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1. Opis produktu: 

Inwentaryzacja jest nieodłączną procesem związaną z prowadzeniem firmy. Często zdarza się, 

że ze względu na ilość środków trwałych i wyposażenia, inwentaryzacja staje się niezwykle 

skomplikowana i uciążliwa. Mając tego świadomość, przygotowaliśmy rozwiązanie, które uprości 

proces inwentaryzacji do niezbędnego minimum i sprawi, że inwentaryzacja będzie szybka 

i skuteczna.  

Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia by CTI to zestaw narzędzi służących do 

szybkiego i rzetelnego inwentaryzowania środków trwałych i wyposażenia. Korzystając z programu, 

kolektora danych i drukarki etykiet, możemy sprawić że proces inwentaryzacji w naszej firmie 

zostanie zautomatyzowany, a dzięki temu będzie szybki i dokładny.  

W skład oprogramowania do inwentaryzacji wchodzą trzy kluczowe elementy: 

 Program do importu wyposażenia 

Służy do importu wyposażenia z arkusza Excel do programu Comarch ERP Optima. 

 Wydruk etykiet 

W celu wykonania inwentaryzacji z użyciem kolektora danych, niezbędne jest przygotowanie 

etykiet, które zostaną naklejone na środki trwałe i wyposażenie. 

 Program do inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia 

Umożliwia inwentaryzację za pomocą kolektora danych. W programie inwentaryzacyjnym 

użytkownik tworzy dokument inwentaryzacyjny na konkretny  dzień. Do stworzonego 

dokumentu pobierane są z Optimy pozycje dla których chcemy zrobić inwentaryzację – mogą  

to być zarówno środki trwałe jak i wyposażenie. Następnie skanujemy za pomocą kolektora 

danych środki trwałe i wyposażenie, które po podłączeniu kolektora do komputera 

wczytujemy do programu inwentaryzacyjnego. Program automatycznie porówna dane 

ściągnięte z Optimy z danymi wczytanymi z kolektora i wyliczy różnice inwentaryzacyjne.  

 



 

 

Dokumenty po wypełnieniu będzie można wydrukować w dwóch opcjach: 

o Jako spis z natury z widocznymi elementami wprowadzonymi w kolumnie „stan 

bieżący”,  

o Różnice inwentaryzacyjne na którym będą podane rozbieżności wynikające z różnicy 

między „ilość wg. spisu”, a „stan bieżący” 

 

Dokument różnic inwentarzowych będzie podstawą do wprowadzenia odpowiednich (aktualnych) 

informacji do Comarch ERP Optima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. O firmie: 
 

Centrum Technologii Informatycznej to firma która już ponad 10 lat działa na Polskim rynku 

w branży technologii informatycznych. Zatrudniamy zespół profesjonalistów o najwyższych 

kwalifikacjach. Dzięki zdobytej wiedzy i stale zdobywanemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie 

realizować nawet najbardziej skomplikowane wdrożenia i projekty. Specjalizujemy się we 

wdrożeniach systemów Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, oraz własnych autorskich 

rozwiązań. 

Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Comarch, co stawia nas w czołówce firm 

wdrażających systemy do zarządzania małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.  

 

Nasze usługi związane z oprogramowaniem Comarch obejmują:  

 analizy przedwdrożeniowe, 

 wdrożenia i konfiguracje oprogramowania,  

 szkolenia i konsultacje z zakresu oprogramowania Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, 

 opiekę powdrożeniową,  

 instalacje sprzętu i oprogramowania,  

 prace serwisowe i konserwacyjne oprogramowania i sprzętu IT. 

 

Dlaczego inni wybrali CTI ? 

o Posiadamy ogromne doświadczenie - od 10 lat sprzedajemy i wdrażamy technologie 

informatyczne. Między innymi rozwiązania firmy Comarch. 

o Jesteśmy rzetelni - wszystkie nasze wdrożenia zakończyły się pełnym sukcesem. 

o Jesteśmy skuteczni - radzimy sobie z problemami, z którymi inni nie potrafili. 

o Jesteśmy kompetentni - nasza kadra, to najwyższej klasy specjaliści. 

o Jesteśmy konsekwentni - zawsze realizujemy wszystkie wytyczne wdrożeń i projektów. 

o Jesteśmy zorganizowani - zawsze dotrzymujemy terminów. 

o Jesteśmy zorientowani na klienta - dzięki przyjacielskim relacjom, grono naszych stałych 

zadowolonych klientów z każdym dniem jest coraz większe. 



 

 

Co nas wyróżnia ? 

 Od lat specjalizujemy się we wdrożeniach systemów do zarządzania przedsiębiorstwem. 

 Rocznie wykonujemy ponad 100 wdrożeń systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. 

 Posiadamy kilkaset pisemnych referencji. 

 Jesteśmy Złotym Partnerem firmy Comarch. 

 Jesteśmy w pierwszej dziesiątce rankingu sprzedaży systemów ERP Optima, oraz w pierwszej 

trzydziestce rankingu sprzedaży systemów ERP XL (spośród kilkuset partnerów firmy 

Comarch). 

 Posiadamy w ofercie ponad 200 autorskich rozwiązań, które są doskonałym uzupełnieniem 

dla systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. 

 Zapewniamy kompleksową obsługę informatyczną firm - sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, 

serwis, wsparcie techniczne, doradztwo w zakresie zakupu sprzętu IT. 

 


