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Evidencia a inventarizácia majetku 
prostredníctvom čiarových kódov a RFID



Problémy pri správe majetku



Aké máme možnosti? 

TLAČ/OZNAČENIE MAJETKU

SOFTWARE

SKENOVANIE



ESET, spol. s r.o.

OPTIMALIZÁCIA EVIDENCIE MAJETKU

„Spoločnosť KODYS SLOVENSKO nám odporučila ponechať pôvodný systém značenia, takže nebolo potrebné prácne
preznačovanie a prelepovanie majetku. Tento fakt urýchlil implementáciu riešenia a jeho nábeh do ostrej prevádzky behom
jedného mesiaca. EVIDEI nám okrem samotného zrýchlenia inventúry a zníženia chybovosti pri inventúre výrazne zrýchlil
komplikované a časovo náročné spracovávanie výsledkov inventúry“

Lucia Talapková
vedúca finančného oddelenia spoločnosti ESET

▪ zachovanie aj existujúceho označenia

▪ eliminácia chybovosti

▪ zrýchlenie inventarizácie

▪ okamžité výsledky inventúry

▪ komplexný prehľad o majetku



Slovnaft + MOL

95 TISÍC MAJETKOV

▪ 3 databázy

▪ SAP integrácia

▪ výrazná úspora času

▪ 250+ čerpacích staníc



DS PROPERTY, a.s.

PREHĽAD V SPRAVOVANÝCH SPOLOČNOSTIACH

„Systém EVIDEI nám poskytne prehľadný manažérsky a pracovný nástroj na správu majetku vo všetkých spoločnostiach, pre
ktoré vykonávame správu. V EVIDEI máme k dispozícií priestor na zlúčenie rôznych pracovných tabuliek do jedného systému,
vďaka čomu získame ucelený prehľad o majetku v každej spoločnosti. Zavedením čiarových kódov navyše zrýchlime a spresníme
proces inventarizácie.“

JUDr. PaedDr. Anita Sido
Property Manager



Carlton Property, s.r.o.

EFEKTÍVNE PROCESY PRI SPRÁVE MAJETKU

„Predchádzajúci systém na evidenciu a inventarizáciu majetku nespĺňal naše predstavy a očakávania. Preto sme sa odhodlali
ku zmene a tou bol prechod na K-Majetok (dnes už EVIDEI). Fyzickú inventarizáciu vykonávame využitím brigádnikov, preto
oceňujeme jednoduché a intuitívne používateľské prostredie v mobilnom termináli s čítačkou čiarových kódov, čiže zaškolenie
nových ľudí je veľmi rýchly proces.“

Karmen Haulíková
Koordinátor inventúry



I.D.C. Holding, a.s.

ZRÝCHLENIE INVENTÚRY V I.D.C. HOLDING

„Naša spoločnosť kontinuálne investuje do inovácií, ktoré vedú k zjednodušovaniu a zvyšovaniu efektivity práce. Aj preto sme
ocenili riešenie, s ktorým nás oslovila spoločnosť KODYS SLOVENSKO. Vnímame ho ako veľký posun v procese inventúry. Vďaka
EVIDEI dokážeme spracovať výsledky inventúry v kratšom čase a s menším počtom nepresností. Samotná implementácia
riešenia prebehla hladko a rýchlo, takže už tento rok môžeme novinku pri inventúre využiť!“ (r. 2018)

Mgr. Rudolf Švehla
správca ekonomických modulov



Berlin Brands Group a.s.

PREHĽAD V SPRAVOVANÝCH SPOLOČNOSTIACH

„V BBG sa riadime heslom, ktoré často používajú právnici: ‚The devil is in the detail’ - Záleží na maličkostiach“

spolumajitelia Brichta a Both v rámci holdingu BBG

▪ Manažérsky a pracovný nástroj pre správu majetku

▪ Využitie najmodernejších RFID technológií

▪ Počet majetku 5.000+

▪ Stand-alone/Interface s ekonomickým SW POHODA E1



Referencie

Spokojní EVIDEI zákazníci: 

Spokojní zákazníci pred EVIDEI: 

DS PROPERTY a.s.



Riešenie = EVIDEI

Rýchle, presné, efektívne, prehľadné

▪ Prehľadnosť evidencie majetku

▪ Zrýchlenie inventarizácie

▪ Eliminácia chybovosti

▪ Okamžité a presné výsledky

▪ História a dohľadateľnosť

▪ Ľahká a intuitívna obsluha

▪ Rýchly návrat investície

▪ Prepojenie s ERP

▪ Jazykové mutácie a podpora aj v zahraničí





Know where it is

@evidei_com

www.evidei.com

EVIDEI Asset Management


