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KODYS SLOVENSKO

• Od roku 2004 člen IBCS Group

• Od roku 2018 člen Aliancia IBCS·SPICA

• Člen predstavenstva GS1 Slovensko

• Auto – ID riešenia

• Servis & podpora

Na Slovensku od roku 1995

„Three seas Alliance“



Problémy pri správe majetku

• Neprehľadnosť pri evidencii majetku

• Časová náročnosť pri inventarizácií

• Chybovosť pri vykonávaní inventarizácie

• Vznik nezrovnalosti

• Nejasná dohľadateľnosť
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Riešenie = EVIDEI

• Prehľadnosť evidencie majetku

• Zrýchlenie inventarizácie

• Eliminácia chybovosti

• Ľahká a intuitívna obsluha

• Presnosť pri identifikácií majetku

Rýchle, presné, efektívne, prehľadné
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EVIDEI

2005 2013

Evidencia majetku

2000

2018



PRINCÍPY RIEŠENIA

OZNAČENIE MAJETKU
TLAČ/SKENOVANIE

SOFTWARE 



Označenie majetku

• Každý majetok a každá miestnosť sú označené 

etiketou s jedinečným identifikačným číslom

Odolnosť, vhodné umiestnenie, bezpečnostné (void) etikety



Hardvér

Mobilný terminál Tlačiareň etikiet



EVIDEI EKOSYSTÉM

Licenčný Server

Webové služby API

DB Connection Builder

Import Data Converter

Tlačiareň etikiet RFID Desktop Reader



Desktop aplikácia

• Členenia
▪ 3x závislé FYZICKÉ (napr. miestnosť – budova – mesto)

▪ 4x nezávislé LOGICKÉ (napr. osoba, nákladové stredisko, typ, projekt,...)

• Vytváranie a úprava (jednotlivo, alebo po skupinách)

• Stav (aktívny / neaktívny), pôžičky, poznámky, fotografie, ceny, 
príslušenstvo, sériové čísla, cudzí majetok, dodávatelia, 
prílohy

• Filtrovanie, reporty a história

• Tlač etikiet s čiarovými kódmi

• Manažment členení a užívateľov

• Prispôsobiteľný dizajn a zobrazenie dát

Hlavné rozhranie riešenia



Mobilná aplikácia

• Inventúra

▪ Podľa FYZICKÉHO / LOGICKÉHO členenia

▪ RFID

• Automatické zálohovanie dát na SD kartu

• Založenie nového majetku, poznámky, 

fotografie počas inventúry

• Prezeranie majetku (on-line & off-line)

• Bezdrôtová komunikácia

• Mobilné terminály s integrovaným skenerom ČK, prípadne mobilný telefón s Android OP

Operačný systém Android



Referencie

Spokojní zákazníci naprieč odvetviami



DS PROPERTY, a.s.

PREHĽAD V SPRAVOVANÝCH SPOLOČNOSTIACH

• Manažérsky a pracovný nástroj pre správu majetku v spoločnostiach
• Počet majetku 50.000+
• Stand-alone solution

„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



ESET, spol. s.r.o.

OPTIMALIZÁCIA EVIDENCIE MAJETKU V ESET

• Zefektívnenie používania Barcode
• Komplexné SW riešenie
• Počet majetku 8.020 kusov
• Integrácia na ERP ABRA

„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



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

ZRÝCHLILI SME INVENTÚRU V I.D.C. HOLDING

• QR kódy
• Long-range snímacie zariadenia
• Počet majetku 28.200 kusov
• IFS Aplikácie - ERP Systém

„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



www.logotyp.sk

www.evidei.com

OTÁZKY

Knows where it is


