
Inwentaryzacja
nie musi być 
uciążliwa

Szybka Inwentaryzacja



Dlaczego Szybka Inwentaryzacja?

Z tym programem skrócisz czas 
inwentaryzacji nawet o 90%. Z kilku 
tygodni do kilku dni.

Ograniczysz liczbę osób zaangażowanych 
do spisu z natury.

Uzyskasz wyniki inwentaryzacji pozbawione 
błędów.

Czytelnie i trwale oznakujesz majątek
etykietami o wysokiej odporności

Spełnisz ustawowy obowiązek
przeprowadzenia okresowej 
inwentaryzacji.

Zaktualizujesz wiedzę o stanie
i położeniu firmowego majątku.

Zlikwidujesz przedmioty, które już 
nie nadają się do użytku.

Zaktualizujesz listę osób 
odpowiedzialnych za firmowy majątek.



Dwa sposoby 
znakowania 
majątku
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Etykiety z kodem kreskowym 

Do znakowania środków trwałych stosujemy 
wyłącznie etykiety inwentaryzacyjne odporne na 
zmywanie, wytrzymałe i niezawodne.

Przetestowaliśmy etykiety kilkunastu producentów. 
Zbadaliśmy ich podatność na uszkodzenia 
mechaniczne i trudne warunki pogodowe. 

Dzięki temu wystarczy, że oznaczysz swój majątek 
tylko raz na cały okres jego eksploatacji.
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Etykiety radiowe RFID

Chipy radiowe RFID, to wygodny sposób 
oznaczania środków trwałych oraz ich 
inwentaryzacji.

Skanowanie nie wymaga dokładnego celowania 
skanerem, jak w przypadku kodów kreskowych.

W tej samej chwili można odczytywać wiele etykiet 
RFID, co skraca czas spisu z natury.

Są bardzo odporne na uszkodzenia i warunki 
środowiskowe.

Nie da się ich sfałszować, co lepiej zabezpiecza
majątek przed kradzieżą.
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Skanery mobilne do inwentaryzacji

Inwentaryzatory, to wygodne urządzenia do 
przeprowadzania inwentaryzacji.

Wyposażone w czytniki kodów kreskowych lub 
znaczników zbliżeniowych RFID.

Łatwą w obsłudze aplikację mobilną 
odpowiedzialną za spis z natury.

Pamięć umożliwiającą spisanie tysięcy pozycji
i pomieszczeń.

Podgląd spisywanych kartotek i lokalizacji.



Przejrzyste
i łatwe w nauce
oprogramowanie
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Kartoteka inwentarzowa

Kartoteka zawiera 
informacje niezbędne do 
sprawnego 
przeprowadzania spisu z 
natury takie jak: Ogólny screen

kartoteki
nazwa
numer inwentarzowy
rodzaj i grupa składnika 
majątku
położenie i lokalizacja
Klasyfikator - KŚT
unikalny kod kreskowy



Drzewo lokalizacji

Drzewo lokalizacji w 
obrazowy sposób 
przedstawia strukturę 
organizacyjną firmy i 
rozmieszczenie 
wszystkich spisywanych 
pomieszczeń. Ułatwia 
określenie lokalizacji 
poszczególnych 
składników majątku.

screen drzewa



Wydruki inwentaryzacyjne

Program dostarczy wszystkie potrzebne w 
inwentaryzacji wydruki i dokumenty:

Arkusze spisu z natury dla poszczególnych komisji.

Spisane lokalizacje (lista spisanych pomieszczeń).

Zestawienia stanu majątku po inwentaryzacji.

Arkusze różnic inwentaryzacyjnych.

Lista kartotek niespisanych.



Klienci, którzy 
nam zaufali

… i inni

TVP
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Poznaj lepiej 
Szybką 
Inwentaryzację

Galeria Bielska BWA

Zapraszamy do lektury praktycznego opisu 
wdrożenia Szybkiej Inwentaryzacji

na naszej stronie.
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https://www.pwsk.pl/blog/30-razy-krotsza-inwentaryzacja-w-galerii-bielskiej-bwa/


Zapraszamy do 
wspólnej 
inwentaryzacji

Grzegorz Tuszy
Specjalista ds. oprogramowania

grzegorz.tuszy@pwsk.pl

+48 502 087 090

Grzegorz Wąsowicz
Specjalista ds. inwentaryzacji

grzegorz.wasowicz@pwsk.pl

+48 789 318 479
+48 32 279 17 83

Czekamy na Twój kontakt 


