
 

 

Szybka Inwentaryzacja  
 

 
Zmień sposób inwentaryzacji majątku firmy.  

Inwentaryzacja mobilna, kody kreskowe lub RFID. 

 

 

 
 

 
 
 

Instrukcja obsługi programu wraz z aplikacją mobilną 
www.szybkainwentaryzacja.pl 

www.szybkainwentaryzacja.pl


 

Strona 2 

 

Spis treści: 
 

1. Rozpoczęcie pracy z programem .......................................................................... 3 

1.1 Legalizacja programu ........................................................................................ 4 

1.2 Słowniki kartoteki inwentarzowej ................................................................... 16 

1.3 Słowniki dotyczące kartoteki Personelu ........................................................ 25 

1.4 Lokalizacje pomieszczeń i drzewo lokalizacji ............................................... 29 

1.5 Kartoteka inwentarzowa ................................................................................. 31 

1.6 Personel (użytkownicy majątku) .................................................................... 43 

2. Przebieg inwentaryzacji ....................................................................................... 47 

2.1 Rozpoczęcie Inwentaryzacji ........................................................................... 48 

2.2 Uzgodnienie wyników inwentaryzacji ............................................................ 67 

2.3 Zestawienia ...................................................................................................... 68 

2.4 Zakończenie inwentaryzacji ........................................................................... 77 

3. Konfiguracja dodatkowych urządzeń ................................................................. 78 

3.1 Kolektor danych – mobilny inwentaryzator ................................................... 78 

3.2 Czytnik RFID ..................................................................................................... 93 

3.3 Drukarka etykiet z kodem kreskowym ........................................................... 94 

 



 

 

Strona 3 

 

Dziękujemy za zakup programu Szybka Inwentaryzacja 

 

Jest nam niezmiernie miło, że dołączyliście Państwo do grona użytkowników. 

 

Już od kilkunastu lat wspieramy księgowych w okresowej inwentaryzacji 

majątku. Zdajemy sobie sprawę z tego jak wiele wysiłku ona wymaga, dlatego 

stworzyliśmy oprogramowanie, które znacznie poprawia wygodę pracy i 

pomaga zaoszczędzić dużą ilość czasu.  

Szybka Inwentaryzacja to program przyjazny w obsłudze, łatwy do nauczenia 

i skuteczny w spisywaniu majątku oraz wyjaśnianiu różnic inwentaryzacyjnych. 

Wdrożenie programu rozpocznij od ustalenia w jaki sposób chcesz podzielić 

informacje odnośnie do posiadanego majątku.  

Służą do tego tzw. słowniki, które przechowują wszystkie dane stałe: podział 

kartoteki inwentarzowej na grupy i rodzaje, producentów, dostawców, miejsca 

powstawania kosztów, posiadane budynki, oddziały. Słowników nie musisz 

wypełniać w całości od razu, ponieważ możesz je uzupełniać na bieżąco 

podczas pracy z programem. Wpisz swoje środki trwałe i wyposażenie do 

kartoteki lub zaimportuj je z arkuszy Excel za pomocą Modułu Importu Danych. 

Oznacz swój majątek za pomocą wydrukowanych z programu wzorów 

etykiet z kodem kreskowym lub zaprogramuj etykiety radiowe RFID. 

Wtedy dopiero będziesz mógł przystąpić do spisu z natury za pomocą 

komputera, skanera kodów kreskowych lub czytnika zbliżeniowego RFID. 

Po zakończonej inwentaryzacji uzyskasz zaktualizowane pozycje w kartotece 

oraz wszystkie wymagane wydruki inwentaryzacyjne. Także w formie PDF, 

Excel lub pliku tekstowego, który możesz przekazać do innych programów. 

 

Życzymy sprawnej inwentaryzacji 

Zespół PWSK 
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1. Instalacja i legalizacja programu 

W tej sekcji instrukcji przeprowadzimy Cię kolejno przez proces instalacji 

oprogramowania i uruchomienia licencji. Szybka Inwentaryzacja korzysta w 

bazy danych Firebird w wersji 2.5. 

 

1.1 Instalacja bazy danych Firebird 2.5 

Pobierz Firebird’a ze strony:  

• https://pwsk.pl/pliki/programy-pwsk/Firebird-2.5.9.27139_0_x64.exe 
 
 
Proces instalacji programu Firebird screen po screenie:  
 

 
 

 
 

https://pwsk.pl/pliki/programy-pwsk/Firebird-2.5.9.27139_0_x64.exe
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Uwaga! Ważne: zaznaczą tą opcję. 
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Strona 8 

 

1.2 Instalacja programu Szybka inwentaryzacja 

Uruchom plik Instaluj_Szybka_Inwentaryzacja.exe i postępuj wg instrukcji na 

ekranie. 

1.3 Legalizacja programu 

 
 
Krok 1: Zaloguj się do programu: 
 

 
 
Podstawowe dane logowania:  
 
Login: demo 
Hasło: <brak>, należy zostawić niewypełnione okno i kliknąć zaloguj. 
 
Krok 2: Przejdź do zakładki Administrator -> Legalizacja oprogramowania 
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Wypełnij zaznaczone dane zgodnie z informacjami zawartymi w mailu PWSK. 
Uzupełnione dane muszą być dokładnie takie jak przesłane przez PWSK okno 
licencyjne: 
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Krok 3: Wybierz metodę legalizacji: 
 

1. Legalizacja online 
 
Jeżeli upewniłeś się, że wprowadzone dane są prawidłowe i masz połączenie z 
internetem na dole okna legalizacyjnego wybierz Legalizacja On-Line: 
 

 
 
W przypadku prawidłowego uzupełnienia okna program wyświetli komunikat: 
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W przypadku błędnego uzupełnienia okna program wyświetli komunikat: 
 

 
 
Oznacza to, że wprowadzone dane legalizacyjne różnią się od danych z okna, 
lub serwis PWSK jest blokowany przez politykę firmy.  
Sprawdź dane raz jeszcze i spróbuj ponownej legalizacji jeżeli błąd powtarza 
się pomimo poprawnych danych skorzystaj z drugiej opcji legalizacji. 
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2. Legalizacja offline – z pliku .lic 
 
Jeżeli upewniłeś się, że wprowadzone dane są prawidłowe i nie masz połączenia z 
internetem, lub zasady w twojej firmie blokują połączenia z naszym serwisem 
legalizacyjnym - na dole okna legalizacyjnego wybierz Legalizacja z pliku(*.lic): 
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Wybierz plik licencyjny przesłany przez PWSK z dysku. 
 
W przypadku prawidłowego uzupełnienia okna program wyświetli komunikat: 
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W przypadku błędnego uzupełnienia okna program wyświetli komunikat: 
 

 
 
Oznacza to, że wprowadzone dane legalizacyjne różnią się od danych z okna, 
sprawdź dane raz jeszcze i spróbuj ponownej legalizacji. 
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2. Rozpoczęcie pracy z programem 

 

Podstawowe działania w programie odzwierciedlają ikony podgląd, 

dodawanie, edycja i usuwanie. 

 

 

Program nie pozwoli usunać danych powiązanych z innymi,  np. pozycji ze 

słownika danych, która jest przypisana do jakiejś kartoteki;  pomieszczenia, dla 

którego była zrobiona inwentaryzacja; osoby, która jest przypisana jako 

użytkownik, itp.  

 

Dodatkowe ikony: 

• Szukaj – pozwala wyfiltrować za pomocą pól tekstowych i 

słownikowych interesujące nas dane i zawęzić obszar wyszukiwania 

• Odśwież – przywraca okno do stanu wyjściowego 

• Eksportuj – zapisuje odfiltrowane dane do formatu csv/xls 
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a. Słowniki kartoteki inwentarzowej 

Słowniki, to pewnego rodzaju spisy stałych wartości, które mogą być 

wprowadzone do programu. Przyśpieszają wprowadzanie danych, zapobiegają 

pomyłką i ułatwiają późniejsze raportowanie.  

Szybka Inwentaryzacja korzysta ze słowników: 

1. Grup asortymentu 

2. Rodzaju asortymentu 

3. Producentów 

4. Jednostek miary 

5. Statusów 

6. MPK - Miejsc Powstawania Kosztów 

7. Dostawców 
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i. Słownik grup asortymentu 

 

 

Umożliwia podział ewidencjonowanego majątku na np. środki trwałe, 

wyposażenie, wartości niematerialne i prawne, materiały, towary. 

W słowniku Grup można zaznaczyć, czy dla wybranej grupy drukować 

dokument OT podczas pierwszego pobrania do użytkowania: 
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ii. Słownik rodzajów asortymentu 

 

 

 

W słowniku Rodzajów można dowolnie zdefiniować dodatkowy podział 

kartoteki na rodzaje: np. meble, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, maszyny, 

narzędzia pracy, środki transportu, itp. 

 

 

 

Wybierając Rodzaj przy generowaniu zestawień zawężasz wydruk tylko do 

tego rodzaju majątku, który Ciebie interesuje, np. zestawienie o ilości i 

lokalizacji sprzętu komputerowego przekazane do Kierownika Działu IT) 
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iii. Słownik producentów 

 

 

 

W słowniku producentów możesz wprowadzać nazwy producentów, których 

produkty posiadasz.  

 

 

 

Wybierając producenta przy generowaniu zestawienia zawężasz wydruk tylko 

do sprzętu danego producenta. Dzięki temu możesz wygenerować zestawienie 

informujące, ile asortymentu od danego producenta posiadasz na stanie. 
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iv. Słownik jednostek miary 

 

 

 

Słownik jednostek miary pozwala na zdefiniowanie używanych jednostek 

miar. Dla środków trwałych i wyposażenia są to sztuki.   

 

Szybka Inwentaryzacja pozwala także na inwentaryzację materiałow i 

towarów, a więc jednostą mogą być także np. kilogramy, metry bieżące, itp. 
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v. Słownik Statusów 

 

 

 

W słowniku statusów możesz dowolnie zdefiniować status kartoteki. Status 

może zostać zmieniony w trakcie spisu z natury w programie lub w aplikacji 

mobilnej.  

Pole to oferuje szeroką funkcjonalność w zależności od potrzeb 

inwentaryzacji. Np. operator może zdefiniować statusy Zweryfikowane, 

Niepoprawny, Do likwidacji, Do remontu, Brak pozycji, Do wyjaśnienia. Po 

zakończeniu spisu z natury, łatwo można odfiltrować te statusy i wyjaśniać 

zaistniałe podczas pracy komisji inwentaryzacyjnej problemy, np. przejrzeć 

środki trwałe przeznaczone do likwidacji.  
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vi. Słownik MPK 

 

 

Słownik MPK umożliwia definicję Miejsc Powstawania Kosztów, które można 

przypisać do poszczególnych kartotek.  

MPK są stosowane w większych przedsiębiorstwach lub instytucjach do 

precyzyjnego określenia do jakiego stanowiska kosztów przypisany jest dany 

majątek.  
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vii. Słownik Dostawców 

 

 

 

Do słownika dostawców można dopisać informacje od kogo zakupiona 

została dana pozycja.  
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viii. Słownik Filii/Oddziałów 

 

 

 

Szybka Inwentaryzacja umożliwia podział ewidencjonowanego majątku w 

rozbiciu na osobne, równolegle prowadzone ewidencje wg poszczególnych 

oddziałów lub filii. Nazwy tych oddziałów przechowuje ten słownik.  

Uwaga: do korzystania z tego słownika konieczne jest posiadanie licencji na 

Moduł Wielu Oddziałów. 
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b. Słowniki dotyczące kartoteki Personelu 

Słowniki dotyczące kartoteki personelu pozwalają na przypisanie danego 

majątku konkretnemu użytkownikowi. 
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i. Słownik Grup Personelu 

 

 

 

Słownik grup personelu umożliwia utworzenie definicji grupy i przypisanie jej 

do pracownika/kontrahenta w zakładce Personel. 

Grupa jest dowolnie definiowana i umożliwia zgrupowanie zestawień np. za 

co odpowiedzialni są pracownicy działu IT: 
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ii. Słownik Stanowisk  

 

 

Słownik stanowisk pozwala na zdefiniowanie stanowiska roboczego, które 

można przypisać do konkretnej osoby np. Kierownik działu IT. 
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iii. Słownik Wydziałów 

 

 

 

Słownik wydziałów pozwala na dowolną definicję wydziału/departamentu w 

celu przypisania do niego pracowników, użytkowników majątku np. 

Departament IT. 
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c. Lokalizacje pomieszczeń i drzewo lokalizacji 

Lokalizacje pozwalają na zdefiniowanie posiadanych, podlegających spisowi 

z natury budynków i pomieszczeń.  

W kolejnym kroku można z nich utworzyć strukturę – drzewo lokalizacji 

odwzorowującą rozkład pomieszczeń w posiadanych budynkach, np. z 

dodatkowym podziałem na piętra. Dzięki temu bardzo przejrzyście zobaczysz 

rozmieszczenie swojego majątku.  

 Tworzenie drzewa lokalizacji rozpocznij od wpisania poszczególnych 

pomieszczeń do Słownika lokalizacji: 

 

 

Pomieszczenia mogą być dowolnie nazywane. Każde może być oznakowane 

kodem kreskowym oraz być aktywowane/deaktywowane przez operatora (np. 

gdy pomieszczenie jest niedostępne lub zlikwidowane). 
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Po wprowadzeniu miejsc lokalizacji swojego majątku, przejdź do 

definiowania Drzewa lokalizacji: 

 

 

Na drzewie lokalizacji masz możliość utworzenia pełnej struktury budynku, 

pięter i rozmieszczenia pomieszczeń zgodnie z ich faktycznym ułożeniem.  

Na powyżyszym przykładzie widać podział firmy na dwa budynki, w jednym 

lokalizacje są pogrupowane wg działów, a w drugim wg pięter. 

Lokalizacjami sterujesz za pomocą przeciągnięć kursorem z przytrzymanym 

klawiszem myszki. Jeśli lokalizacja ma być pod inną lokalizacją (np. 

pomieszczenie na danym piętrze) wystarczy że przesuniesz lokalizację 

podrzędną na nadrzędną (najedziesz kursorem na pomieszczenie,  

przytrzymasz klawisz myszki i przesuniesz ją na wymagane piętro). 
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d. Kartoteka inwentarzowa 

 

 

 

Kartoteka, to centralna część programu. W niej wprowadzamy informacje o 

każdym posiadanym majątku, przypisujemy pola słownikowe oraz wybieramy 

osoby odpowiedzialne za konkretny sprzęt.  

Dzięki temu w jednym miejscu mamy pełną kontrolę nad posiadanym 

asortymentem. 
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i. Tworzenie nowej kartoteki 

Aby utworzyć nową kartotekę należy przejść do okna Kartoteki: 

 

 

W przypadku ewidencji prowadzonej dla wielu odziałów, program poprosi o 

jego wybranie. Jeśli nie wybierzemy oddziału i klikniemy +Dodaj program 

wyświetli alert: „Wybierz filię/oddział!”: 
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Po wyborze oddziału program pozwoli zdefiniować kartotekę: 

 

 

Do założenia kartoteki wymagane jest minimum wypełnienie pola Nazwa.  

Pola oznaczone zielonym kolorem oznaczają możliwość wpisania danych z 

klawiatury.  

Białe pola to słowniki, z których wybierasz wcześniej zdefiniowane 

informacje klikając w przycisk z narysowanymi dwoma kropkami. 
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Istotnym elementem w programie jest podział typów kartotek, który 

zapewnia niesamowitą elastyczność Szybkiej Inwentaryzacji i wykorzystanie jej 

w spisie różnorodnego majątku nawet w dużych przedsiębiorstwach. 

 

 

• Przedmiot Unikatowy – to określenie typu kartoteki, która jest 

traktowana jako unikatowa pozycja w bazie danych. To typowy środek 

trwały lub wyposażenie. 

• Przedmiot Seryjny – to określenie typu kartoteki, która przechowuje 

zbiór unikatowych pozycji. Np.  dziesięć takich samych komputerów 

lub wiertarek różniących się tylko numerem seryjnym. 

Pozycje seryjne różnią się między sobą danymi zawartymi w sekcji 

Identyfikacja formatki Kartoteka.  

• Przedmiot Ilościowy – to określenie typu kartoteki, w której mamy 

większą ilość przedmiotów pod jednym kodem kreskowym, np. towary 

handlowe, materiały, części zamienne, drobne narzędzia. 
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W przypadku przedmiotów unikatowych, w kartotece widać tyle pozycji, ile 

jest tych przedmiotów.  W przypadku przemiotów seryjnych w kartotece widać 

tylko jedną pozycję z ilością wszystkich np. 10 sztuk.  

 

 

Na etapie tworzenia kartoteki możesz wybrać: 

• Lokalizacje 

• Osobę odpowiedzialną 

• MPK – miejsce powstawania kosztów 

W przypadku pozycji unikatowej zostanie ona dodana do listy: 
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W przypadku wybrania pozycji Seryjnej jako typ kartoteki program zapyta o 

wielokrotność dodania pozycji seryjnej (ile takich samych przedmiotów chcemy 

dodać do danej kartoteki): 

 

Dopiero po wprowadzeniu ilości i zatwierdzeniu OK, program doda pozycję 

do listy. W przypadku Anulowania zostanie zaniechana cała operacja dodania.  
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Pozycje seryjne odblokowują w kartotece dodatkową zakładkę, w obrębie 

której przechowywane są informacje identyfikujące poszczególne podpozycje  

danej kartoteki. 

 

 

 

Uwaga: z każdej pozycji Unikatowej można zrobić pozycję 

Seryjną lub Ilościową, ale z pozycji Seryjnej nie można zrobić 

Unikatowej. 
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W przypadku utworzenia kartoteki ilościowej dodatkowo w oknie dodawania 

odblokowuje się pole ilość: 

 

Po zatwierdzeniu kartoteki ilościowej, dodany zostanie wpis na listę i 

odblokowana zostanie zakładka Ilościowe: 
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Zakładka Ilościowe informuje o ilościach asortymentu w rozbiciu na 

poszczególne lokalizacje. Np. jeśli wybierzemy tylko Oddział program wykaże: 

 

 

 

Uwaga: typu ilościowego nie można zmieniać na pozostałe typy 

kartotek. 
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ii. Praca z kartoteką 

Edytując kartotekę możesz zmienić oddział, lokalizację, osobę 

odpowiedzialną oraz MPK.  

W ten sposób wskazujesz nowe miejsce przyporządkowanie 

ewidencjonowanego majątku.  Np. kiedy przenosisz komputer z jednego 

pomieszczenia do drugiego i chcesz od razu zmodyfikować jego położenie nie 

czekając na kolejną inwentaryzację.  

 

Klawisz Zatwierdź zostanie odblokowany dopiero po naniesieniu jakiejś 

zmiany. 

Każda zmiana w kartotece jest rejestrowana i istnieje mozliwość 

wyświetlenia historii tych zmian.  

W przypadku kartotek unikatowych można edytować każdą informację w 

kartotece.  
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W przypadku kartotek seryjnych i ilościowych, w głównej zakładce kartoteka 

mamy możliwość edycji danych opisowych, a dopiero na właściwych 

zakładkach konkretnej pozycji, edycje jej lokalizacji/oddziału/osoby 

odpowiedzialnej: 
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iii. Drukowanie etykiet z kodem kreskowym 

 

W celu wydruku kodu kreskowego zaznacz kartotekę i kliknij Etykieta: 

 

Po kliknięciu rozwinie się lista z dostępnymi rodzajami i rozmiarami etykiet. 

Wzory etykiet zostały przygotowane na podstawie najlepszych praktyk naszych 

klientów.  

 

Pierwsze trzy rodzaje etykiet dotyczą zaznaczonej w kartotece pozycji. 

Wydruk zbiorczy wydrukuje obecny widok kartoteki (w tym przypadku 

wszystko). Po wybraniu rodzaju wydruku program przejdzie do podglądu 

wydruku etykiety: 

 

Po kliknięciu drukuj (lewy górny róg) program pozwoli Ci wybrać drukarkę do 

jej wydruku. 
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e. Personel (użytkownicy majątku) 

 

Personel przechowuje informacje o osobach odpowiedzialnych za sprzęt, 

każda osoba odpowiedzialna może być przypisana do miejsca powstawania 

kosztów.  

i. Tworzenie nowej osoby odpowiedzialnej 

Osobę odpowiedzialną za użytkowany majątek zakładamy przez kliknięcie 

+Dodaj: 

 

Istotne jest, żeby wybrać Filię/Oddział, na którym chcemy dodać osobę 

odpowiedzialną, jeśli tego nie zrobimy program wyświetli ostrzeżenie: 
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Po wybraniu Filii/Oddziału i kliknięciu +Dodaj program wyświetli okno 

definicji nowej osoby odpowiedzialnej: 

 

 

Pola oznaczone na zielono są do wprowadzenia tekstu, białe pola to pola 

słownikowe, należy w nich wybrać wcześniej zdefiniowane informacje. Do 

założenia osoby odpowiedzialnej wymagana jest minimalnie Nazwa. Każda 

nowo dodawana osoba odpowiedzialna jest domyślnie ustawiana jako 

Aktywna. 
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ii. Edycja osoby odpowiedzialnej 

 

Wybierz osobę do edycji i kliknij Edytuj:  

 

 

 

 

Pola z żółtym tłem to pola do edycji. Pola z białym tłem to pola słownikowe 

w których wybierasz dane wcześniej zdefiniowane. Z poziomu edycji możesz 

deaktywować Osobę Odpowiedzialną. Osobie nieaktywnej nie będziesz mógł 

przypisać majątku w Kartotece. 
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iii. Historia i odpowiedzialność użytkowników 

 

Po przejściu do podglądu masz możliwość przejrzenia zakładek Historia 

oraz Odpowiedzialność: 

 

• Historia przechowuje informacje o edytowanych danych personalnych. 

• Odpowiedzialność wyświetla listę asortymentu, za który obecnie 

odpowiedzialna jest wybrana osoba: 
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3.  Przebieg inwentaryzacji 

W tym rozdziale opisujemy przebieg inwentaryzacji w programie Szybka 

inwentaryzacja oraz jej aplikacji mobilnej. 

Inwentaryzację musisz rozpocząć od funkcji jej rozpoczęcia, w której 

wybierzesz rodzaj inwentaryzacji. Dalsza część procesu to spis z natury. 

 

Spis z natury, czyli wprowadzenie wyników inwentaryzacji może być 

zrealizowane na dwa sposoby: 

• Spisanie przy wykorzystaniu oprogramowania Szybka Inwentaryzacja  

• Spisanie przy użyciu mobilnego kolektora danych (tzw. 

inwentaryzatora) z aplikacją Szybka Inwentaryzacja  
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a. Rozpoczęcie Inwentaryzacji 

W celu rozpoczęcia inwentaryzacji musisz przejść do menu Inwentaryzacja 

na głównym panelu programu: 

 

 

Przyciskiem +Dodaj rozpoczynasz nową inwentaryzację: 
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Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju spisu: 

 

 

 

• Spis bez podpowiedzi – najpopularniejsza metoda przeprowadzania 

inwentaryzacji. Komisja inwentaryzacyjna spisuje to, co widzi w 

danym pomieszczeniu.  

• Spis z informacją o innej lokalizacji – program poinformuje 

spisującego, o wcześniejszej, zanotowanej w kartotece lokalizacji 

spisywanego asortymentu. 

• Spis z podpowiedzią – program podpowiada wszystkie przypisane w 

kartotece do danej lokalizacji pozycje. 

 

Następnie wybierasz Filię/Oddział i Lokalizację, jeśli nie wybierzesz nic w tym 

oknie program potraktuje przeprowadzaną inwentaryzację jako całościową – 

następstwem jest wymagany wybór co jest inwentaryzowane: 
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Na sam koniec pozostaje do zdefiniowania komisja spisowa oraz ewentualny 

komentarz.  

 

 

Po zatwierdzeniu, nowa inwentaryzacja pojawi się na spisie wszystkich 

inwentaryzacji: 
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i. Wprowadzanie wyników inwentaryzacji w programie 

 

Wprowadzenie wyników inwentaryzacji wymaga otwartej inwentaryzacji. Aby 

rozpocząć wprowadzanie danych przejdź do menu Spis z natury: 

 

 

Program pokaże okno wprowadzania spisów z natury: 

 

 

 

Na górze widnieje informacja o aktywnej inwentaryzacji, do której dokładany 

będzie wynik inwentaryzacji cząstkowej, odpowiednika kolejnego arkusza spisu 

z natury.  Po kliknięciu +Dodaj przejdziesz do dodawania spisu. 
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W oknie ręcznego dodawania spisu z natury masz możliwość wykorzystania 

jednej z trzech funkcji: 

 

 

• Dodaj – dodanie spisywanej pozycji z Kartoteki 

• Dodaj UHF – dodanie pozycji za pomocą znacznika RFID– tylko z 

modułem i czytnikiem RFID UHF 

• Usuń – usunięcie aktualnie zaznaczonej pozycji ze spisu 

Wybierz Lokalizację/Skład komisji w aktualnym spisie.  Możesz też wpisać 

Komentarz. 
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Po kliknięciu +Dodaj program otworzy Kartotekę i zawęzi spis majątku do 

zakresu, który został wybrany przy otwieraniu inwentaryzacji: 

 

Poprzez dwukrotne kliknięcie dodajemy pozycje do spisu: 

 

Jeśli chcesz dodać kolejną pozycję – ponownie wybierz +Dodaj. 
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Po dodaniu wszystkich pozycji kliknij Zatwierdź spis. 

 

Program wygeneruje wydruk spisu z natury.  

Uwaga: Wszystkie spisy z natury mogą być edytowane do momentu 

zamknięcia inwentaryzacji 



 

 

Strona 55 

 

ii. Praca z wykorzystaniem kolektora danych - 

inwentaryzatora 

 

Kolektor danych to urządzenie mobilne z systemem Android, które pozwoli Ci 

na spis z natury z dala od komputera. W tym rozdziale przybliżymy pracę z tym 

urządzeniem oraz oprogramowaniem Mobilna Inwentaryzacja. W osobnym 

rozdziale opisana została konfiguracja połączenia z kolektorem. 
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1.  Spis z natury w Mobilnej Inwentaryzacji 

 

W celu rozpoczęcia pracy z programem Mobilna Inwentaryzacja musi zostać 

otwarta Inwentaryzacja w programie Szybka Inwentaryzacja. Jest to warunek 

konieczny do poprawnego zalogowania i synchronizacji. Po zalogowaniu się do 

programu wybierz omówione poniżej opcję spis z natury: 

         

 

W kolejnym kroku wybierz Lokalizację (wymagane) oraz MPK (opcjonalnie) i 

przejdź na pozycję. 
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To co zostanie wyświetlone na Pozycjach zależy od wyboru rodzaju 

inwentaryzacji przy jej otwieraniu. Są trzy możliwości: 

• Inwentaryzacja bez podpowiedzi: 

W przypadku tego wyboru po wybraniu lokalizacji lista będzie pusta, 

program będzie oczekiwał na odczyt pozycji i doda ją do listy 

niezależnie od wcześniejszej lokalizacji zdefiniowanej w systemie: 
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• Inwentaryzacja z podpowiedzią: 

W przypadku tego wyboru po wybraniu lokalizacji na liście znajdą się 

pozycje, które zostały przypisane do danej lokalizacji. Program będzie 

oczekiwał na odczyt pozycji i w przypadku, gdy pozycja się zgadza z 

wcześniejszą definicją zaznaczy ją na zielono, a na żółto w przypadku 

gdy pozycja jest z innej lokalizacji. Niespisane pozycje pozostają w 

kolorze białym: 
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• Inwentaryzacja z informacją o innej lokalizacji: 

W przypadku tego wyboru po wybraniu lokalizacji lista będzie pusta. 

Program będzie oczekiwał na odczyt pozycji i w przypadku, gdy 

pozycja się zgadza z wcześniejszą definicją, zaznaczy ją na niebiesko, 

a na żółto w przypadku, gdy pozycja jest z innej lokalizacji: 
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Niezależnie od wyboru rodzaju inwentaryzacji, po wykonaniu spisu na danej 

lokalizacji przejdź przyciskiem wstecz do nagłówka wyniku inwentaryzacji: 

 

 

Zapisz wynik inwentaryzacji: 
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2. Przegląd i edycja wykonanych spisów 

 

Każdy wykonany spis w programie Mobilna Inwentaryzacja trafia do Listy 

spisów. Tam może zostać edytowany lub wycofany: 

  

 

W celu przejścia do edycji/usunięcia spisu przytrzymaj wpis przez 3 sekundy do 

zmiany koloru na szary: 
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3. Przeglądanie kartoteki na urządzeniu mobilnym 

W kartotece na kolektorze danych możliwe jest wyszukanie pozycji po 

następujących filtrach: 
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Gestem w prawo (przesuwając palec po ekranie w prawo) przechodzimy do 

szczegółowych informacji o kartotece: 

 

 

W przypadku pozycji seryjnych wymagane jest dwukrotne przesunięcie w 

prawo. 
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4. Synchronizacja danych 

 

Jeżeli wszystkie spisy zostały sprawdzone, dane można zsynchronizować z 

Szybką Inwentaryzacją, żeby to zrobić istnieją pewne warunki poprawnej 

synchronizacji: 

1. Upewnij się, że na kolektorze masz połączenie z siecią: 

 

2. Upewnij się, że komputer, z którym się łączysz ma połączenie z siecią 

oraz usługi PWSK zostały poprawnie skonfigurowane – konfiguracja 

usług PWSK 

3. Sprawdź czy na kolektorze danych jest poprawna data i godzina. 
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Z głównego ekranu programu wybierz synchronizacje: 

 

W wyniku poprawnej synchronizacji program wyświetli informację: 
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W celu zweryfikowania poprawności synchronizacji wybierz w programie 

Szybka Inwentaryzacja Spis z natury: 

 

Spis zostanie automatycznie utworzony na liście, możesz przejść do 

uzgodnienia wyników inwentaryzacji. 
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b. Uzgodnienie wyników inwentaryzacji 

 

Uzgodnienie wyników inwentaryzacji umożliwia użytkownikowi zatwierdzenie 

spisów wykonanych przez komisje spisowe. Po zatwierdzeniu program 

automatycznie ustawi na kartotekach taką lokalizację, jaka została 

wprowadzona podczas spisu: 

 

Zaznaczając opcje w górnej cześci ekranu możesz zawęzić widok do: 

• Tylko różnice – pokazuje tylko pozycje z różnicą w stosunku do 

poprzedniego spisu z natury 

• Tylko miejsca ze spisem z natury – pokazuje tylko pozycje z miejsc 

dla których spis został wykonany 

• Ukryj pozycje nie spisane – ukrywa pozycje bez spisu, pozostawiając 

tylko te spisane 

• Zlikwiduj pozycje nie spisane – pozwala na masowe wygenerowanie 

protokołu likwidacji, dla pozycji które nie zostały wykazane w spisach 

Filtry można łączyć między sobą zaznaczając je. 
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c. Zestawienia 

Funkcja pozwala na generowanie zestawień gotowych do wydruku: 

 

Każdy wydruk może być zawężony za pomocą filtrów według pól 

słownikowych: 

 

Na górze okna generowania wydruku wybierz numer inwentaryzacji, rodzaj 

raportu oraz zawężenie przedziału dat. 
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Sekcja Lokalizacja pozwala zawęzić raport pod kątem danych dotyczących 

położenia asortymentu: 

 

Sekcja Kartoteka pozwala zawęzić raport pod kątem danych dotyczących 

Kartoteki: 
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Po zawężeniu wydruku, przejdź do Podglądu 

 

Przyciskami funkcyjnymi w lewym górnym rogu podglądu możesz: 

• Wydrukować raport: 

 

• Eksportować raport: 

 

• Wyszukać w raporcie: 

 

• Powiększyć/Pomniejszyć podgląd: 

 

• Edytować ustawienia strony: 

 

• Edytować wydruk * tylko wersja Pro: 

 

 

Uwaga: powyższe ustawienia i zasady filtrowania dotyczą 

wszystkich zestawień generowanych z programu. 
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i. Podsumowanie spisu z natury 

 

 

Raport podsumowuje spisane kartoteki / lokalizacje ze spisem w zależności 

od wyboru: 
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Kilkając Podgląd program wygeneruje podgląd wydruku gotowy do 

druku/zapisania do pliku: 
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ii. Kartoteki nie spisane w obecnej inwentaryzacji 

 

Raport wykazuje niespisane kartoteki w obecnym spisie z natury: 
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Po wybraniu co obejmuje raport i zawężeniu filtracji przejdź do podglądu: 
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iii. Różnice inwentaryzacyjne 

 

 

Zestawienie generuje różnice inwentaryzacyjne pomiędzy tym co zawiera 

kartoteka, a co zostało spisane. 

 

 

Raport umożliwia pominięcie kartotek bez określonej lokalizacji oraz różnice 

w osobach odpowiedzialnych. Po wybraniu opcji i zawężeniu wydruku przejdź 

do podglądu: 
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iv. Wynik inwentaryzacji 

 

 

Raport generuje całościowe podsumowanie inwentaryzacji 

 

 

Po zawężeniu wydruku przejdź do podglądu dokumentu. 
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d. Zakończenie inwentaryzacji 

 W celu zakończenia inwentaryzacji przejdź do menu Inwentaryzacja na 

głównym panelu programu: 

 

 

Zaznacz inwentaryzację przez kliknięcie i wybierz Zakończ z menu opcji, 

program zapyta czy na pewno chcesz zakończyć inwentaryzację: 

 

Uwaga: Zakończenie inwentaryzacji jest nieodwracalne. Nie będzie 

można później dodać lub zmienić w niej danych. 
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4. Konfiguracja dodatkowych urządzeń 

W tym dziale opisujemy prawidłową konfigurację urządzeń dodatkowych, 

które można zakupić wraz z programem, aby usprawnić inwentaryzację. 

Kupując u nas cały zestaw zapewniamy wsparcie w instalacji tych urządzeń 

w systemie Windows. 

a. Kolektor danych – mobilny inwentaryzator 

Mobilny inwentaryzator, pozwala na bardzo wygodą inwentaryzację 

pomieszczeń. Do jego prawidłowego funkcjonowania wymagana jest 

konfiguracja usługi webservice na komputerze z bazą danych programu Szybka 

Inwentaryzacja. Możliwe jest skonfigurowanie aplikacji bądź usługi IIS 
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i. Konfiguracja aplikacji PWSK REST serwer 

 

W plikach instalacyjnych uruchom program PWSKRestMobInwApp.exe: 

 

 

Aplikacja wymaga instalacji poza folderem Pliki programów (x86)/ Program 

Files – jeśli zainstalowałeś aplikację w tej lokalizacji musisz przenieść folder 

instalacji w inne miejsce na dysku.  

 

Ustaw wolny, odblokowany na zaporze systemu Windows port sieciowy w 

polu Port i kliknij Start. Port 8080 jest domyślny. 

W celu synchronizacji kolektora danych z Szybką Inwentaryzacją, 

aplikacja musi być stale uruchomiona. Nie zamykaj jej. 
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W wyszukiwarce systemu windows i wpisz polecenie „CMD” 

 

Uruchom Wiersz polecenia i wprowadź komendę ipconfig 

 

 

Odczytaj adres IP swojego komputera.  
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Wpisz go w konfiguracji programu Mobilna Inwentaryzacja. Wybierz 

Synchronizacja -> Adres web serwisu:  
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ii. Konfiguracja usługi IIS 

 

Załóż folder, najlepiej c:\PWSKRest i przekopiuj do niego dwa pliki: 

- PWSKRestMobInw.dll 

- konfig.ini 

 

Następnie przejdź do instalacji IIS. Jeśli nie był wcześniej instalowany – 

zainstaluj. 

Otwórz Panel sterowania, Programy i wybierz opcje „Włącz lub wyłącz 

funkcje systemu Windows” 

 

file://///192.168.1.106/../../PWSKRest
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Wyświetli się lista: 

Kliknij na Internetowe usługi informacyjne. Windows domyślnie wybierze za 

nas potrzebne opcje. Nie wybieraj wszystkich opcji, bo nie są potrzebne. 

 

 

Rozwiń listę do takiej postaci i zaznacz opcję „Rozszerzenia ISAPI” (nie mylić z 

filtrami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku, gdy IIS był już wcześniej zainstalowany, sprawdzamy, czy 

rozszerzenia są zainstalowane. 

Wybierz OK. Windows będzie chwilę instalował składniki. Następnie zamknij 

okna. 
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Konfiguracja IIS 

 

 

Uruchom IIS, możesz po prostu wpisać IIS w wyszukiwarkę Windows.  
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Po lewej stronie rozwiń listę 

 

 

 

 

 

 

Prawy przycisk na witryny  

 

 

 

 

 

 

Dodaj witrynę sieci Web 
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Uzupełnij zaznaczone dane. Koniecznie poprawny port, potem trudno go 

zmienić. 
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Wybierz Mapowanie obsługi 

 

ISAPI-dll jest Wyłączone, musisz je aktywować. 
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Naciśnij prawy przycisk na ISAPI-dll. Wybierz opcję edytuj uprawnienia 

funkcji. 

 

d  

 

 

 

 

 

 

Zaznacz Wykonaj i OK. 

Przejdź ponownie na właściwości serwera, czyli po prawej stronie kliknij na 

nazwę komputera. Potem wybierz opcje „Ograniczenia ISAPI i CGI”. 
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Na pustym ekranie kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz Dodaj. 

 

Zdefiniuj ścieżkę do pliku PWSKRestMobInw.dll 
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Testowanie IIS 

 

W przeglądarce wpisz (przy założeniu, że ustawiony jest domyślny port 8080) 

http://localhost:8080/PWSKRestMobInw.dll 

 

Prawidłowy wynik to: 

 

Ponownie kliknij na „Test połączenia z bazą danych”. 

 

 

Uzyskujesz ostateczne potwierdzenie, że działa zarówno sam webserwis jak 

i to, że webserwis komunikuje się z bazą danych. 

Warto też to polecenie wpisać na innym komputerze (zamieniając oczywiście 

localhost na właściwy jego adres IP) i sprawdzić, czy uzyskasz ten sam efekt. 

 

http://localhost:8080/PWSKRestMobInw.dll
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W kolektorze przy definiowaniu ścieżki (w przeciwieństwie do łączenia się z 

serwerem uruchamianym z aplikacji należy podawać w ścieżce pełną nazwę 

biblioteki. 

Przykład: 
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b. Czytnik RFID 

Urządzenie stacjonarne podpinane kablem USB do komputera, pozwala na 

przypisanie unikatowego numeru RFID do utworzonych kartotek w programie.  

Aby je skonfigurować wymagane są uprawnienia administratora: 

Ze strony https://www.pwsk.pl/sterowniki/ pobierz sterownik odpowiedni dla 

urządzenia: 

• Czytnik RFID 4MR (duży 45cm x 45 cm)  

• Desktop Reader (mały biurkowy 15 cm x 10 cm) 

Po zainstalowaniu odpowiedniego sterownika przejdź do Menadżera 

urządzeń Windows i odczytaj port komunikacyjny: 

 

 

 

Jeśli urządzenie dodało się jako port komunikacyjny konfiguracja została 

zakończona pomyślnie. 

 

https://www.pwsk.pl/sterowniki/
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c. Drukarka etykiet z kodem kreskowym 

Drukarka kodów kreskowych pozwala na wydruk trwałych etykiet na 

specjalnej etykiecie foliowej. Wydruk realizowany jest metodą 

termotransferową, dzięki czemu wydruk jest solidniejszy niż w przypadku 

drukarek termicznych lub laserowych, nie blaknie na słońcu, taką etykietę 

można zmywać i przetrwa wiele lat. 

i. Konfiguracja drukarki Citizen CL-S 621/631 

 

Pobierz sterownik ze strony https://www.pwsk.pl/sterowniki/. 

Podłącz drukarkę kablem USB, sterownik sam wykryje drukarkę i ją 

zainstaluje. 

Przejdź do Drukarki i skanery w systemie Windows: 

 

https://www.pwsk.pl/sterowniki/


 

 

Strona 95 

 

Wybierz z listy drukarkę Citizen CL-S 621/631 i kliknij Zarządzaj, a następnie 

Preferencje drukowania: 

 

Przejdź do zakładki Opcje i ustaw temperaturę głowicy na minimum 21 

stopni w celu uzyskania ostrego wydruku. 



 

Strona 96 

 

 
 

Pomagamy zarządzać zasobami firmy. 
 

 

Sprawdź, który system ułatwi pracę w Twojej firmie lub organizacji? 

 

 

TRWAŁE OZNAKOWANIE 

MAJĄTKU CHIPAMI RFID 
 

USPRAWNIENIA PRODUKCJI 

I LOGISTYKI DZIĘKI RFID 

 

EWIDENCJA NARZĘDZI 

I WYPOSAŻENIA 
 

KONTROLA PRZEMIESZCZANIA 

SIĘ PRACOWNIKÓW I 

BEZPIECZNA EWAKUACJA  

 

 

Odwiedź nasze strony 
 

   

 www.rfidpolska.pl www.pwsk.pl 

 Czytniki, anteny i chipy do Oprogramowanie do zarządzania Twoim 

 Twoich projektów RFID majątkiem, narzędziami i wyposażeniem 

 

 
 
 

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

www.pwsk.pl 

 

http://www.rfidpolska.pl/
http://www.pwsk.pl/

