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Poznaj nowoczesne rozwiązanie do 
inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia



Comarch ERP Egeria
 
Inwentaryzacja majątku to jedno z ważniejszych 
zadań, stanowiące kontrolę i identyfikację majątku 
lub środków trwałych w organizacji. Czynność ta 
nie musi być obarczona wysiłkiem i pomyłkami – 
dzięki mobilnej aplikacji możliwe jest dokonanie 
inwentaryzacji bez zbędnych przeszkód i trudności 
jakie mogło powodować ręczne wprowadzanie 
danych na temat środków trwałych.

Comarch ERP Egeria Mobilna Inwentaryzacja to 
aplikacja przeznaczona do inwentaryzacji środków 
trwałych i wyposażenia przy użyciu przenośnego 
urządzenia z systemem Android w wersji 4.1 
lub wyższej. Nasza aplikacja mobilna umożliwia 
skanowanie kodów kreskowych dedykowanym 
czytnikiem (rekomendowane urządzenie CipherLab 
RS31) bądź telefonem z systemem Android. 

Aplikacja umożliwia zbieranie informacji na temat 
pozycji inwentarzowych, wystawianie wniosków  
w przypadku zauważonych niezgodności oraz pełną 
komunikację on-line z systemem Comarch ERP 
Egeria.

Mobilna Inwentaryzacja

Proces inwentaryzacji
 
Proces inwentaryzacji jest obsługiwany od momentu zalogowania się do aplikacji i umożliwia:

1) Uwierzytelnianie użytkownika – czyli osoby korzystającej z aplikacji Egeria Mobilna Inwentaryzacja, 
posiadającej odpowiednie dane uwierzytelniające do systemu Comarch ERP Egeria. Pierwsze logowanie wymaga 
aktywnego trybu online w celu uwierzytelniania użytkownika w systemie Comarch ERP Egeria - konieczne jest 
to do poprawnego utworzenia jego profilu na urządzeniu w celu umożliwienia późniejszej pracy użytkownika 
w trybie offline. Podczas logowania użytkownika ustawiana jest firma, w kontekście której odbywa się dalsza 
praca.



2) Skanowanie środka trwałego

3) Import i eksport arkuszy inwentaryzacyjnych

4) Obsługę wniosków na temat: zmiany pracownika, miejsca używania, jednostki organizacyjnej, stanowiska 
kosztów bądź likwidacji środka

5) Zarządzanie komisją inwentaryzacyjną – tworzenie komisji, dodawanie członków do składu komisji

Dlaczego warto skorzystać z aplikacji  
Comarch ERP Egeria Mobilna Inwentaryzacja?

Dzięki tej aplikacji z łatwością można 
obsłużyć komisję inwentaryzacyjną czy 
wnioski inwentaryzacyjne

Mobilna inwentaryzacja nie ogranicza 
liczby obsługiwanych lokalizacji

Umożliwia dokładne przeprowadzenie 
inwentaryzacji bez pomyłek dzięki 
skanowaniu kodów kreskowych 

Aplikacja jest intuicyjna w obsłudze  
i skraca czas inwentaryzacji majątku  
w organizacji

Aplikację można szybko pobrać ze sklepu 
Google Play i zainstalować na urządzeniu 
mobilnym

Rozwiązanie pozwala na synchronizację 
danych z Comarch ERP Egeria
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O COMARCH
Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest jedną z największych 
firm informatycznych w Europie i prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, 
finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow 
Airport, BP, Carrefour, Heineken, Vodafone, T-Mobile, Telefónica, Orange, LG U+ czy BNP Paribas Fortis, Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des Alpes, Alior 
Bank, Credit Suisse, Delta Lloyd Life, DNB, ING. 

Zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D 
Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje środki o wartości ok. 15 proc. przychodów w projekty innowacyjne. W 2019 roku nakłady na prace R&D 
wyniosły 230 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 6 500 ekspertów, w ponad 90 biurach w ponad 30 krajach od Australii i Japonii przez Bliski Wschód oraz Europę 
aż po obie Ameryki. 
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