
Aplikácia InvenTory rozširuje štandardnú funkcionalitu systému SAP v oblasti evidencie a sprá-

vy majetku. Umožňuje označovanie majetkov a lokalít vo vašej organizácii prostredníctvom čia-

rových kódov a zjednodušuje a automatizuje proces evidencie majetku a jeho inventarizácie.

Ako to funguje?

Aplikácia InvenTory predstavuje rozšírenie systému SAP a apli-
kačný software pre mobilné zariadenia, pre čítačky čiarové-
ho kódu. Rozšírenie umožní vytvoriť štítok s čiarovým kódom 
v procese obstarania majetku. Následne sa v procese inventa-
rizácie realizuje výmena vybraných dát medzi systémom SAP 
a mobilným zariadením. Výsledky inventarizácie sa zazname-
najú naspäť na karty majetku v systéme SAP.

Prínosy

Úspora času - Technológia zberu dát prostredníctvom čiaro-
vých kódov umožňuje pracovníkom zaznamenať väčšie 
množstvo údajov a vykonať svoje činnosti rýchlejšie.

Zníženie chybovosti - Redukovanie pravdepodobnosti chýb 
počas inventúry - pri zbere dát a takisto pri spracovaní výsled-
kov inventúry (zápisy na karty majetku). 

Zvýšenie transparentnosti - Všetky akcie evidencie majetku 
a inventarizácie majú jasné záznamy v SAP-e o pracovníkoch, 
ktorí ich zrealizovali. Systém poskytuje prehľadné zostavy 
o umiestnení a hmotnej zodpovednosti za majetok.

Zníženie nákladov - Úsporou času a odbúraním papierovej 
evidencie je možné znížiť náklady súvisiace so správou ma-
jetku v organizácii.

Funkcie

Aplikácia je integrovaná primárne na modul AM, voliteľne na 
HR (inventarizačná komisia)

Umožňuje fl exibilne defi novať oblasti majetku pre inventa-
rizáciu – podľa druhov majetku, podľa umiestnenia, a pod.
Umožňuje defi novať viacstupňové zodpovednosti v inven-
tarizačnej komisii
�Umožňuje paralelnú prácu viacerých členov inventarizačnej 
komisie na výkone inventarizácie
�Umožňuje naraz inventarizovať majetok vedený vo viace-
rých účtovných okruhoch
�Dynamické defi novanie štruktúr dávok – formou nastavení 
(bez programovania) je možné meniť vzhľad obrazoviek na 
čítačke čiarového kódu a zobrazovať dáta relevantné pre 
jednotlivého zákazníka

Referencie

Aplikácia InvenTory je úspešne nasadená a prevádzkovaná 
aj u týchto zákazníkov. Sú to organizácie, pri ktorých dosahu-
je počet inventarizovaných majetkov viac ako 30.000 kusov. 
V prípade niektorých zákazníkov sú v jednej miestnosti súčas-
ne umiestnené majetky viacerých organizácií – aj v takýchto 
scenároch umožňuje aplikácia InvenTory prehľadne a efektív-
ne spravovať majetok.

• Železnice Slovenskej republiky 
• Železničná spoločnosť Cargo Slovakia
�• Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR� 
• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
• Agentúra na podporu výskumu a vývoja
• Nitriansky samosprávny kraj
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