
Inwentaryzacja zajmuje za dużo czasu? Wykorzystaj 
sprawdzoną metodę, oprogramowanie i urządzenia. 

Denerwowało nas, że tradycyjna inwentaryzacja zajmuje 
tyle czasu i postanowiliśmy to zmienić.

Rozłożyliśmy cały proces na czynniki pierwsze                                     
I opracowaliśmy optymalne rozwiązanie.

SSystem został z powodzeniem wykorzystany z sukcesem do 
inwentaryzacji 4500 środków trwałych w 7 piętrowym 
biurowcu, 1000 maszyn przemysłowych w fabryce 
spożywczej oraz w dużym zakładzie 
badawczo-rozwojowym, gdzie 10 komisji spisało 2000 
różnych lokalizacji.

Poznaj Szybką Inw
entaryzację

PWSK
44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102 V piętro
tel. +48 32 279 17 83 email: biuro@pwsk.pl

Skontaktuj się
z nami już dziś!

- Inwentaryzacja nawet 10x szybciej
- Trwale oznaczysz i zabezpieczysz
   swój majątek
- Księgowość i Zarząd otrzymają wszystkie
   potrzebne zestawienia i wydruki

Wykonaj szybki spis z natury, który
przy użyciu nowoczesnych czytników
mobilnych stanie się przyjemnością.

Oznacz swój majątek.

Wprowadz kartoteki
lub skopiuj dane z Excel, FK lub SAP.

3 proste kroki Szybkiej Inwentaryzacji
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Inwentaryzacja kodem kreskowym

Do znakowania środków trwałych stosujemy wyłącznie
etykiety inwentaryzacyjne odporne na zmywanie, uszkodzenia
i czynniki zewnętrzne. W przemyśle ciężkim stosujemy
wytrzymałe metalowe tabliczki.
 
DDzięki temu oznaczysz swój majątek tylko raz,
na cały okres eksploatacji.

Co daje inwentaryzacja RFID?

• Trwałość – najbardziej trwałe rozwiązanie dostępne
   na rynku. Możesz ukryć chipa RFID nawet wewnątrz
   urządzenia.
• Wygoda – nie musisz się schylać pod biurko,
   aby namierzyć i odczytać chipa RFID.
• • Oszczędność czasu – błyskawiczny odczyt oszczędza
   cenny czas.
• Bezpieczeństwo – identyfikatorów nie można sfałszować,
   co dobrze zabezpiecza majątek przed kradzieżą.

Oznaczanie majątku za pomocą etykiet RFID

Etykieta samoprzylepna
połaczona z tagiem RFID

Inwentaryzator - mobilny spis z natury

To właśnie odpowiednio dobrane urządzenia odpowiadają za 
skuteczność Szybkiej Inwentaryzacji i błyskawiczne skanowanie 
kodów kreskowych lub radiowych chipów RFID.
 
NNiezawodna pamięć czytnika mobilnego przechowuje dziesiątki 
tysięcy pozycji. Dzięki temu, nic nie hamuje postępów Twojej 
pracy.

Automatyczna inwentaryzacja majątku za pomocą 
mobilnego skanera i chipów RFID dalekiego zasięgu.

Duża oszczędność czasu i wygoda.


