
Ewidencja sprzętu w firmie
Ponieważ oferujemy ewidencja sprzętu w firmie to chcemy abyś z tego skorzystał!

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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Narzędzia firmy budowlane
Ponieważ oferujemy narzędzia firmy budowlane to chcemy abyś z tego skorzystał!

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.
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Ewidencjonowanie sprzętu budowlanego
Ponieważ oferujemy ewidencjonowanie sprzętu budowlanego to chcemy abyś z tego skorzystał!

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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Etykieta rfid
Ponieważ oferujemy etykieta rfid to chcemy abyś z tego skorzystał!

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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Jaki program dla narzędziowni?
Ponieważ oferujemy jaki program dla narzędziowni? to chcemy abyś z tego skorzystał!

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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Program do identyfikacji sprzętu
Ponieważ oferujemy program do identyfikacji sprzętu to chcemy abyś z tego skorzystał!

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!

Ewidencja sprzętu w firmie 7 z 25 

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


Ewidencja sprzętu w firmie 8 z 25 



Magazyn narzędzi
Ponieważ oferujemy magazyn narzędzi to chcemy abyś z tego skorzystał!

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. 
Pomoc w tym zakresie przynieść może specjalistyczny 
program komputerowy dedykowany do obsługi 
narzędziowni.
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Administrator magazynu narzędzi
Ponieważ oferujemy administrator magazynu narzędzi to chcemy abyś z tego skorzystał!

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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Tagi na pojemniki i kontenery
Ponieważ oferujemy tagi na pojemniki i kontenery to chcemy abyś z tego skorzystał!

Tagi na pojemniki i kontenery RFID UHF dalekiego 
zasięgu identyfikują konkretną sztukę opakowania, 
nośnika logistycznego. Tagi RFID do znakowania sprzętu 
IT: laptopy, komputery, drukarki, serwery, dyski 
przenośne. Są umieszczane na powierzchni metalowej. 
Wyróżnia je wytrzymałość i możliwość umieszczania na 
różnych elementach konstrukcyjnych. Tagi RFID są 
obecnie coraz częściej wykorzystywane do znakowania 
urządzeń mobilnych.

Ewidencja sprzętu w firmie 11 z 25 

https://narzedzia.softwarestudio.net.pl/narzedziownia-tagi-rfid/


Program w narzędziowni
Ponieważ oferujemy program w narzędziowni to chcemy abyś z tego skorzystał!

Wypożyczalnia narzędzi, urządzeń i innych sprzętów 
potrzebnych do różnorakich prac (magazynowych, 
budowlanych, remontowych) jest popularna w wielu 
przedsiębiorstwach. Najczęściej wypożycza się narzędzia 
innym pracownikom, ale coraz częściej firmy 
wypożyczają narzędzia pomiarowe i inne na zewnątrz - 
do innych oddziałów firmy, albo też innym 
przedsiębiorstwom. Sprawna kontrola wypożyczeń 
możliwa jest poprzez oprogramowanie Magazyn 
Narzędzi. 
SoftwareStudio dostarcza program, który wykorzystasz w 
narzędziowni.

Ewidencja sprzętu w firmie 12 z 25 

https://narzedzia.softwarestudio.net.pl/magazyn/tool-management-software/


Narzędzia przeglądy 
Ponieważ oferujemy narzędzia przeglądy  to chcemy abyś z tego skorzystał!

Program do przeglądów technicznych narzędzi i maszyn. 
Okresowe badania elektronarzędzi dla zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkowania. Okresowe przeglądy i 
badania kontrolne narzędzi pneumatycznych, jak i innych 
elektronarzędzi należy przeprowadzać na podstawie 
instrukcji użytkowania urządzenia dostarczonej przez 
producenta lub ustaleń pracodawcy. 
Przepisy nakładają odpowiedzialność za stan techniczny 
narzędzi na ich właścicieli i użytkowników, ale nie 
określają zakresu i częstotliwości badań
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Magazyn narzędziowy
Ponieważ oferujemy magazyn narzędziowy to chcemy abyś z tego skorzystał!

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.
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Automatyczna identyfikacja
Ponieważ oferujemy automatyczna identyfikacja to chcemy abyś z tego skorzystał!

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 oraz 
wyposażenia. Program przeznaczony do ewidencji 
sprzętu, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych.
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Narzędzia produkcja
Ponieważ oferujemy narzędzia produkcja to chcemy abyś z tego skorzystał!

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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Narzędzia RFID
Ponieważ oferujemy narzędzia rfid to chcemy abyś z tego skorzystał!

Oznakowanie narzędzi za pomocą chipów lub etykiet 
zbliżeniowych RFID. Oznakowanie dla narzędzi do pracy 
w ciężkich warunkach. Są znacznie bardziej wytrzymałe 
niż tradycyjne kody kreskowe. Etykiety RFID UHF 
dalekiego zasięgu są najtańszym i bardzo dobrym 
sposobem znakowania przedmiotów w systemach 
zbliżeniowych RFID. Pozwalają na szybkie, ale przede 
wszystkim precyzyjne znakowanie towarów, asortymentu 
oraz urządzeń. Z roku na rok decyduje się na nie coraz 
więcej firm, ponieważ jest to niezwykle wygodna 
metoda.
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Ewidencja sprzętu
Ponieważ oferujemy ewidencja sprzętu to chcemy abyś z tego skorzystał!

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą 
bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich 
produkcją. Studio Narzędziownia.net (ASP.net) 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. 
Uruchom ewidencję sprzętu za pomocą programu 
TCS.net. Aplikację Android lub program www 
pozwalającą na pracę zdalną w narzędziowni.
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Drukarka RFID
Ponieważ oferujemy drukarka rfid to chcemy abyś z tego skorzystał!

Drukarka RFID jednocześnie zadrukuje etykietę 
samoprzylepną oraz odczyta lub zapisze bank pamięci 
EPC umieszczony w chipie RFID. Drukarka etykiet RFID 
przeznaczona do drukowania kodów kreskowych 
wyposażona jest w koder RFID UHF dalekiego zasięgu. 
Umożliwia natychmiastowe drukowanie i szybkie 
oznaczanie narzędzi, urządzeń, czy też innych 
przedmiotów, które wymagają identyfikacji. Występują w 
różnych rozmiarach i kolorach.
Jest niezwykle wygodnym urządzeniem służącym do 
wydruku etykiet magazynowych, kodów kreskowych. Jest 
przydatny zarówno w magazynach, jak i centrach 
logistycznych, czy też firmach produkcyjnych.
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Narzędziownia w zakładzie produkcyjnym
Ponieważ oferujemy narzędziownia w zakładzie produkcyjnym to chcemy abyś z tego skorzystał!

Podniesienie jakości procesu produkcyjnego, 
standaryzacja narzędzi w firmie, skrócenie czasu 
przezbrojeń, przestojów maszyn. Aplikacja służąca do 
utrzymania ruchu agreguje w jednej centralnej bazie 
informacje o maszynach, które działają na liniach 
produkcyjnych w przedsiębiorstwie, umożliwiając pełną 
kontrolę nad ich funkcjonowaniem. Program TCS.net 
oferowany przez SoftwareStudio umożliwia ocenę ryzyka 
dla każdego z urządzeń, rejestruje ewentualne awarie, a 
także pomaga dostosować zakład produkcyjny do 
wymogów dyrektywy maszynowej.
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Magazyn dla narzędziowni
Ponieważ oferujemy magazyn dla narzędziowni to chcemy abyś z tego skorzystał!

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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Narzędzia czytnik rfid
Ponieważ oferujemy narzędzia czytnik rfid to chcemy abyś z tego skorzystał!

Czytnik RFID podłączony do programu rozpoznaje 
jednocześnie wiele przedmiotów co przyśpiesza 
ewidencję wydań i zwrotów. Tagi RFID na metal są 
specjalnie dostosowane do pracy na powierzchniach 
metalowych. Tagi RFID to najlepszy sposób na 
oznaczanie urządzeń i sprzętów, których części (albo 
całość) jest z metalu. Są trwałe, stają się coraz 
popularniejsze. Bardzo często wykorzystuje się je w 
oznaczaniu urządzeń takich jak: laptopy, drukarki, dyski.
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Narzędzia inwentaryzacja
Ponieważ oferujemy narzędzia inwentaryzacja to chcemy abyś z tego skorzystał!

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 wypożyczalni sprzętu
Ponieważ oferujemy program do wypożyczalni sprzętu to chcemy abyś z tego skorzystał!

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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Dziękujemy, że zapoznałeś się z naszym rozwiązaniem
Ewidencja sprzętu w firmie.

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

sprzetu/

Ewidencja sprzętu w firmie 25 z 25 

https://narzedzia.softwarestudio.net.pl/program-do-ewidencji-sprzetu/
https://narzedzia.softwarestudio.net.pl/program-do-ewidencji-sprzetu/

