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.

Software house strona 1 z 25

Magazyn z 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. 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 pozwala wdrożyć i wykorzystać do
identyfikacji zarówno kody kreskowe, karty
magnetyczne jak i identyfikację za pomocą RFID.
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Tagi RFID do znakowania sprzętu IT
Tagi RFID do znakowania sprzętu IT: laptopy,
komputery, drukarki, serwery, dyski przenośne umieszczane na powierzchni metalowej. Kartę
zbliżeniową RFID łatwo zmieścić w kieszeni ubrania
roboczego, karta pozwala na oznakowanie jej
unikalnym numerem ewidencyjnym, nalepką z
nazwiskiem i zdjęciem pracownika.
Do drukowania takich kart można wykorzystać
specjalny zestaw QuikCard ID Solution firmy Zebra.
Składa się on z kamerki internetowej, oprogramowania,
drukarki kart Zebra i 200 kart na początek. W
przypadku małych zakładów i małej rotacji
pracowników prościej jest zlecić wyspecjalizowanej
firmie przygotowanie takich zestawów.

Software house strona 3 z 25

Gospodarka narzędziami
Zarządzanie narzędziownią, wypożyczalnią
elektronarzędzi, magazynami materiałów, form
wtryskowych, matryc, ewidencja konstrukcji stalowych,
materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do
maszyn. Te wszystkie działania trudno wykonywać bez
wykorzystania oprogramowania do zarządzania
narzędziami. Dlatego SoftwareStudio stworzyło
oprogramowanie, które może być z powodzeniem
wdrażane w firmach produkcyjnych i magazynowych.
Pozwala ono zarządzać wszystkimi procesami.
Tak więc gospodarka narzędziami jest łatwiejsza za
pomocą programu TCS.net w narzędziowni.

Software house strona 4 z 25

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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Tagi na pojemniki i kontenery
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.
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Inwentaryzacja
Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia
prowadzona tradycyjnie trwa długo i jest uciążliwa z
uwagi na trudności w zidentyfikowaniu i spisaniu
majątku. Program posiada moduł inwentaryzacji
magazynu narzędzi, sprzętu, środków trwałych i
wyposażenia. W każdym momencie można dokonać
dokładnej inwentaryzacji każdego rodzaju sprzętu, z
podziałem na numer serii czy konkretny model.
Oprogramowanie generuje również dokumentację
związaną z inwentaryzacją sprzętów. Można
importować te dane do pliku programu excel, albo
wydrukować.
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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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Ewidencja narzędzi
Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki
wykorzystywane w całym programie, w dokumentach
wypożyczeń narzędzi (moduł Magazyn Narzędzi
wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumentach
przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów,
likwidacji). Magazyn Narzędzi – służy do
ewidencjonowania narzędzi. Magazyn Materiałów
Eksploatacyjnych – służy do ewidencjonowania
materiałów zużywalnych tj. smarów, chłodziw itp.,
Magazyn BHP - służy do ewidencjonowania materiałów
na potrzeby BHP, odzież ochronna, środki czystości itp.
Spraw, aby ewidencja narzędzi była możliwa online. W
ten sposób pozwolisz pracownikom na pracę zdalną!
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Aplikacja TCS.net
Aplikacja narzędziownia to działający w przeglądarce
internetowej program, który pozwala monitorować
narzędziowe zasoby każdego przedsiębiorstwa.
Zastosowanie aplikacji umożliwia szybką lokalizację
potrzebnych w danej chwili narzędzi, eliminuje
przestoje wynikające z niespodziewanych awarii oraz
pozwala z wyprzedzeniem planować naprawy i
niezbędne przeglądy. Redukuje tym samym ryzyko
wystąpienia przestojów wynikających z braku
odpowiednich sprzętów. Aplikacja TCS.net wspiera
rozliczanie kosztów eksploatacji narzędzi, maszyn i
pojazdów.
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Program, a narzędziownia
Program TCS.net stworzony przez SoftwareStudio
pozwala na ewidencję narzędzi, ale nie tylko.
Umożliwia sprawne wypożyczanie sprzętów i narzędzi
pracownikom. Każde narzędzie można sprawdzić w
systemie - czyli otrzymać informacje na temat tego jaki
pracownik w danej chwili posiada przyrząd i kiedy go
zwróci do magazynu. Jaka jest więc relacja pomiędzy
webowym programem, a narzędziownią? Poznaj
system TCS.net aby się tego dowiedzieć!
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Narzędziownia, czyli magazyn z narzędziami
StudioSystem oferuje rozwiązanie dla narzędziowni.
Program, który wykorzystasz w magazynie narzędzi.
Narzędziownia służy jako miejsce wykonywania
narzędzi na potrzeby produkcji lub ich modyfikowanie i
przystosowanie na potrzeby procesu technologicznego.
W narzędziowni dokonuje się również napraw i
konserwacji narzędzi i przyrządów.
Oprogramowanie TCS.net to rozwiązanie klasy Tool
Management Software, które wspiera prowadzenie
gospodarki magazynowej narzędziami.
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Po co program w narzędziowni?
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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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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Badania narzędzi
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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Narzędzia przeglądy
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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Program do wypożyczalni narzędzi
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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Automatyczna identyfikacja pracowników
Automatyczna identyfikacja pracowników możliwa jest
poprzez wyposażenie ich w karty zbliżeniowe RFID;
breloczki zbliżeniowe RFID; karty magnetyczne; karty z
kodem kreskowym. Jest to niezwykle wygodne
rozwiązanie, które znacznie usprawnia pracę i kontrolę
zapełnienia powierzchni pracowniczych.
Różne sposoby identyfikacji pracownika pozwalają na
dostosowanie rozwiązań technologicznych do specyfiki
pracy danego przedsiębiorstwa. Dzięki programowi i
jego ewidencji sprzęt znajdujący się na wyposażeniu
będzie dostępny na czas.
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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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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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Jaki program w narzędziowni?
Coraz więcej przedsiębiorców poszukuje
specjalistycznego oprogramowania dla ich firmy. Coraz
bardziej popularne są programy do ewidencji narzędzi,
czy przyrządów pomiarowych. Przed zakupem systemu
warto sprawdzić wersję DEMO każdego z tych
systemów. SoftwareStudio udostępnia DEMO każdego
programu. Także Magazynu Narzędzi stworzonego po
to, aby ewidencjować narzędzia i zarządzać oraz
kontrolować ich przepływem w firmie.
Teraz już chyba rozumiesz jaki wybrać program dla
narzędziowni i dlaczego powinna to być wersja
dostępna online.
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Drukarka RFID
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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Zarządzanie narzędziami
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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Narzędziownia moduł webowy
Program wystawia dokumenty magazynowe Wz, Pz,
Pw, Rw, OT i LT oraz inne zdefiniowane. Ponadto w
programie można prowadzić proces zakupowy,
zamówienia. Integracja z systemem SAP OnLine jest
możliwa z wykorzystaniem rozwiązań WebService
(BAPI) oferowanych przez system SAP R3. Po stronie
systemu ERP konsultanci definiują metody za pomocą
których aplikacja Studio Magazyn Narzędzi.net może
mieć dostęp do informacji o kartotekach
magazynowych czy kontrahentach. W ten sposób
możemy odczytywać informacje o stanach dostępnych,
a także wywoływać polecenia drukowania dokumentów
czy zapisu zamówień w bazie SAP.
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Narzędzia czytnik rfid
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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