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Opis funkcjonalny aplikacji 4MAG Inwentaryzacja

Informacje ogólne:
Aplikacja 4MAG Inwentaryzacja została przygotowana do usprawnienia pracy komisji spiso-
wej przy prowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem kodów kre-
skowych i terminali przenośnych. Umożliwia synchronizację danych z wykorzystaniem plików 
CSV, TXT. Oprogramowanie składa się z dwóch części, które zainstalować trzeba odpowiednio  
na komputerze PC oraz na terminalu mobilnym – aplikacja została zintegrowana z najpopu-
larniejszymi markami terminali tj. Motorola, Datalogic, Honeywell, Intermec, Argox, Pidion.  
Zakupiony produkt zawiera standardowo licencję na 1 terminal - w sytuacji, gdy posiadamy 
większą liczbę terminali, konieczne będzie dokupienie dodatkowych licencji.

Korzyści jakie uzyskają Państwo z wdrożenia aplikacji 4MAG Inwentaryzacja: 
 pełna, stała kontrola nad stanem środków trwałych
 szybkość przeprowadzenia spisu
 eliminacja błędów związanych z ręcznym zliczaniem środków
 uniwersalność wymiany danych

Screen z aplikacji na PC.



Schemat aplikacji 4MAG Inwentaryzacja

Schemat działania aplikacji 4MAG Inwentaryzacja:
1.       Przed inwentaryzacją synchronizujemy terminal z komputerem PC.
2.       Wybieramy lokalizację, z której będziemy inwentaryzować środki.
3.       Sczytujemy kody kreskowe z etykiet naklejonych na środki trwałe.
4.       Kolejno przyporządkowujemy środki do odpowiedzialnych za nie osób.
5.       Zamykamy dokument i ewentualnie uruchamiamy inwentaryzację w innej lokalizacji.

Wymagania sprzętowe:
 Komputer z systemem Windows XP/Vista/7/8/8.1 z wgranymi komponentami: 
  NET Framework 3.5 oraz Centrum Urządzeń z System Windows Mobile (dla połączeń 
  kablowych) – dostarczone na płycie z aplikacją
 Terminal mobilny (z systemem Windows CE lub Windows Mobile)
 Aplikacja 4MAG Inwentaryzacja na terminal i komputer
 
W przypadku zainteresowania Klienta możemy wykonać modyfikację oprogramowania 
oraz dodać nowe funkcjonalności. W celu uzyskania większej ilości informacji i wyceny  
systemu zachęcamy do kontaktu z naszym działem handlowym.
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Przykładowe screeny z aplikacji na terminal


