
 

 

 

 

 

 

 

NARZĘDZIOWNIA BY CTI 
 

Opis programu 



 

 

1. Opis produktu. 
  

Narzędziownia by CTI to program do obsługi magazynu, który wspomaga kontrolę 

wydawanego towaru pracownikom firmy. Podzielony został on na cztery działy takie jak: towary, 

dokumenty, pracownicy, analizy. 

 
 

Rysunek 1 Widok zakładki Towary programu Narzędziownia by CTI 

 

 

 

 

 



 

 

W części Towary mamy możliwość: 

 podglądu listy towarów znajdujących się na stanie z możliwością użycia filtrów, 

 dodawania nowych pozycji, bądź edycji już istniejących, 

 synchronizacji listy towarów z listą w programie CDN XL, oraz Optima, 

 nadawania położenia przedmiotu na regale, 

 eksportu do pliku *.xls, 

 podglądu historii towaru, 

 drukowania etykiet z kodek paskowym, 

 generowania i podglądu arkuszy inwentaryzacyjnych. 

 

Część Pracownicy pozwala na podgląd listy pracowników z możliwością filtrowania. Dodatkowo 

można edytować widniejących na liście. 

 

Dokumenty służą do: 

 tworzenia czterech rodzajów dokumentów: przyjęcia, wydania, zakupu, oraz rozchodu, 

 edycji, bądź anulowania dokumentów, 

 dodania do bazy Wypożyczalni towarów na podstawie dokumentów RW w Comarch CDN XL, 

oraz Optima. 

 

W części Analizy można wykonać zestawienia takie jak: 

 towary wypożyczone pracownikowi w danym okresie, 

 towary przyjęte od pracownika w danym okresie, 

 lista towarów, będących obecnie w użyciu przez pracownika, 

 braki zasobów magazynowych ( na podstawie minimalnej i maksymalnej ilości towaru ), 

 pracownicy z danym towarem, 

 obroty towarami w danym okresie. 

 

Każde ze stworzonych zestawień można wyeksportować do pliku MS Excel. 



 

 

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. 

 

 


