
Narzędzia legalizacje
Czy narzędzia legalizacje jest dostępny na Androida?

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. Dostarcza również wszystkich niezbędnych 
informacji na temat stanu narzędzi.
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Narzędzia firmy budowlane
10 powodów, aby skorzystać z  narzędzia firmy budowlane !

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.

Narzędzia legalizacje 2 z 45 

https://narzedzia.softwarestudio.net.pl/oprogramowanie/program-do-zarzadzania-narzedziownia/


System magazynowania narzędzi
Czy na system magazynowania narzędzi otrzymałeś już ofertę?

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. Dokumenty grupowane są według numeru 
dokumentu. Domyślnie w rejestrze wyświetlane są 
dokumenty z ostatnich trzech miesięcy sortowane 
malejąco, czyli na górze wyświetlane są ostatnio 
wystawione dokumenty. Zakres dat można zmienić w 
prawym górnym rogu ekranu. Numer referencyjny 
dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest 
wyświetlony w pasku zadań.
Poznaj system magazynowania narzędzi od 
SoftwareStudio. Aplikację Android lub program www 
pozwalającą na pracę zdalną narzędziowni.
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Magazyn bhp
Czy magazyn bhp można używać na telefonach?

Oprogramowanie uzupełnia inne funkcjonalności 
systemu w narzędziowni. Wspomagając realizację 
produkcji np. w obszarze odzieży roboczej, wyposażenia 
pracownika czy kontroli jakości. Program magazyn BHP 
zapewnia kontrolę ubrań roboczych, artykułów BHP, 
przeglądy masek gazowych, monitorowanie 
dokumentów i dokumentacji technologicznej, 
certyfikatów i rysunków.
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System do zarządzania narzędziami
Mamy demo programu dla narzędziowni. Czy widziałeś już demo system do zarządzania narzędziami ?

Dokładna ewidencja sprzętu pozwoli na uniknięcie strat i 
uniemożliwia zagubienie cennych narzędzi. Dlatego też 
warto znakować narzędzia i urządzenia i oprócz 
ewidencji ilościowo-wartościowej kontrolować ich 
lokalizację na magazynie. Te i inne działania umożliwia 
oprogramowanie SoftwareStudio, w którym można także 
generować raporty oraz zestawienia. Sprawdź system do 
zarządzania narzędziami TCS.net firmy SoftwareStudio.
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Aplikacja do ewidencji narzędzi
Ponieważ oferujemy aplikacja do ewidencji narzędzi to chcemy abyś z tego skorzystał!

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.
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Magazyn w narzędziownia
Ponieważ oferujemy magazyn w narzędziownia to chcemy abyś z tego skorzystał!

Oprogramowanie, które używać będziesz w magazynie z 
narzędziami powinno być szybkie i niezawodne. 
Narzędzia wypożyczone pracownikom lub kontrahentom 
podlegają zwrotowi do magazynu, skąd zostały pobrane 
- wypożyczone. Dzięki oprogramowaniu zawsze 
wiadomo w czyim posiadaniu jest w danej chwili 
narzędzie oraz kiedy zostanie ono zwrócone do 
narzędziowni. Narzędziownia potrzebuje wygodny 
system wypożyczeń stanowi podstawę do tego, aby 
narzędzia były wykorzystywane w sposób wydajny. 
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Narzędzia kody kreskowe
Mamy demo programu dla narzędziowni. Czy widziałeś już demo narzędzia kody kreskowe ?

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. 
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Program do wypożyczalni sprzętu
10 powodów, aby skorzystać z  program do wypożyczalni sprzętu !

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!
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Program wypożyczalnia narzędzi
Czy zapoznałeś się z program wypożyczalnia narzędzi ?

Program Narzędziownia pozwoli zapanować nad 
ewidencją firmowych sprzętów i narzędzi oraz stale 
kontrolować zarówno ich lokalizację, jak i stan. 
Jakościowa i ilościowa kontrola narzędzi wchodzących w 
skład majątku firmy pozwoli uniknąć wydatków 
związanych z niespodziewanymi awariami, zaplanować 
ewentualne naprawy, a także monitorować w jaki sposób 
z narzędzi korzystają pracownicy.
Czy możliwa jest praca zdalna w narzędziowni? Tak, 
ponieważ program wypożyczalnia narzędzi działa online.
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Po co program w narzędziowni?
Poznaj po co program w narzędziowni? ,aby się dowiedzieć więcej!

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. 
Teraz już wiesz po co program w narzędziowni i 
dlaczego powinieneś wybrać najpopularniejszą wersję 
webową!
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Magazyn w narzędziowni
10 powodów, aby skorzystać z  magazyn w narzędziowni !

Program magazynowy w narzędziowni przygotowany 
został do zarządzania procesami obrotu narzędziami w 
przedsiębiorstwach produkcyjnych, budowlanych i 
usługowych. Program pozwala prowadzić ewidencje 
kartotek magazynowych rejestrując wiele informacji 
pozwalających dzielić kartoteki według dowolnych cech, 
typów i rodzajów. Zakładając kartotekę magazynową 
wypełnia się formularz z kilkoma zakładkami.
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Systemy zarządzania gospodarką narzędziową
Czy zapoznałeś się z systemy zarządzania gospodarką narzędziową ?

Narzędziownia to magazyn narzędzi, czyli miejsce na 
przechowywanie i wypożyczanie narzędzi, zwykle wraz ze 
wzrostem ilości narzędzi na stanie magazynu narzędzi 
pojawia się problem, jak tym zarządzać i kontrolować. 
Systemy zarządzania gospodarką narzędziową  to 
rozwiązania do obsługi narzędziowni.
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Program wypożyczanie narzędzi
Ponieważ oferujemy program wypożyczanie narzędzi to chcemy abyś z tego skorzystał!

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.
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Dodanie narzędzi
Mamy demo programu dla narzędziowni. Czy widziałeś już demo dodanie narzędzi ?

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. Informacje o ilościach zamówionych pozycji 
oraz o planowanych terminach dostaw są dostępne z 
poziomu kartotek magazynowych. 
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. 
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Program dla narzędziowni
Poznaj program dla narzędziowni ,aby się dowiedzieć więcej!

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!
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Ewidencja sprzętu w firmie
Mamy demo programu dla narzędziowni. Czy widziałeś już demo ewidencja sprzętu w firmie ?

Magazyn Narzędzi Online, czyli inaczej narzędziownia to 
system pozwalający na śledzenie za pomocą 
przeglądarki internetowej ilości i rodzajów dostępnych 
narzędzi. Narzędziownia od SoftwareStudio to 
najdoskonalsze oprogramowanie do ewidencji 
wypożyczeń (pracownikom i innym firmom, czy 
oddziałom przedsiębiorstwa) oraz podglądu dostępnych 
maszyn, urządzeń oraz narzędzi. Pozwala na lokalizację 
konkretnych urządzeń i narzędzi, a także dostęp do 
informacji na temat jego stanu. Możliwe jest 
przypisywanie narzędzi konkretnym pracownikom, 
ustalanie oraz weryfikowanie daty ich zwrotu.
Chcesz prowadzić online ewidencję sprzętu w firmie? 
Wybierz pierwszy w Polsce system do zarządzania 
narzędziownią dostępny online (www+ Android).
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Magazyn dla narzędziowni
Czy chcesz poznać magazyn dla narzędziowni ?

Narzędzia wypożyczone pracownikom lub kontrahentom 
podlegają zwrotowi do magazynu, skąd zostały pobrane 
- wypożyczone. Firmy budowlano-remontowe często 
dokonują wynajmu specjalistycznych narzędzi lub 
maszyn. Za pomocą programu TCS.net możemy 
rejestrować dokumenty wypożyczeń takich urządzeń 
prowadząc ewidencję ilościowo-wartościową. 
Wypożyczone przedmioty wchodzą na stan narzędziowni 
i podlegają dalszej ewidencji w standardowy sposób. 
Jednakże wydzielony rejestr takich wypożyczeń od 
dostawcy pozwala na weryfikację KOMU i KIEDY należy 
zwrócić wypożyczone mienie. Ponadto możemy 
kontrolować koszty związane z wynajmem.
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Badania narzędzi
Czy badania narzędzi można używać na telefonach?

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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Administrator magazynu narzędzi
Czy administrator magazynu narzędzi jest dostępny na Androida?

Moduł administrator magazynu narzędzi stanowi 
dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych 
zawartych w całym lub części systemu. Pozwala on 
definiować prawa dostępu dla grup i indywidualnych 
użytkowników. Kontrola obejmuje dostęp zarówno 
systemu jako całości, jak i do jego poszczególnych 
modułów, rejestrów, dokumentów czy funkcji. W obrębie 
jednej funkcji można także definiować prawa do odczytu, 
wprowadzania zmian lub usuwania danych. 
Program do ewidencji odzieży roboczej i środków 
ochrony osobistej BHP.
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Narzędziownia magazyn
Ponieważ oferujemy narzędziownia magazyn to chcemy abyś z tego skorzystał!

Program prowadzi ewidencję dowolnych materiałów, 
wyposażenia i środków trwałych oraz rozlicza 
odpowiedzialnych za to pracowników. Program wystawia 
dokumenty magazynowe WZ, PZ, PW, RW, OT i LT oraz 
inne zdefiniowane. Ponadto w programie można 
prowadzić proces zakupowy, a także zamówienia. 
Magazyn Narzędzi od SoftwareStudio to wielozadaniowy 
system wspierający wszystkie procesy narzędziowni. 
Dlatego też zawiera liczne moduły, gdzie każdy z nich 
odpowiada innym działaniom magazynowym.
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Narzędzia kodowanie
Ponieważ oferujemy narzędzia kodowanie to chcemy abyś z tego skorzystał!

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. Opakowania 
zwykle są oznakowane kodem kreskowym producenta, 
który można wykorzystać w programie.
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Ewidencjonowanie sprzętu budowlanego
Czy możliwa jest praca zdalna w narzędziowni? Tak, ponieważ ewidencjonowanie sprzętu budowlanego ! Program 
TCS.net działa online.

Program przeznaczony do ewidencji sprzętu, narzędzi i 
materiałów eksploatacyjnych pozwala także na 
wypożyczenia narzędzi i urządzeń. Może się to odbywać 
zarówno wewnątrz (wypożyczenia pracownicze), jak i na 
zewnątrz (wypożyczenia do innych oddziałów i firm). 
Oprogramowanie zawsze wyświetla aktualne informacje 
na temat tego, gdzie znajdują się narzędzia oraz 
urządzenia.
Jeżeli potrzebujesz prowadzić ewidencjonowanie sprzętu 
budowlanego online to wybierz TCS.net. Pierwszą 
aplikację Android dla narzędziowni w Polsce!
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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.
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Etykieta rfid
Czy zapoznałeś się z etykieta rfid ?

Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się 
na wprowadzaniu i wykorzystaniu systemów 
automatycznej identyfikacji za pomocą różnych 
rozwiązań technologicznych. Etykieta RFID zapewnia 
duży zasięg i pewność odczytu oznakowanych narzędzi i 
wyposażenia.
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Narzędzia inwentaryzacja
Czy na narzędzia inwentaryzacja otrzymałeś już ofertę?

Program posiada moduł inwentaryzacji magazynu 
narzędzi, sprzętu, środków trwałych i wyposażenia. 
Program TCS.net uruchomisz w swojej narzędziowni. 
Pozwoli on zapanować nad ewidencją firmowych 
sprzętów i narzędzi oraz stale kontrolować zarówno ich 
lokalizację, jak i stan. Jakościowa i ilościowa kontrola 
narzędzi wchodzących w skład majątku firmy pozwoli 
uniknąć wydatków związanych z niespodziewanymi 
awariami, zaplanować ewentualne naprawy, a także 
monitorować w jaki sposób z narzędzi korzystają 
pracownicy.
Inwentaryzacja narzędziowni online pozwala na pracę 
zdalną.
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Program do zarządzania narzędziami
Za pomocą program do zarządzania narzędziami możesz uprawniać procesy w narzędziowni.

Narzędziownia to magazyn narzędziowy, czyli miejsce na 
przechowywanie i wypożyczanie narzędzi, zwykle wraz ze 
wzrostem ilości narzędzi na stanie magazynu narzędzi 
pojawia się problem, jak tym zarządzać i kontrolować. 
Pomoc w tym zakresie przynieść może specjalistyczny 
program komputerowy dedykowany do obsługi 
narzędziowni. 
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). Oferowany program do 
zarządzania narzędziami to pierwsze w Polsce 
rozwiązania www.
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Narzędzia oznakowanie
Ponieważ oferujemy narzędzia oznakowanie to chcemy abyś z tego skorzystał!

Najwytrzymalsze kody kreskowe z uwagi na łatwość 
uszkodzenia, nie nadają się do trwałego oznakowania 
pracujących w ciężkich warunkach narzędzi. Czytniki RFID 
UHF dalekiego zasięgu do identyfikacji osób i 
przedmiotów za pomocą fal radiowych. Staje się on 
coraz bardziej popularny w firmach produkcyjnych, albo 
usługowych, w których pracuję się często w trudnych 
warunkach. Chodzi tu między innymi o wysokie/niskie 
temperatury, czy wilgotność, ale też inne czynniki, które 
sprawiają, że standardowe etykiety z czasem się niszczą.
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Program do ewidencji sprzętu
Mamy demo programu dla narzędziowni. Czy widziałeś już demo program do ewidencji sprzętu ?

Narzędziownia znajduje się w większości firm 
produkcyjnych. Można ją też znaleźć w firmach 
budowlanych, remontowych, czy magazynowych. 
Porządek w narzędziowni jest trudny do utrzymania. 
Pracownicy co chwilę wyjmują z niej kolejne narzędzia, 
nie wiadomo kto korzysta z jakiego sprzętu, trudno 
zlokalizować urządzenia już zwrócone. 
Możesz więc w narzędziowni uruchomić program do 
ewidencji sprzętu. Jeżeli będzie to program online to 
pracownicy będą mogli pracować zdalnie.
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Drukarki RFID etykiet
Czy zapoznałeś się z drukarki rfid etykiet ?

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.
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Program do wypożyczalni narzędzi
Więcej na temat program do wypożyczalni narzędzi znajdziesz na tej stronie dotyczącej magazynu w 
narzędziowni.

Program do zarządzania narzędziami jest obecnie 
niezbędny do tego, aby z dokładnością monitorować 
liczbę narzędzi, maszyn i urządzeń, a także weryfikować 
ich stan. Bardzo istotna jest identyfikacja narzędzi, która 
dzięki Magazynowi Narzędzi od SoftwareStudio jest 
możliwa poprzez kody kreskowe, a także metodę RFID. 
Poprzez oprogramowanie można kontrolować stan 
narzędzi, a także zarządzać korzystaniem z nich przez 
pracowników.
SoftwareStudio proponuje program, który wykorzystasz 
w narzędziowni do pracy zdalnej. Ponieważ program do 
wypożyczalni narzędzi działa online!
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Program do obsługi magazynu BHP
Czy chcesz poznać program do obsługi magazynu bhp ?

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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Program do identyfikacji sprzętu
Więcej na temat program do identyfikacji sprzętu znajdziesz na tej stronie dotyczącej magazynu w narzędziowni.

Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się 
na wprowadzaniu i wykorzystaniu systemów 
automatycznej identyfikacji za pomocą różnych 
rozwiązań technologicznych np. kodów kreskowych jako 
nośników informacji. Kod kreskowy odwzorowuje ściśle 
określony zestaw znaków, alfanumeryczny dla znaków 
cyfrowych i literowych. Technikę automatycznej 
identyfikacji za pomocą kodów kreskowych można 
wykorzystać do identyfikacji towarów, narzędzi, 
pracowników, miejsc składowania, opakowań, 
wyposażenia i środków trwałych. Sam kod kreskowy 
może być nośnikiem danych identyfikacyjnych lub 
nośnikiem danych. 
Program TCS.net pozwala wdrożyć i wykorzystywać do 
identyfikacji zarówno kody kreskowe, karty magnetyczne 
jak i identyfikację za pomocą RFID. Nasz program do 
identyfikacji sprzętu był pierwszym rozwiązaniem 
webowym w Polsce!
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Oprogramowanie do ewidencji narzędzi
Mamy demo programu dla narzędziowni. Czy widziałeś już demo oprogramowanie do ewidencji narzędzi ?

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. Oprogramowanie do obsługi narzędziowni 
pozwala gromadzić informacje o wyposażeniu działu 
Narzędziowni, śledzić historię wypożyczeń, kontrolować 
ważność badań przyrządów pomiarowych i badań 
technicznych urządzeń, prowadzić kartoteki osób 
korzystających z jej usług. 
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Jaki program dla narzędziowni?
Czy jaki program dla narzędziowni? można używać na telefonach?

Dane o narzędziach przypisywane są do kartoteki 
narzędziowej. Wypożyczanie narzędzi odbywa się 
bezpośrednio pracownikom/wykonawcom. Program 
przechowuje te informacje i na bieżąco wyświetla jakie 
narzędzia są w danym momencie wypożyczone, do kogo 
są przypisane oraz w jakim terminie planowany jest 
zwrot narzędzi. Dzięki systemowi identyfikacji nie ma 
możliwości zgubienia narzędzia, zawsze wiadomo gdzie 
dokładnie się on znajduje.
Czy już wiesz jaki program dla narzędziowni i dlaczego 
powinna to być najlepsza wersja dostępna online?
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Zarządzanie narzędziami
Czy na zarządzanie narzędziami otrzymałeś już ofertę?

Program sprawia, że przedsiębiorstwo ogranicza wydatki 
na narzędzia, dzięki kontroli wypożyczeń, a także stanu 
wszystkich narzędzi. Monitorowanie tego, gdzie znajduje 
się dane urządzenie oraz kiedy zostanie zwrócone, a 
zarazem jaki jest jego stan techniczny znacznie wpływa 
na wydajność firmy i zwiększa jej zyski. Tym bardziej, iż 
jeśli niektóre rodzaje sprzętów nie będą potrzebne przez 
dłuższy czas, to można je wypożyczyć kontrahentom, 
współpracownikom i innym firmom.
Masz urządzenia z systemem Android? Nie ma 
problemu, ponieważ zarządzanie narzędziami dostępne 
jest w aplikacji Android!
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Narzędzia BHP
Czy narzędzia bhp jest dostępny na Androida?

Program zapewnia kontrolę ubrań roboczych, artykułów 
BHP, przeglądy masek gazowych, monitorowanie 
dokumentów i dokumentacji technologicznej, 
certyfikatów i rysunków. Oprogramowanie, które używać 
będziesz w magazynie z narzędziami powinno być 
szybkie i niezawodne. Musi być oparte na stabilnych 
rozwiązaniach informatycznych. Tym wyróżnia się 
oprogramowanie od SoftwareStudio, które pozwala na 
ekspresową edycję informacji, ale też szybkie 
przeglądanie danych i tworzenie raportów oraz 
zestawień.
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Narzędzia produkcja
Czy narzędzia produkcja można używać na telefonach?

Zarządzanie magazynami narzędzi, narzędziami 
skrawającymi CNC, frezami, płytkami, ściernicami, 
sprawdzianami. Gospodarka narzędziami składa się z 
wielu procesów. Jest to kontrola tego, jacy pracownicy 
korzystają z urządzeń, jaka jest dokładna lokalizacja 
narzędzi, w jakim są one stanie i czy wymagają naprawy i 
wiele wiele więcej. Wszystkie te działania powinny być 
odpowiednio kontrolowane i w większości firm 
przebiegają według konkretnych strategii. Aby znacznie 
ułatwić i usprawnić wszystkie procesy najlepiej jest 
wprowadzić oprogramowanie umożliwiające 
jednoczesną kontrolę wszystkich prac. 
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Dziękujemy, że zapoznałeś się z naszym rozwiązaniem
Narzędzia legalizacje.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
https://narzedzia.softwarestudio.net.pl/oprogramowanie/program-

do-zarzadzania-narzedziownia/
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