Uniwersalis (Inventory Management) to system informatyczny służący do kompleksowego zarządzania, ewidencji oraz sterowania
zasobami przedsiębiorstwa. Na bieżąco, w prosty i szybki sposób, daje wiedzę o stanie dowolnego elementu majątku firmy i o
wszystkich, związanych z nim zdarzeniach.

Uniwersalis – system do rejestracji i zarządzania informacją o:


samochodach



komputerach



telefonach



sprzęcie multimedialnym



sprzęcie AGD



meblach




dowolnym innym elemencie majątku
kompleksowa obsługa całego majątku firmy

Uniwersalis to


kompleksowa obsługa całego majątku firmy



wszechstronny opis elementów



wszechstronny opis zdarzeń



łatwa i szybka inwentaryzacja



przekrojowe raportowanie



szybkie i elastyczne wyszukiwanie




współpraca z urządzeniami przenośnymi
bezpieczeństwo danych

Uniwersalis – daje swobodę użytkownikowi przy definiowaniu cech
elementów majątku i powiązanych z nimi zdarzeń.
Każdy element użytkownik opisuje poprzez cechy. Uniwersalis umożliwia
zdefiniowanie dowolnej liczby cech, które, jeżeli zajdzie taka potrzeba, mogą być
bez problemu przedefiniowane na nowo.
Przykładowe cechy to: nazwa modelu, cena, data zakupu, okres gwarancji,
osoba odpowiedzialna, numer IMEI (GSM), numer PUK (GSM), liczba pamięci
RAM (PC), czy adres ścieżki dostępu do katalogu sieciowego lub adres strony
www, gdzie znajduje się instrukcja obsługi firmowego ekspresu do kawy.
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Użytkownik decyduje, czy znane z codziennego życia firmy wydarzenia, będą miały odzwierciedlenie w systemie. Wydanie telefonu
komórkowego, zmiana użytkownika samochodu, przekazanie komputera PC nowemu pracownikowi, czy wysłanie kuchenki
mikrofalowej do serwisu - wszystkie te zdarzenia przyporządkowane do odpowiedniego elementu majątku, mogą być zapisane w
systemie, na żądanie użytkownika tworząc dokumenty w wersji papierowej.

Dzięki zdarzeniom Uniwersalis zapamiętuje historię zmian cech opisujących poszczególne elementy. Daje to możliwość
błyskawicznego dotarcia do informacji nie tylko o stanie bieżącym, ale i o tym co było. Odpowiedzi na pytania: „Za jakie elementy
majątku odpowiedzialny był Kowalski rok temu ?”, „Podaj listę wszystkich użytkowników danego komputera przenośnego w ciągu
ostatnich dwóch lat” lub „Ile razy i kiedy ten telefon komórkowy był serwisowany” otrzymuje się natychmiast, bez konieczności
żmudnego przeglądania dokumentów.

Urządzenia przenośne
Uniwersalis to także szybka i łatwa inwentaryzacja oraz dostęp do informacji
w każdym miejscu i czasie. Dzięki współpracy z nowoczesnymi urządzeniami
typu PocketPC lub tabletami z Windows 8 wyposażonymi w skanery kodów
kreskowych, użytkownik bez problemu dokona spisu z natury lub odczyta
wszelkie informacje, jakie dotychczas zostały zarejestrowane w systemie,
również w trybie off-line (a więc nie będąc włączonym do sieci). Wszystko to, w
środowisku graficznym znanym z komputerów biurowych.
Jeśli posiadają Państwo dużo elementów do zinwentaryzowania oferujemy
również usługę polegającą na opisaniu i inwentaryzacji Państwa majątku.
Funkcjonalność systemu Uniwersalis dopełniają raporty i szybkie
wyszukiwanie oparte o elastyczne i dynamicznie budowane filtry. Pozwala to na
błyskawiczne odnalezienie interesującego elementu majątku lub zdarzenia które
go dotyczyło.

Wymagania systemowe: System Uniwersalis pracuje w oparciu o serwer baz danych Microsoft SQL Server 2000 lub nowszy. Aplikacja użytkownika wymaga
komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7, 8, XP lub Microsoft Windows 2000 Professional. Aplikacja na urządzenia klasy PocketPC wymaga
systemu operacyjnego Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition lub nowszej. Aplikacja na tablet wymaga systemu Windows Pro w wersji 8 lub nowszej.
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