HELIOS MIM
Mobilní inventarizace majetku
Aplikace HELIOS MIM umožňuje provést fyzickou kontrolu stavu majetku prostřednictvím
mobilního zařízení. K inventarizaci Vám tak stačí obyčejný mobil s platformou Android
(v. 9 a novější) nebo iOS (v. 11 a novější) a aplikace pro správu majetku v HELIOS Fenix
s licencí pro mobilní inventarizaci.

Výhody mobilní inventarizace:
• zpříjemnění práce a úspora času uživatelů
• uživatelsky nastavitelná zvuková signalizace včetně čtení textu
• přehledné zobrazení seznamu založených inventur
• filtrování podle jednotlivých lokací a seznam karet majetku v dané lokaci
• přehled místností a kontrola nalezeného majetku
• barevné rozlišení již inventarizovaného majetku
• hromadné vyrovnání inventurních rozdílů
• možnost provést změnu umístění či přidat nový majetek
• přenos poznámek
• podpora čárových kódů, QR kódů a na přání i zpracování RFID kódů - k tomu Vám stačí pouze Váš mobil!

helios.eu/Fenix
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Inventarizace NENÍ složitá!
Aplikace HELIOS MIM, je snadno dostupná ke stažení na
Google Play či AppStore. Komunikace mezi IS HELIOS
a mobilním zařízením je řešena přes REST API, takže uživateli
odpadá nutnost exportu/importu souboru inventury. Uživatel
si může zvolit, zda chce inventuru provést v režimu on-line či
off-line, kdy uložená data odešle do systému později.

Online připojení je nutné pouze při prvotním převzetí dat
z majetku (číselník zaměstnanců, lokalit a karty majetku)
a následně pro synchronizaci a přenos dat po inventuře.
Fyzickou inventuru je tak možné provádět v režimu off-line,
což jistě ocení uživatelé v lokacích bez internetové pokrytí.

Nastavení komunikace i samotné ovládání aplikace je velmi
intuitivní a zvládne ho i úplný laik:

Inventura samotná probíhá klasicky pomocí snímání čárových
kódů/QR kódů či přímým vyhledáváním konkrétního majetku.

Na straně aplikace Majetek se na uživatelských postupech nic
nemění, jen se Vám rozšíří možnosti pro snadnou inventarizaci:

Jak HELIOS MIM ulehčuje práci našim zákazníkům?
„Integrace modulu Mobilní inventarizace majetku do informačního systému pro nás znamená velký krok vpřed.“
Mgr. Tomáš Vodenka, tajemník města Žlutice
Více se dočtete v případové studii města Žlutice. www.helios.eu/reference
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