
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Szybka i czytelna archiwizacja 
 

Misją Modułu wypożyczenia jest ułatwienie 

pracy. Elektroniczna ewidencja przedmiotów 

to oszczędność czasu. Szybko zlokalizujesz 

sprzęt, nawet gdy korzysta z niego duża 

liczba pracowników.  

 

Duża ilość sprzętu to nie problem. Liczy się 

dobra organizacja i rzetelna ewidencja. 

Przekonaj się jak łatwo mieć wszystko pod 

kontrolą. 

 

To ważne aby wiedzieć co dzieje się ze 

sprzętem oddanym pod opiekę pracownika. 

Moduł wypożyczenia informuje o tym gdzie 

jest dany przedmiot, gdzie był w danym 

momencie, u kogo oraz jak długo był 

wypożyczony. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Inteligentny system, który myśli 

za Ciebie 

 

Ograniczenia nie istnieją. Program jest 

intuicyjny i prosty w obsłudze. Wystarczą dwa 

kliknięcia aby przedmiot wydać bądź przyjąć 

zwrot. Dodatkowo system eliminuje ludzkie 

pomyłki. Zaawansowana znajomość 

komputera jest zbędna. 

 

 

Informacja o wypożyczonym 

sprzęcie jak na dłoni 

 

Pracownik opiekujący się sprzętem, w każdej 

chwili może sprawdzić gdzie dany przedmiot 

jest, u kogo oraz ile dni upłynęło od wydania. 

 

 



 

 

To ważne aby cenne rzeczy były pod ciągłym nadzorem 
 

 klucze do pomieszczeń, 

 samochody, 

 narzędzia, 

 sprzęt produkcyjny i biurowy, 

 przedmioty wychodzące poza biuro np. na sesje zdjęciowe,  

 i wiele, wiele innych. 

 
 

Zalety Modułu wypożyczeń  
 

 system poinformuje Cię pod czyją opieką znajduje się sprzęt, 

 otrzymasz informację ile dni minęło od momentu wydania, 

 program zablokuje możliwość wydania sprzętu osobie, która nie powinna go 

otrzymać, 

 wydasz sprzęt na dany okres czasu,  

 system da Tobie możliwość zaznaczenia w ewidencji sprzętu zagubionego, 

 wydrukujesz listy sprzętu wypożyczonego, potwierdzenia wydania i oddania 

sprzętu. 

 

 

Nie możesz pamiętać o wszystkim 
 

Opcja SMS przypomni Ci o konieczności zwrotu sprzętu. System automatycznie, bez 

ingerencji operatora roześle informacje o zbliżającym się lub przekroczonym terminie 

zwrotu sprzętu. 
 

 
 

 

 



 

 

  Jak to wygląda w praktyce? 

 

 

Firma posiada kilka samochodów. żaden model nie jest 

przepisany do konkretnego pracownika. Osoba 

odpowiedzialna za pojazdy musi wiedzieć kto i na jak 

długo samochód otrzymał. 

 

Ręczne zapisywanie niesie ze sobą ryzyko zagubienia 

listy. Plik exel wciąż wymaga zaangażowania 

pracownika. Nie działa automatycznie, nie wychwyci 

ludzkiej pomyłki. 

 

Model wypożyczenia to nowoczesna, automatyczna 

ewidencja sprzętu. to także jasna i klarowna 

informacja, o tym kto w danej chwili sprawował piecze 

nad sprzętem. Gdy otrzymasz mandat za przekroczenie 

prędkości, sprawdzenie kto w tym czasie prowadził 

samochód zajmie Ci parę sekund.   

 

 

Firma tętni życiem. Spotkania, zebrania i szkolenia są 

codziennością. Klucze do sal konferencyjnych wędrują 

więc z rak do rąk. Zdarza się że ich odnalezienie 

wymaga zaangażowania nie tylko osoby 

odpowiedzialnej za ich wydanie. To marnowanie czasu 

i niepotrzebne nerwy.   

 

 

Kontrolowanie kto w danej chwili ma przy sobie klucze, 

jest trudne. Wpisywanie się na listę to uciążliwa 

czynność. Papierowa ewidencja nie podpowie który 

pracownik zabrał klucze i zapomniał zwrócić. 

 

Rozwiązanie, które proponujemy wprowadzą ład i 

porządek. Dodatkowo wyprzedzamy o krok Twoje 

oczekiwania, dając narzędzie które powiadomi o 

konieczności zwrotu przedmiotu. Alert zostanie 

rozesłany automatycznie i poinformuje o zbliżającym 

się terminie zwrotu. 

 



 

MODUŁ WYPOŻYCZENIA 

 

Dowiedz się więcej 

Niniejszy katalog prezentował możliwości jednego z naszych produktów, modułu 

dodatkowego systemu Rejestracji  Czasu Pracy.  

W naszej ofercie posiadamy także nowoczesny system Rejestracji Czasu Pracy, 

Kontroli Dostępu oraz Rozliczania Zleceń i Projektów.  

Wszystkie prezentowane przez nas produkty są indywidualnie dostosowywane do 

potrzeb Klienta.  

Zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym. Wspólnie zaplanujemy rozwiązanie 

idealnie dopasowane do Twoich potrzeb. 

 

 

 

 


