
KNOW WHERE IT IS

TÄPNE 
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TÕHUS

KASUTAJASÕBRALIK

  

Tarkvaralahendus materiaalsete ja 

mittemateriaalsete varade tõendamiseks ja 

inventuuri tegemiseks



Süsteemi saab kasutada praeguse infosüsteemi laiendusena või eraldiseisva 

rakendusena.

Kasutajasõbralik liides

Varade hästi organiseeritud loend

Inventuuri tegemise kiirendamine

Inimvigade kaotamine

Investeeringu kiire tootlus
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Lauaarvutirakendus

Lauaarvutirakendust, mis on mõeldud Windowsi opsüsteemidega töötavatele 

arvutitele, kasutatakse peamiselt varade haldamiseks.

Saate varasid sisestada ja muuta, jälgida mitmesugust varade oleku, klassifikatsiooni 

ja asukohaga seotud teavet, ajalugu ja kõiki muutusi, varade kolmandatele osapooltele 

laenamist ning näha neilt laenatud varade tõestust.

Saadaval on ka tarvikute, tarnijate ja seerianumbrite jälgimise võimalus koos piltide, 

märkuste ja manuste lisamisega. Lisaks on võimalik silte printida ja aruandeid esitada.

Andmeid hoiustatakse ohutult Microsoft SQL Serveris.
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Mobiilirakendus 

Mobiilirakendus on mõeldud Androidi opsüsteemiga mobiilseadmetele. 

Lauaarvutirakendusega võrreldes on mobiilirakenduse peamine eesmärk pakkuda 

inventuuri tegemise võimalust kõikjal, kus tööd teete.

Inventuuri tegemise all peetakse silmas varade oleku vastavuse kontrollimist ja 

salvestamist või erinevuste märkamist oodatava ja tegeliku asukoha ja oleku 

võrdlemise abil.

Lahendus kasutab vöötkoodi- (1D või 2D) tehnoloogiat ning teatud projektide jaoks 

saab kasutada ka RFID-tehnoloogiat. See võimaldab varade kiiret otsimist, millega ei 

kaasne inimvigasid.
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Rakendus saab kasutada sisseehitatud vöötkoodi- või RFID-lugejat. Saate kasutada 

ka tavalise nutitelefoni kaamerat, aga sisseehitatud vöötkoodilugeja on kindlasti 

soovituslik.

Seadme kaamerat saab lisaks kasutada varade pildistamiseks. Andmeid hoiustatakse 

mobiilseadme mälukaardil, mis hoiab ära andmekao, kui seade peaks kahjustada 

saama.
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Varade märkesildid

Iga vara märgitakse sildiga, millel on ainulaadne vöötkood, inventarinumber ja selle 

nimi. Silt on tehtud vastupidavast plastist ning see on vee-, kemikaali-, puhastus- ja 

kulumiskindel.

Silte saab kasutada ka asukohtade märkimiseks.
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Sildid saab kergelt välja printida otse lauaarvutirakenduse kaudu. Valite ühe vara või 

varade rühma, valite sildi malli, sisestate iga sildi jaoks koopiate arvu ja prindite need 

lihtsalt ühendatud termotrükkprinterist välja.
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Varade struktuur

Osa tõendusmaterjalist on varade astmelise asukoha jälgimine ja kohandatud 

klassifitseerimine.

Rakenduses saab kasutada varade kolmeastmelist füüsilist klassifitseerimist (astmed 

on üksteisega seotud), nt osakond, hoone ja ruum. Füüsiliste astmete nimesid ja silte 

saab täielikult kohandada. Vajalik on vähemalt üks füüsiline aste (nt ruum).

Lisada saab ka neli sõltumatut loogilist klassifikatsiooni. Neid tunnuseid saab kasutada 

varade kohta rohkemate üksikasjade kirjapanemiseks, nt vastutav isik, finantsosa, vara 

tüüp, projekt vmt.

Rakenduses on iga vara jaoks ka üheastmeline tarvikute väli.



Inventuuri tegemine

Inventuuri tegemiseks kasutatakse asukoha astmeid ja klassifitseerimisstruktuuri. 

See tähendab, et mobiilirakendus võimaldab inventuuri teha kahel viisil: nii füüsilise kui 

loogilise klassifikatsiooni alusel.

Konkreetne füüsiline aste või loogiline klassifikaator määratleb oodatavate varade 

rühma, mis peaks loetletud saama. Näiteks saab teha inventuuri konkreetses ruumis või 

konkreetse isiku jaoks.

Mobiilseadme kaudu saab inventuuri tehes kohe jäädvustada astmete, klassifikaatorite ja 

varade kõigi muude üksikasjade muutused. Lisaks on toodud teave inventuuri tegemise 

viisi kohta.

Kas skaneeriti vara silt, see sisestati klaviatuurilt või valiti ese lihtsalt oodatavate varade 

loendist. 

Tegelikud kogemused näitavad, et lihtsalt paberi ja pliiatsi kasutamisega võrreldes 

muudab see lahendus inventuuri tegemise 2–3 korda kiiremaks ning vähendab 

märkimisväärselt inimvigu.
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