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WEBOVOU APLIKACI

SPECIFICKÝ MAJETEK

–

PŘIDAT
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Klikni na «Přidat»

PŘIDAT MAJETEK
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Zdejte skenovací kód uvedený 

na štítku (pouze číselná 

forma)

Vyberte: 

Čárový kód (1D / 2D/ QR)

Chytrý štítek Bluetooth 

(pouze Hilti)

Výrobní (sériové) 

číslo

pro snazší identifikaci  

(opravy, ztráty atp..)

Výrobce vyberte ze 

seznamu 

*Hilti - automaticky se 

zobrazí veškeré 

nakoupené nebo 

Fleetové stroje

Model 

Zadejte model stroje anebo 

vyberte ze seznamu (pouze 

Hilti)Jméno 

název majetku (volitelné)

Inventární číslo

Interní číslo majetku

(VIN, EAN atp..)

Klikněte na « Další » …
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Klikněte na « Další » …

Typ majetku 

Normální = unikátní, 

samostatný

Kombo = možnost

zavést jako sadu, např. 

kufr, kontejner, VAN, do 

kterého lze dále

převádět normální

majetek

Popis

Pro upřesnění (např. 

flexa, ocaska, žába

anebo doplnění

informací, typ

příslušentsví

dodávaného se strojem)

Vyberte

skupinu majetku ze 

seznamu: 

Skupiny jsou nastaveny dle

typu majetku (AKU, 220V, 

Velké stroje atp..) 

Štítek

Zjednodušuje označení

majetku a jeho vyhledávání

v seznamu skrze filtry. 

Štítek je možné kdykoliv

změnit dle potřeby.
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Výchozí Lokace

Výchozí lokace je 

umístění, kde se 

majetek primárně

uskladňuje a je 

umístěn /např. sklad, 

kontejner ale i 

zaměstnanec/

Aktuální Lokace

Výchozí lokace je 

umístění, kde se 

majetek v současné 

chvíli (např. stavba, 

buňka..)

Info o Zaměstnanci

Vlastník, celková

odpovědnost za majetek

/např. vedoucí skladník/

Info o Zaměstnanci

Odpovědný

zaměstnanec se 

určuje podle aktuální

lokace anebo je 

možnost jej upravit. 

Klikněte na 

«Dokončeno»
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Detaily Vlastnictví

V jednotlivých polích je 

možné více upřesnit

detaily o 

• dodavateli, 

• datumu zakoupení, 

• evidenci kódu

nákladů, 

• vložit číslo

objednávky, 

• nákupní cenu, 

• cena za výměnu

• datum platnosti

záruky

Údržby

Spravujte údržby 

spojené s tímto 

majetkem, např. revize, 

kalibrace, pravidelný 

servis atd..(údržby se 

nastavují Administrace)
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Klikněte na 

«Dokončeno»

Přílohy

vyberte z adresáře / složky 

uložené v počítači, např. 

manuály a dokumenty

vztahující se k majetku
servisní střediska atp..

Poznámky

doplňující nebo dodatečné

informace k majetku, např. 

popis práce se strojem atp., 

potřebné vybavení pro práci
atp.

Náklady na Majetek

Doplňte hodnotu majetku a 

sledujte nákladovost na 

stavbě atd..

(nutný balíček „Pro“)

Nezapisujte hodnotu!

Ponechte měnu Česká 
koruna „CZK“ 
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Klikněte na «Hotovo»

pro návrat do Menu


