
Masz problem z kontrolą firmowego majątku?

Wykorzystaj sprawdzone rozwiązanie, oprogramowanie
i urządzenia.

“To najlepsza innowacja w zarządzaniu majątkiem, jaką 
widziałem od lat” – Przemysław Hołowczyc – prezes firmy 
Stock Inventory. 

•• Wyeliminujesz kolejki po narzędzia - nie trać czasu
   na szukanie sprzętu.

• Ograniczysz nieuzasadnione zużycie narzędzi
   i odzieży roboczej.

• Skontrolujesz wszystkie ważne terminy przeglądów
   i atestów.

• Zabezpieczysz swój majątek przez trwałe
      oznakowanie narzędzi i sprzętu.

• Zwiększysz odpowiedzialność pracowników
   za powierzony im majątek.

• Będziesz sprawnie zarządzał narzędziami
   od zakupu, eksploatację, aż po likwidację.
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Skontaktuj się
z nami już dziś!

Zarządzaj, kontroluj i zarabiaj.

Oznacz swoje narzędzia i materiały.

Wprowadź kartoteki
lub skopiuj dane z Excel, ERP.
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Kod kreskowy - zalecany do materiałów
zużywalnych, np. tarcz, frezów, rękawic

Chipy RFID - dostosowane do ciężkich warunków
pracy w przemyśle i na budowie

Mobilnie - szybko i wygodnie.

Wystawiaj dokumenty.
Sprawdzaj stany, lokalizację
i terminy przeglądów.
Rób inwentaryzację.

Trwałe oznaczenie
tagiem zbliżeniowym RFID UHF

Szybkie wydawanie narzędzi
oznaczonych ukrytymi chipami
za pomocą czytnika RFID

Klient o programie Narzędziownia ®:

“Wcześniejszy chaos spowodowany ciągłym poszukiwaniem narzędzi 
chcieliśmy zastąpić dokładną ewidencją dosyć dużego majątku.

System Narzędziownia bardzo się sprawdził w naszym przedsiębiorstwie. Jest 
bogaty w funkcje, które kontrolują naszą gospodarką narzędziową i nią 
zarządzają.

ŁŁatwa lokalizacja sprzętu, pozytywnie wpływa na większe jego wykorzystanie i 
ogranicza powtarzające się zakupy. Zmniejszyła ryzyko niedotrzymywania 
terminów z powodu braków narzędzi pracy.

Kontrola terminów przeglądów utrzymuje nasze narzędzia i maszyny w dobrym 
stanie.

RRekomendujemy firmę PWSK jako producenta programów, które przynoszą 
duże oszczędności czasowe i finansowe.” – Lidingo Ytbehandling & Bygg AB, 
Piter Sowa

Wyrzuć papierowe kartoteki - 
zbieraj “podpisy” kartą zbliżeniową.

Czytelne oznaczenie
kodem kreskowym

Szybkie wydawanie kolektorem danych
i programem Mobilny Magazynier PWSK


