
Evidence majetku,
čárový kód
Systém MAJETEK je určen pro firmy a organizace, 
které vlastní větší množství majetku. Vzhledem  
k tomu, že v majetku je vždy uloženo velké množ-
ství finančních prostředků, je nutné mít podrob-
nou evidenci o jeho stavu, o jeho rozmístění ve 
firmě, o přidělení zodpovědnosti za tento maje-
tek jednotlivým pracovníkům. K tomu, aby eviden-
ce majetku byla jednoduchá, přehledná a spolehli-
vá, je vhodné použít evidenci pomocí čárových 
kódů.

Etiketa s čárovým kódem nalepená na jednotli-
vých kusech majetku vám umožní použít 
inventarizaci pomocí přenosných programovatel-
ných snímačů čárových kódů. Tento způsob 
využití moderních prostředků evidence přináší 
úsporu času, a tím i peněz při provádění inventari-
zace, radikálně zvyšuje spolehlivost inventarizace 
omezením až vyloučením chyb lidského faktoru.

Podnikejte s přehledem

Princip práce
V systému MAJETEK je provedena evidence veškerého majetku. Jsou evidovány jednotlivá umístění 
majetku (kanceláře, budovy). Pro umístění je možno vytvářet hierarchii (budova, podlaží, kancelář, ...). 
Jednotlivé kusy majetku jsou přiřazeny na jednotlivá umístění, případně přiřazen osobám, kterým je 
majetek svěřen. Jsou vytištěny etikety s čárovým kódem.

Etikety jsou následně umístěny na jednotlivých kusech majetku (nebo také mohou sloužit pro 
označení jednotlivých místností, podlaží objektu).

Invetarizace je prováděna pomocí přenosných terminálů se čtečkou čárových kódů. Do terminálu 
je nahrán seznam majetku. Pracovník prochází objekty a snímá jednotlivé kódy na majetku. 
Po načtení dat do systému MAJETEK je provedena inventura.
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Podnikejte s přehledem

Součásti systému
      software pro evidenci majetku
      etikety pro označení majetku
      tiskárna pro tisk etiket
      čtečka čárového kódu pro inventarizaci

Databázové platformy
      Microsoft Access
      MSDE, Microsoft SQL 2000
      Interbase SQL (Win32/Linux)

Zavedení majetku
Do evidence zapíšete nakoupený majetek - zaevidujete jeho druh, cenu, výrobní číslo, 
popis, odpisovou skupinu daňovou i účetní atd. Jedním příjmem je možné přijmout větší 
množství stejného majetku. Systém označí každý kus samostatným inventárním číslem, 
následně přiřadíte majetku umístění nebo zodpovědného pracovníka. K takto zavedené-
mu majetku vytisknete evidenční štítek s inventárním číslem, popisem, případně 
umístěním a s čárovým kódem. Tímto štítkem majetek označíte a umístíte na jeho místo.  

Soubory movitých věcí
V systému MAJETEK můžete evidovat také soubory movitých věcí a pracovat s nimi jako 
by byly jeden kus (například počítač s monitorem a tiskárnou).

Pohyby majetku
U jednotlivých kusů majetku můžete snadno měnit umístění (místnost, podlaží, 
středisko) nebo jej přiřazovat jednotlivým osobám s tiskem předávacích protokolů.

Tisk etiket s čárovým kódem
Etikety s čárovým kódem, které jsou následně umístěny na jednotlivých kusech majetku 
(nebo také mohou sloužit pro označení jednotlivých místností, podlaží objektu), mohou 
být vytištěny na laserových nebo inkoustových tiskárnách na "předsekané" etikety na 
listech A4 nebo na termotranfserových tiskárnách určených pro tisk etiket a štítků.

Inventarizace pomocí přenosných terminálů
Při standardní inventarizaci si vytisknete inventurní seznam majetku, podle kterého 
inventurní pracovníci procházejí a kontrolují přítomnost majetku. Tento starý způsob je 
časově velmi náročný a skýtá velkou možnost pro chybu pracovníka při sčítání majetku. Při 
snímání čárových kódů z majetku je možnost úmyslné nebo neúmyslné chyby inventurní-
ho pracovníka znemožněna.

Daňové a účetní odpisy
V systému můžete zpracovat účetní a daňové odpisy dle platné legislativy. Program 
snadným způsobem provede hromadné daňové nebo účetní odpisy majetku.

Výstupní sestavy, exporty dat
V editoru sestav je možno vytvářet vlastní tiskové sestavy a exporty dat. Všechny 
výstupní sestavy lze ukládat ve zvoleném formátu: txt, csv, rtf, html, xls, jpg, gif, bmp, 
emf, wmf a pdf. V editoru sestav lze vytvářet také grafy.
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Kontakní informace

Sídlo společnosti - Karviná
RON Software, spol. s r.o.
Rudé armády 534
733 01  Karviná – Hranice

tel.:    +420 596 312 827
mob: +420 603 102 448
fax.:   +420 596 309 036
e-mail: software@ron.cz

Pobočka - Praha
Vršovické náměstí 2/111
101 00  Praha 10

tel.:    +420 222 780 255
mob: +420 604 310 559
e-mail: praha@ron.cz

Pobočka - Brno
Karlova 7
614 00  Brno

tel.:    +420 545 230 133
e-mail: brno@ron.cz


