
Program do wypożyczalni sprzętu

Ponieważ oferujemy program do wypożyczalni 
sprzętu to chcemy abyś z tego skorzystał!

Tagi na pojemniki i kontenery RFID UHF dalekiego zasięgu 
identyfikują konkretną sztukę opakowania, nośnika 
logistycznego. Umożliwiają trwałe znakowanie, a dzięki temu 
ekspresową ewidencję i lokalizowanie kontenerów oraz 
pojemników. Znakowanie jest również doskonałym 
zabezpieczeniem przed kradzieżą.
Poznaj więc program do wypożyczalni sprzętu TCS.net od 
SoftwareStudio!

Czy zapoznałeś się z program do wypożyczalni 
sprzętu ?

Firmy, w których do pracy wykorzystuje się różnego rodzaju 
specjalistyczne narzędzia, potrzebują sprawnego 

oprogramowania. SoftwareStudio stworzyło Magazyn 
Narzędzi.net.

Program do wypożyczalni sprzętu 1 z 25 

https://narzedzia.softwarestudio.net.pl/magazyn/tool-management-software/


Narzędzia kody kreskowe

Ponieważ narzędzia kody kreskowe , dlatego 
powinieneś skorzystać z oferty SoftwareStudio!

Kody kreskowe stosuje się do materiałów zużywalnych, np. 
tarcz ściernych, wierteł, frezów, płytek skrawających, rękawic, 
itp. Opakowania zwykle są oznakowane kodem kreskowym 
producenta, który można wykorzystać w programie. Trwałe 
znakowanie zapewnia szybką inwentaryzację i dokładną 
ewidencję komputerów, ale też innych urządzeń, czy 
narzędzi. Pozwalają na ekspresowe sprawdzenie tego, komu 
są przydzielane do użytkowania i gdzie się znajdują w danej 
chwili. Trwałe znakowanie pozostaje na miejscu nawet jeśli 
przedmiot znajduje się w pomieszczeniu, w którym jest 
wysoka/niska temperatura, albo inne trudne warunki. 

Mamy demo programu dla narzędziowni. Czy 
widziałeś już demo narzędzia kody kreskowe ?

Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia 
prowadzona tradycyjnie trwa długo i jest uciążliwa z uwagi 

na trudności w zidentyfikowaniu i spisaniu majątku. 
Program posiada moduł inwentaryzacji magazynu narzędzi, 

sprzętu, środków trwałych i wyposażenia. W każdym 
momencie można dokonać dokładnej inwentaryzacji 

każdego rodzaju sprzętu, z podziałem na numer serii czy 
konkretny model.
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Program do obsługi narzędziowni

Mamy demo programu dla narzędziowni. Czy 
widziałeś już demo program do obsługi narzędziowni 
?

Firmy, w których do pracy wykorzystuje się różnego rodzaju 
specjalistyczne narzędzia potrzebują sprawnego 
oprogramowania. SoftwareStudio stworzyło magazyn 
narzędzi TCS.net. To system, który umożliwia zarządzanie 
wypożyczaniem narzędzi i urządzeń. Pokazuje informacje o 
tym jaki pracownik w danej chwili użytkuje dany przyrząd 
oraz kiedy zostanie przez niego zwrócony. Wybór programu 
do obsługi narzędziowni online pozwala na prace zdalną!

Czy na program do obsługi narzędziowni otrzymałeś 
już ofertę?

Dzięki programowi i jego ewidencji sprzęt znajdujący się na 
wyposażeniu będzie dostępny na czas. Przed realizacją 

konkretnego projektu zawsze można sprawdzić jak duża 
ilość konkretnego rodzaju sprzętu jest dostępna w 

magazynie. Weryfikacja tego czy danego typu narzędzi i 
urządzeń wystarczy, czy może trzeba zakupić więcej, 

pozwala precyzyjnie planować zużycie narzędzi i 
harmonogramować realizację projektów firmowych.
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Drukarka RFID

Więcej na temat drukarka rfid znajdziesz na tej 
stronie dotyczącej magazynu w narzędziowni.

Drukarka RFID jednocześnie zadrukuje etykietę 
samoprzylepną oraz odczyta lub zapisze bank pamięci EPC 
umieszczony w chipie RFID. Drukarka etykiet RFID 
przeznaczona do drukowania kodów kreskowych 
wyposażona jest w koder RFID UHF dalekiego zasięgu. 
Umożliwia natychmiastowe drukowanie i szybkie oznaczanie 
narzędzi, urządzeń, czy też innych przedmiotów, które 
wymagają identyfikacji. Występują w różnych rozmiarach i 
kolorach.
Jest niezwykle wygodnym urządzeniem służącym do 
wydruku etykiet magazynowych, kodów kreskowych. Jest 
przydatny zarówno w magazynach, jak i centrach 
logistycznych, czy też firmach produkcyjnych.

Czy drukarka rfid jest dostępny na Androida?

Aplikacja wspomagająca pracę magazynu narzędzi, działu 
utrzymania ruchu, magazyn BHP, środków ochrony 

osobistej, materiałów eksploatacyjnych i opakowań. 
Rozwiązania działające przez przeglądarkę internetową 

zarządzanie narzędziownia. 
Zauważ, że program do obsługi magazynu BHP zapewnia 

kontrolę ubrań roboczych, artykułów BHP, przeglądy masek 
gazowych, monitorowanie dokumentów i dokumentacji 

technologicznej, certyfikatów i rysunków.
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Ewidencja sprzętu

Poznaj ewidencja sprzętu ,aby się dowiedzieć więcej!

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą bez 
dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich 
produkcją. Studio Narzędziownia.net (ASP.net) jest to 
program przeznaczony do komputerowego wspomagania 
zarządzania gospodarką narzędziami. Program umożliwia 
ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich 
dowolny podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w 
magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich 
użytkowanie lub nadzór. 
Uruchom ewidencję sprzętu za pomocą programu TCS.net. 
Aplikację Android lub program www pozwalającą na pracę 
zdalną w narzędziowni.

Mamy demo programu dla narzędziowni. Czy 
widziałeś już demo ewidencja sprzętu ?

Narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy 
przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu 

zwrotu wypełniając specjalny formularz. Zwracane mogą być 
wyłącznie narzędzia, które wcześniej zostały wydane za 

pomocą dokumentu wypożyczenia. Z menu w górnej części 
ekranu należy wybrać w sekcji Magazyn Narzędzi pozycję 

ZWROTY, wyświetlony zostanie rejestr dokumentów 
zwrotów do magazynu narzędziowni.
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Badania narzędzi

Poznaj badania narzędzi ,aby się dowiedzieć więcej!

Rejestr wydań narzędzi do badań jest analogiczny do 
rejestru wydań narzędzi w menu Ewidencja Przyjęć i Wydań. 
Różni się tylko tym, że zamiast pracownika wybieramy 
kontrahenta u którego przeprowadzane są przeglądy 
legalizacje i badania. 
Rejestracja wykonanych pomiarów, które są 
ewidencjonowane i przechowywane w specjalnych rejestrach, 
po wykonaniu badania analizowane są wyniki i 
porównywane przez system ze wzorcem, wynik jest 
wyświetlany na ekranie i zapisywany w bazie danych, 
Operator określa zalecenia związane z przeznaczeniem 
przyrządu w przypadku niespełnienia norm wzorca. 
Każdy pomiar posiada informację kiedy i przez kogo został 
dokonany, jakie są zalecenia i wyniki poszczególnych badań, 
czy urządzenie zostało zalegalizowane i jaki jest termin 
następnego badania, informacje te są dostępne dla 
pracowników wypożyczalni.
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Więcej na temat badania narzędzi znajdziesz na tej 
stronie dotyczącej magazynu w narzędziowni.

Określany jest termin zwrotu narzędzia do narzędziowni. 
Przy przyjęciu narzędzia z badań zapisywana jest informacja 

o legalizacji, istnieje możliwość załącznika (skanu 
oryginalnego dokumentu legalizacji) Rejestrują dokumenty 

obrotu narzędziami dotyczących wydań narzędzi do badań i 
legalizacji oraz przyjęć wraz możliwością adnotacji o 

wynikach badań. 
Jako załącznik można zapisać zeskanowany dokument 

oryginalny.
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Gospodarka narzędziowa

10 powodów, aby skorzystać z  gospodarka 
narzędziowa !

Oprogramowanie StudioSystem oferuje rozwiązanie do 
prowadzenia gospodarki narzędziowej - magazyn narzędzi, 
maszyn i urządzeń z uwzględnieniem ewidencji wypożyczeń. 
Wypożyczać można zarówno narzędzia pracownikom 
(wyposażenie pracowników w narzędzia pracy) jak i 
zewnętrznym kontrahentom.
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Ponieważ oferujemy gospodarka narzędziowa to 
chcemy abyś z tego skorzystał!

Za pomocą programu Magazyn Narzędzi wspierane są 
działania związane ze sprawdzaniem narzędzi pomiarowych. 

Wykonywane są pomiary wymiarów wewnętrznych i 
zewnętrznych; pomiary pośrednie, błędy pomiarów 

pośrednich. Każdy pomiar posiada informację kiedy i przez 
kogo został dokonany, jakie są zalecenia i wyniki 

poszczególnych badań, czy urządzenie zostało 
zalegalizowane i jaki jest termin następnego badania, 

informacje te są dostępne dla pracowników wypożyczalni, 
rejestracja wykonanych pomiarów – wszystkie pomiary są 

ewidencjonowane i przechowywane, po wykonaniu badania 
analizowane są wyniki i porównywane przez system ze 

wzorcem, wynik jest wyświetlany na ekranie i zapisywany w 
bazie danych, 

Operator określa zalecenia związane z przeznaczeniem 
przyrządu w przypadku niespełnienia norm wzorca, każdy 

pomiar posiada informację kiedy i przez kogo został 
dokonany, jakie są zalecenia i wyniki poszczególnych badań, 

czy urządzenie zostało zalegalizowane i jaki jest termin 
następnego badania, inform
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Program z narzędziami

Czy program z narzędziami jest dostępny na 
Androida?

Program sprawi, że przedsiębiorstwo ogranicza wydatki na 
narzędzia, dzięki kontroli wypożyczeń. Program 
przygotowany jest do bieżącego zarządzania procesami 
legalizacji narzędzi. Podobnie wygląda kwestia wypożyczeń – 
w systemie dostępna jest pełna informacja o takich 
zdarzeniach z dokładnością do miejsca i osoby 
wypożyczającej. W prowadzeniu magazynów narzędzi, 
kolejnym istotnym elementem jest metrykowanie nowego 
sprzętu.
Kup program do pracy z narzędziami, który wykorzystasz w 
swojej narzędziowni.

Za pomocą program z narzędziami możesz 
uprawniać procesy w narzędziowni.

Automatyczna identyfikacja pracowników możliwa jest 
poprzez wyposażenie ich w karty zbliżeniowe RFID; 

breloczki zbliżeniowe RFID; karty magnetyczne; karty z 
kodem kreskowym. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, 

które znacznie usprawnia pracę i kontrolę zapełnienia 
powierzchni pracowniczych. 

Różne sposoby identyfikacji pracownika pozwalają na 
dostosowanie rozwiązań technologicznych do specyfiki 

pracy danego przedsiębiorstwa.
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Program wypożyczanie narzędzi

Czy na program wypożyczanie narzędzi otrzymałeś 
już ofertę?

Programu w narzędziowni pozwala w przedsiębiorstwie na 
monitorowaniu wszelkiego rodzaju transakcji o charakterze 
wypożyczania narzędzi pracy. Program TCS.net informuje 
natychmiast o stanie wypożyczalni oraz o pracownikach 
korzystających z danego narzędzia lub urządzenia. 
Zastosowanie programu w magazynie narzędzi/narzędziowni 
umożliwia w pełni wykorzystać posiadane zasoby. 
Obsługujący posiada informacje o aktualnym stanie i 
planowanych terminach zwrotu. Dzięki zastosowaniu 
wspomagania programem sprawniej funkcjonuje 
wypożyczalnia i racjonalnie wykorzystywane są posiadane 
zasoby, łatwiej i precyzyjniej można planować zakup nowych 
urządzeń.

Więcej na temat program wypożyczanie narzędzi 
znajdziesz na tej stronie dotyczącej magazynu w 

narzędziowni.

Oprogramowanie uzupełnia inne funkcjonalności systemu w 
narzędziowni. Wspomagając realizację produkcji np. w 

obszarze odzieży roboczej, wyposażenia pracownika czy 
kontroli jakości.
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Zarządzanie narzędziownią

Więcej na temat zarządzanie narzędziownią 
znajdziesz na tej stronie dotyczącej magazynu w 
narzędziowni.

Aplikacja wspomagająca pracę magazynu narzędzi, działu 
utrzymania ruchu, magazyn BHP, środków ochrony osobistej, 
materiałów eksploatacyjnych i opakowań. Rozwiązania 
działające przez przeglądarkę internetową zarządzanie 
narzędziownia. 
Zarządzanie narzędziami pomiarowymi należy zazwyczaj do 
obowiązków kierownika. To duża odpowiedzialność. 
Kierownik ma poza tym wiele innych obowiązków. Ułatwienie 
jego pracy i uporządkowanie wszystkich działań, sprawna 
kontrola nad wykonywaniem prac zgodnie z procedurami są 
możliwe dzięki systemowi informatycznemu jakim jest 
Magazyn Narzędzi SoftwareStudio.

Czy zapoznałeś się z zarządzanie narzędziownią ?

StudioSystem oferuje oprogramowanie narzędziowni, czyli 
rozwiązanie do prowadzenia gospodarki magazynowej 

narzędzi, maszyn i urządzeń z uwzględnieniem ewidencji 
wypożyczeń. Wypożyczać można zarówno narzędzia 

pracownikom (wyposażenie pracowników w narzędzia 
pracy) .
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Narzędzia firmy budowlane

Ponieważ narzędzia firmy budowlane , dlatego 
powinieneś skorzystać z oferty SoftwareStudio!

Zarządzanie magazynami narzędzi, ewidencja 
elektronarzędzi, rusztowań, maszyn, pojazdów, materiałów 
budowlanych, zarządzanie materiałami na placu budowy, 
lokalizacja sprzętu. Ponadto program zapewnia kontrolę 
ubrań roboczych, artykułów BHP, przeglądy masek 
gazowych, monitorowanie dokumentów i dokumentacji 
technologicznej, certyfikatów i rysunków.

Czy chcesz poznać narzędzia firmy budowlane ?

Program w narzędziowni posiada moduł Android. Aplikacja 
zawiera kartoteki pracowników, narzędzi, materiałów, 

środków trwałych, wyposażenia pracowników. Natomiast 
administrator ma dostęp do strony www.
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Aplikacja do ewidencji narzędzi

Czy na aplikacja do ewidencji narzędzi otrzymałeś już 
ofertę?

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy 
pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza 
(dokumentu) wypożyczeń. Program pozwala za pomocą 
transakcji dopisywać oraz edytować dokumenty zapisane w 
buforze (niezatwierdzone). Zapisany dokument 
wypożyczenia może być podpisywany elektronicznie lub 
wydrukowany i podpisany tradycyjnie przez osobę 
wypożyczającą. Narzędzia znajdujące się na stanie u 
pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na 
podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny 
formularz. Zwracane mogą być wyłącznie narzędzia, które 
wcześniej zostały wydane za pomocą dokumentu 
wypożyczenia. 
Najczęściej uruchomiana przez Internet aplikacja do 
ewidencji narzędzi to rozwiązanie SoftwareStudio dla 
narzędziowni.

Ponieważ aplikacja do ewidencji narzędzi , dlatego 
powinieneś skorzystać z oferty SoftwareStudio!

Program do obsługi narzędziowni to nowoczesne 
rozwiązanie służące do wspomagania prowadzenia 

gospodarki narzędziowej. Dzięki zastosowaniu systemu 
informatycznego kontrolujemy w sposób efektywny obieg 

narzędzi w firmie. 
Nasze oprogramowanie do ewidencji narzędzi to najczęściej 

uruchamiana wersja webowa dla narzędziowni.
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Program do obsługi magazynu BHP

Czy na program do obsługi magazynu bhp 
otrzymałeś już ofertę?

Aplikacja wspomagająca pracę magazynu narzędzi, działu 
utrzymania ruchu, magazyn BHP, środków ochrony osobistej, 
materiałów eksploatacyjnych i opakowań. Rozwiązania 
działające przez przeglądarkę internetową zarządzanie 
narzędziownia. 
Zauważ, że program do obsługi magazynu BHP zapewnia 
kontrolę ubrań roboczych, artykułów BHP, przeglądy masek 
gazowych, monitorowanie dokumentów i dokumentacji 
technologicznej, certyfikatów i rysunków. 

Czy zapoznałeś się z program do obsługi magazynu 
bhp ?

Narzędziownia znajduje się w większości firm 
produkcyjnych. Można ją też znaleźć w firmach 

budowlanych, remontowych, czy magazynowych. Porządek 
w narzędziowni jest trudny do utrzymania.
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Ewidencja narzędzi

Czy chcesz poznać ewidencja narzędzi ?

Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki 
wykorzystywane w całym programie, w dokumentach 
wypożyczeń narzędzi (moduł Magazyn Narzędzi 
wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i 
rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji). Magazyn 
Narzędzi – służy do ewidencjonowania narzędzi. Magazyn 
Materiałów Eksploatacyjnych – służy do ewidencjonowania 
materiałów zużywalnych tj. smarów, chłodziw itp., Magazyn 
BHP - służy do ewidencjonowania materiałów na potrzeby 
BHP, odzież ochronna, środki czystości itp.
Spraw, aby ewidencja narzędzi była możliwa online. W ten 
sposób pozwolisz pracownikom na pracę zdalną!

Ponieważ oferujemy ewidencja narzędzi to chcemy 
abyś z tego skorzystał!

Elastyczność programu pozwala wykorzystać go w 
przedsiębiorstwie do monitorowania wszelkiego rodzaju 
transakcji o charakterze wypożyczania. Nadzór nad tego 

typu transakcjami dostarcza użytkownikom bieżącej wiedzy 
o tym, kto aktualnie wykorzystuje dane narzędzie i kiedy 
powinno ono zostać zwrócone. Ponadto dzięki obsłudze 
lokalizacji system podpowie, gdzie można znaleźć dane 

narzędzie i jaka jego ilość jest aktualnie do dyspozycji.
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Narzędzia znakowanie

Ponieważ oferujemy narzędzia znakowanie to 
chcemy abyś z tego skorzystał!

Narzędzia znakowane są za pomocą tagów RFID. Tagi RFID 
UHF montuje się za pomocą kleju, nitów, trytytki lub są 
przykręcane. Tagi RFID na metal są specjalnie dostosowane 
do pracy na powierzchniach metalowych. Tagi RFID to 
najlepszy sposób na oznaczanie urządzeń i sprzętów, których 
części (albo całość) jest z metalu. Są trwałe, stają się coraz 
popularniejsze. Bardzo często wykorzystuje się je w 
oznaczaniu urządzeń takich jak: laptopy, drukarki, dyski.

Więcej na temat narzędzia znakowanie znajdziesz na 
tej stronie dotyczącej magazynu w narzędziowni.

Chipy RFID znajdują zastosowanie w przemyśle, logistyce, 
handlu, transporcie, budownictwie, służbie zdrowia i w wielu 

innych. Kody kreskowe stosuje się do materiałów 
zużywalnych, np. tarcz ściernych, wierteł, frezów, płytek 

skrawających, rękawic, itp.
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Trwałe znakowanie

Ponieważ oferujemy trwałe znakowanie to chcemy 
abyś z tego skorzystał!

Trwałe znakowanie zapewnia szybką inwentaryzację i 
dokładną ewidencję komputerów.  Komu są przydzielane do 
użytkowania i gdzie się znajdują. Oznakowanie narzędzi za 
pomocą chipów lub etykiet zbliżeniowych RFID to sposób na 
ich ewidencję, szybkie lokalizowanie i dostęp do 
najważniejszych informacji. Oznakowanie dla narzędzi do 
pracy w ciężkich warunkach wydaje się trudnym zadaniem. 
W przypadku tego typu urządzeń najlepiej sprawdza się 
znakowanie RFID. Takie znaczniki znacznie bardziej 
wytrzymałe niż tradycyjne kody kreskowe. Dzięki temu 
możliwe jest trwałe znakowanie urządzeń i narzędzi.

Mamy demo programu dla narzędziowni. Czy 
widziałeś już demo trwałe znakowanie ?

Tagi na pojemniki i kontenery RFID UHF dalekiego zasięgu 
identyfikują konkretną sztukę opakowania, nośnika 

logistycznego. Tagi RFID do znakowania sprzętu IT: laptopy, 
komputery, drukarki, serwery, dyski przenośne. Są 

umieszczane na powierzchni metalowej.
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Jaki program w narzędziowni?

10 powodów, aby skorzystać z  jaki program w 
narzędziowni? !

Coraz więcej przedsiębiorców poszukuje specjalistycznego 
oprogramowania dla ich firmy. Coraz bardziej popularne są 
programy do ewidencji narzędzi, czy przyrządów 
pomiarowych. Przed zakupem systemu warto sprawdzić 
wersję DEMO każdego z tych systemów. SoftwareStudio 
udostępnia DEMO każdego programu. Także Magazynu 
Narzędzi stworzonego po to, aby ewidencjować narzędzia i 
zarządzać oraz kontrolować ich przepływem w firmie.
Teraz już chyba rozumiesz jaki wybrać program dla 
narzędziowni i dlaczego powinna to być wersja dostępna 
online.

Czy jaki program w narzędziowni? jest dostępny na 
Androida?

Magazyn Narzędzi jest to program przeznaczony do 
komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką 

narzędziami. Program umożliwia ewidencję narzędzi 
określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział 
zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy 
przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie 

lub nadzór. Część nadzorująca pozwala kontrolować 
wszelkie formy sprawdzania narzędzi oraz generować 

automatyczne raporty przypominające o poszczególnych 
elementach nadzoru jak również umożliwia automatyczne 

generowanie protokołu, który można edytować i 
wydrukować.
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Drukarki RFID etykiet

Czy drukarki rfid etykiet jest dostępny na Androida?

Drukarka etykiet RFID przeznaczona do drukowania kodów 
kreskowych wyposażone są w koder RFID UHF dalekiego 
zasięgu.  Tagi na pojemniki i kontenery RFID UHF dalekiego 
zasięgu identyfikują konkretną sztukę opakowania, nośnika 
logistycznego. Umożliwiają trwałe znakowanie, a dzięki temu 
ekspresową ewidencję i lokalizowanie kontenerów oraz 
pojemników. Znakowanie jest również doskonałym 
zabezpieczeniem przed kradzieżą.

Więcej na temat drukarki rfid etykiet znajdziesz na tej 
stronie dotyczącej magazynu w narzędziowni.

Drukarka RFID jednocześnie zadrukuje etykietę 
samoprzylepną oraz odczyta lub zapisze bank pamięci EPC 

umieszczony w chipie RFID. Drukarka etykiet RFID 
przeznaczona do drukowania kodów kreskowych 

wyposażona jest w koder RFID UHF dalekiego zasięgu. 
Umożliwia natychmiastowe drukowanie i szybkie oznaczanie 

narzędzi, urządzeń, czy też innych przedmiotów, które 
wymagają identyfikacji.
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Tagi RFID do znakowania sprzętu IT

Czy możliwa jest praca zdalna w narzędziowni? Tak, 
ponieważ tagi rfid do znakowania sprzętu it ! 
Program TCS.net działa online.

Tagi RFID do znakowania sprzętu IT: laptopy, komputery, 
drukarki, serwery, dyski przenośne - umieszczane na 
powierzchni metalowej. Kartę zbliżeniową RFID łatwo 
zmieścić w kieszeni ubrania roboczego, karta pozwala na 
oznakowanie jej unikalnym numerem ewidencyjnym, nalepką 
z nazwiskiem i zdjęciem pracownika.
Do drukowania takich kart można wykorzystać specjalny 
zestaw QuikCard ID Solution firmy Zebra. Składa się on z 
kamerki internetowej, oprogramowania, drukarki kart Zebra i 
200 kart na początek. W przypadku małych zakładów i małej 
rotacji pracowników prościej jest zlecić wyspecjalizowanej 
firmie przygotowanie takich zestawów.

Czy tagi rfid do znakowania sprzętu it jest dostępny 
na Androida?

Trwałe znakowanie zapewnia szybką inwentaryzację i 
dokładną ewidencję komputerów.  Komu są przydzielane do 

użytkowania i gdzie się znajdują. Oznakowanie narzędzi za 
pomocą chipów lub etykiet zbliżeniowych RFID to sposób 

na ich ewidencję, szybkie lokalizowanie i dostęp do 
najważniejszych informacji.
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Narzędzia przeglądy 

Za pomocą narzędzia przeglądy  możesz uprawniać 
procesy w narzędziowni.

Program do przeglądów technicznych narzędzi i maszyn. 
Okresowe badania elektronarzędzi dla zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkowania. Okresowe przeglądy i badania 
kontrolne narzędzi pneumatycznych, jak i innych 
elektronarzędzi należy przeprowadzać na podstawie 
instrukcji użytkowania urządzenia dostarczonej przez 
producenta lub ustaleń pracodawcy. 
Przepisy nakładają odpowiedzialność za stan techniczny 
narzędzi na ich właścicieli i użytkowników, ale nie określają 
zakresu i częstotliwości badań

10 powodów, aby skorzystać z  narzędzia przeglądy  
!

Program do wyposażenia kontrolno-pomiarowego – 
legalizacja i kalibracja przyrządów pomiarowych.

Narzędzia legalizacje, czy praca zdalna jest możliwa? 
Za pomocą programu Magazyn Narzędzi wspierane są 

działania związane ze sprawdzaniem narzędzi pomiarowych; 
pomiary wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych; pomiary 

pośrednie, błędy pomiarów pośrednich. Dokładna 
weryfikacja wszystkich narzędzi oraz urządzeń pozwala na 

zwiększenie wydajności pracy firm, a ponadto umożliwia 
zachowanie porządku w narzędziowni.

Program do wypożyczalni sprzętu 22 z 25 

https://narzedzia.softwarestudio.net.pl/narzedziownia/narzedziownia/instrukcja/narzedziownia/przeglady/


Program dla narzędziowni

Czy program dla narzędziowni jest dostępny na 
Androida?

Program w narzędziowni pozwala w przedsiębiorstwie do 
monitorowania wszelkiego rodzaju transakcji o charakterze 
wypożyczania narzędzi pracy. Firma SoftwareStudio 
stworzyła oprogramowanie, dzięki któremu wszystkie 
używane w danym momencie narzędzia są przypisane do 
danego pracownika (informacja jest zawsze uzupełniona o 
datę zwrotu narzędzia do narzędziowni). Możliwe jest także 
wypożyczanie narzędzi, urządzeń i maszyn innym firmom, 
albo oddziałom danego przedsiębiorstwa.
Sprawdź najlepszy webowy program dla narzędziowni od 
SoftwareStudio!

Za pomocą program dla narzędziowni możesz 
uprawniać procesy w narzędziowni.

Wypożyczalnia narzędzi, urządzeń i innych sprzętów 
potrzebnych do różnorakich prac (magazynowych, 

budowlanych, remontowych) jest popularna w wielu 
przedsiębiorstwach. Najczęściej wypożycza się narzędzia 

innym pracownikom, ale coraz częściej firmy wypożyczają 
narzędzia pomiarowe i inne na zewnątrz - do innych 
oddziałów firmy, albo też innym przedsiębiorstwom. 
Sprawna kontrola wypożyczeń możliwa jest poprzez 

oprogramowanie Magazyn Narzędzi.
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Inwentaryzacja

Więcej na temat inwentaryzacja znajdziesz na tej 
stronie dotyczącej magazynu w narzędziowni.

Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia prowadzona 
tradycyjnie trwa długo i jest uciążliwa z uwagi na trudności w 
zidentyfikowaniu i spisaniu majątku. Program posiada moduł 
inwentaryzacji magazynu narzędzi, sprzętu, środków 
trwałych i wyposażenia. W każdym momencie można 
dokonać dokładnej inwentaryzacji każdego rodzaju sprzętu, 
z podziałem na numer serii czy konkretny model. 
Oprogramowanie generuje również dokumentację związaną 
z inwentaryzacją sprzętów. Można importować te dane do 
pliku programu excel, albo wydrukować.

10 powodów, aby skorzystać z  inwentaryzacja !

Zastosowanie specjalnych etykiet kodów kreskowych lub 
etykiet zbliżeniowych RFID pozwala na mobilną 

inwentaryzacje środków trwałych i wyposażenia. Arkusz 
inwentaryzacyjny (spis z natury) to rejestr stanów 

magazynowych wynikający z przeprowadzonej inwentury 
dla poszczególnych kartotek magazynowych. W rejestrze 
można podejrzeć pozycje arkusza inwentaryzacyjnego w 

zależności od numeru arkusza spisowego czy miejsca 
składowania.
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Dziękujemy, że zapoznałeś się z naszym rozwiązaniem
Program do wypożyczalni sprzętu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
https://narzedzia.softwarestudio.net.pl/magazyn/tool-management-

software/
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