.d.“

“

ROČNI TERMINAL
Ročni terminal je naprava z lastnim pomnilnikom, tipkovnico in
zaslonom, ki omogoča zajem in obdelavo podatkov iz črtne kode ter
njihovo interpretacijo na zaslonu.

Enostavna ali zmogljiva inventura?
Za natančno izvajanje popisa osnovnih sredstev smo razvili dva programa. Katerega
uporabiti se odločamo glede na število osnovnih sredstev, tip ročnega terminala in
funkcionalnost programa.
Enostavna verzija popisa
tobdelava osnovnih sredstev
z uporabno črtne kode;
tavtomatska identifikacija z
uporabo črtne kode;
tterminal vsebuje podatke o
lokacijah in osnovnih sredstvih;
tterminal lahko vsebuje podatke
o zadnji inventuri;
tdodajanje novih (odkritih OS)
na prenosnem terminalu;
tdodajanje novih lokacij
na prenosnem terminalu;
tsinhronizacija Terminal <-> PC;
tpriprava podatkov za nadrejeni
register osnovnih sredstev;

VAS ZANIMA NAJEM OPREME?
Ponujamo vam možnost enkratnega ali
dolgoročnega najema že od 500 EUR.
(15-60 obrokov)

Zmogljivejša verzija popisa
tvečje število podatkov na terminalu
thitrejši prenos podatkov
tprikaz nepopisanih osnovnih
sredstev (na lokaciji in skupno)
tstroškovna mesta (opcija)
t on-line popis (opcija)

Inventura v skladišču

ton-line sinhronizacija (opcija)
Dodatne možnosti sistema:
ttiskanje etiket nahajališč;
ttiskanje etiket osnovnih sredstev;
Naši uporabniki:
tMinistrstvo za obrambo RS
tSkupina Biring d.o.o
tObčina Domžale
tGimnazija Moste
tDoorson d.o.o.
tLekarniška zbornica Slovenije
tInšpektorat za okolje in prostor
t...
t Mogoče tudi Vi?
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Inventura v trgovini

Inventura v zdravstvu
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