
Vážení čtená-
ři, máte před 
sebou 13. roč-
ník našeho ob-
časníku ČÁRO-
VINY. V tomto 
čísle jsme se 
rozhodli, podo-
bně jako v mi-

nulém vydání, zaměřit se na jednu 
specifickou oblast využití identifi-
kačních technologií, a tou je tento-
krát evidence majetku a s ní spojené 
produkty a služby. O  problematice 

inventarizace  majetku  se  pravidelně 
zmiňujeme  ve  většině  vydání  ČÁRO-
VIN, ale přesto, nebo právě proto jsme 
se rozhodli naše poznatky a zkušenosti 
shrnout  v  jednom  čísle  jako  ucelené 
vydání  postihující  celou  problematiku 
komplexně. Najdete zde články jak teo-
retického,  tak  praktického  charakteru, 
HW  i  SW  prostředky  a  v  neposlední 
řadě  i  ukázkové  porovnání  možné 
návratnosti  investovaných  prostředků 
do různých technologií identifikace. 

Pokusili jsme se o seriózní porovnání 
tolik diskutované problematiky různých 

způsobů  identifikace  (RFID  versus  tiš-
těné  kódy).  Nabízíme  zvážit  nasazení 
lineárního  nebo  dvojdimenzionálního 
kódu. Předložíme posouzení parametrů 
různých  provedení  mobilních  termi-
nálů a materiálů pro označení předmětů 
a lokalit, uvedeme jejich výhody a upo-
zorníme  na  některá  úskalí.  Nastíníme 
zajímavé  SW  možnosti  při  vedení  evi-
dence a správě majetku. Za povšimnutí 
stojí i využití možností mobilního tisku 
při inventarizaci, a to jak pro tisk sestav 
přímo v terénu, tak pro vytištění dočasné 
etikety při nalezení nečitelného kódu.

Pro některé z vás může být přínosem 
seznámení  se  s  možnostmi  zakázko-
vého  provedení  vstupního  polepení 
majetku  nebo  provádění  pravidelných 
inventarizací.

Jak  je  patrno  z  nastíněných  témat, 
neomezuje  se  moderní  inventarizace 
majetku na pouhé odškrtávání položek 
na inventovaných sestavách, ale nabízí 
vedle výrazného zrychlení práce i další 
možnosti,  které  otevírají  celou  řadu 
dalších využití.

Nezbývá  mi,  než  vám  popřát  pří-
jemné  počtení,  a  pokud  vás  některým 
z článků inspirujeme k realizaci popsa-
ných řešení, budeme jenom rádi a samo-
zřejmě vám budeme nápomocni.

Ing. Josef Petráž

Toto téma se 
v Čárovinách v mi-
nulosti objevilo už 
v několika článcích, 
avšak zde se poku-
síme jej uceleně shr-
nout.

Provádění inventur majetku je pro obor 
identifikace  úloha  typická.  Základem 
evidence (sledování) majetku v jakékoli 
instituci je totiž rozpoznání neboli iden-
tifikování jednotlivých součástí majetku. 
Každé takové součásti musí být přiřazen 
identifikátor,  tedy  kód,  který  je  jednak 
uložen  v  databázi  na  počítači,  jednak 
je  reprezentován  vhodným  fyzickým 
nosičem  informace  umístěným  přímo 
na  předmětu.  Cílem  je  číst  informace 
z nosičů rychle, spolehlivě, „bezpracně“. 
Nejvíce  zapotřebí  to  je  při  provádění 
fyzických  inventur  majetku.  Za  vhodné 
nosiče identifikačních kódů sledovaných 
předmětů  lze  považovat  lineární  čárové 
kódy, dvoudimenzionální kódy, bezkon-
taktní  -  radiofrekvenční  čipy  (RFID). 
Druhé  dva  zmíněné  nemusí  obsahovat 
jen vlastní identifikátory, ale o tom až za 
chvilku. Všechny tyto tři typy nosičů lze 
lehce  automatizovaně  snímat  patřičným 
snímacím  zařízením.  Pouhé  označení 
předmětu  běžným  písmenným  popi-
sem  se  za  vhodné  nepovažuje,  protože 
strojové  rozpoznání  písma  na  tomto 
místě  není  technicky  výhodné  (vzhle-
dem  k  nárokům  na  čtecí  vzdálenost, 
rychlost  čtení,  na  spolehlivost,  vzhle-
dem  k  požadavkům  na  podobu  písma 
atd.).  Rozpoznávání  identifikátorů  jen 
lidským  okem  se  navíc  chceme  pokud 
možno  vyhnout  (s  přibývajícím  věkem 
to chceme čím dál více). Běžné písmo se 

proto používá pouze jako záložní identi-
fikace v případě, že  jiná metoda  rozpo-
znání selže.

Snímací zařízení mají obvykle podobu 
ručních  programovatelných  terminálů, 
které se při provádění  inventur většinou 
používají  v  off-linovém  provozu,  tedy 
bez  přímého  přístupu  do  databáze  na 
hostitelském  počítači  v  reálném  čase 
– viz dále.

Každá z výše zmíněných metod identi-
fikace má určitá specifika, určité výhody  
a nevýhody. Podívejme se na ně podrob-
něji,  a  to  právě  z  pohledu  použitelnosti 
pro  označování  předmětů  při  sledování 
majetku.  Přiložená  tabulka  představuje 
obecné  porovnání  zmíněných  identifi-
kačních technologií.

V  oblasti  evidencí 
majetku  je v současnosti 
nejrozšířenější  použití 

lineárních čárových kódů. Je to nejstarší, 
klasická a osvědčená metoda, při které je 
v  čárovém  kódu  obvykle  obsaženo  jen 
inventární číslo. Jeho maximální délka by 
z praktického hlediska neměla přesáhnout 
cca 15 znaků  (pokud nemají být  etikety 
příliš veliké).

Použití  2D kódu  proti 
lineárnímu  kódu  nemá 
v oblasti majetku v pod-
statě  žádné  nevýhody. 
Kromě stejných možností 

skýtá  mnoho  dalších  způsobů  využití. 
Protože se na malou plochu vejde velké 
množství  informací,  lze  buď  identifiká-
tory vměstnat na miniaturní etiketu, nebo 
do  kódu  zahrnout  kromě  inventárního 
čísla  řadu  dalších  údajů  –  všechny  by 
však měly být v čase neměnné (změny by 

vedly k nutnosti tisknout etiketu s novým 
obsahem). Další údaje v kódu mohou mít 
různá opodstatnění. Např. i při provádění 
inventury bez nahrání očekávaného stavu 
do mobilního terminálu lze z kódu čerpat 
plný  název  předmětu,  případné  výrobní 
číslo,  ale  taky  třeba  informace  o  poří-
zení předmětu atd. Terminály, které umí 
číst  2D  kódy,  jsou  už  dnes  běžné,  vždy 
umí číst i lineární kódy. Tisk 2D kódů na 
etikety  též  nepředstavuje  žádnou  potíž, 
neboť tiskárny určené pro tisk lineárních 
kódů dokážou tisknout i 2D kódy.

Využití RFID při 
inventarizacích  majetku 
je  poněkud  kompliko-
vané  a  možná  i  trochu 
kontroverzní  téma.  Při 

stanovování koncepce  takových  inven-
tur  lze  popustit  uzdu  fantazii,  protože 
variabilita  je  obrovská.  To  je  zřejmé, 
vezmeme-li v úvahu značnou kapacitu 
čipů  (i  když  v  praxi  většinou  výrazně 
menší  než  kterou  dovolují  2D  kódy), 
zapisovatelnost  některých  čipů  nebo 

eventuální  možnost  souběžného  čtení 
více čipů (neboli  transponderů,  jak se 
fyzickým  nosičům  umisťovaným  na 
objekty  správně  říká)  najednou.  Ne 
všechny nápady jsou ale realizovatelné 
a je třeba pečlivě zvážit a dobře otesto-
vat účelnost a spolehlivost navržených 
řešení. Diskutabilní je hlavně dnes tak 
často  propagované  pásmo  UHF,  pro 
které  je  sice  technicky  proveditelné 
i  čtení  na  cca  2  až  3  m,  ale  přináší 
určitá úskalí, s nimiž je třeba se vypo-
řádat.  Např.  se  musí  ošetřit  předměty 
přečtené nechtěně přes  zeď z vedlejší 
místnosti  (a  to  je  opravdu  tvrdý  oří-
šek).  Kromě  toho  takový  ruční  pří-
stroj,  který  umí  UHF  transpondery 
číst na zmíněnou vzdálenost,  je velký 
a  těžký  do  ruky,  protože  je  vybaven 
dosti rozměrnou anténou.  Tato anténa 
je  poměrně  směrová  a  jestliže  přesně 
nevíme, kde se  transponder,  jejž hod-
láme zaregistrovat, nalézá, můžeme jej 
celkem snadno minout - čtečka jej i při 
našem pečlivém prohledávání prostoru 
prostě občas přehlédne.

Čtení  na  krátkou  vzdálenost  (cca  až 
několik desítek cm, raději však jen něko-
lik cm) je ovšem dobře využitelné.

Protože  RFID  nosiče  jsou  proti  čáro-
vému či 2D kódu pořád ještě drahé (i přes 
soustavné zlevňování),  jejich použití má 
smysl jen tehdy, když chceme využít něk-
terou z jejich předností. Kromě výše uve-
dených vlastností sem patří i možnost sní-
mat  transpondery  bez  přímé  viditelnosti 
(mohou  být  umístěny  i  pod  povrchem, 
uvnitř, z opačné strany apod.). Ne každý 
typ  čipu  však  zahrnuje  všechny  výhody 
najednou, proto podstatná je pečlivá volba 
čipu  –  jejich  škála  je  ohromná.  Mají-li 
transpondery podobu smart labelů (etiket 
s vloženou vrstvou antény s čipem), lze je 
potiskovat a event. programovat na někte-
rých typech tiskáren pro čárový kód.

Terminály,  jež umí číst/zapisovat RFID, 
umí zpravidla snímat i čárové kódy, a pak 
lze  třeba  kombinovat  obě  technologie. 
Přitom  platí,  že  určitý  terminál  umí  
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Evidence majetku od A do Z

Metody identifikace při inventarizacích majetku

 Porovnání identifikačních 
technologií 

Lineární čárový kód 2D kód RFID

bez zapisovatelné paměti  
(pouze ID čipu)

s pamětí pro jednorázové 
zapsání

se zapisovatelnou 
pamětí

Kapacita paměti
Malá kapacita  

(běžně do cca 40 znaků)
do 8 KB, v praxi 

do cca 2 KB
Malá (desítky bitů) Malá (max. stovky bitů)

až 8 MB, v 
praxi max. do 2 KB, 

obvykle méně

Zapisovatelnost NE NE ANO - pouze jednou ANO - opakovaně

Nutnost přímé viditelnosti ANO NE

Dosah Desítky cm, LR až 
několik metrů

Desítky cm Záleží na frekvenci, na anténě, na výkonu … od několika cm do několika m 
U nízkých a vysokých frekvencí až 1.5 m

U UHF frekvencí až  9 m (v Evropě až 3 m)

Negativní vlivy Zašpinění, odření, překrytí Voda, kov (dle frekvence)

Souběžné snímání více nosičů Omezeno (jen se speciálními scannery) ANO (za předpokladu, že je implementován antikolizní systém)
pokračování na straně 4
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Současné načtení  tagů v pásmu UHF



2

S neochvějnou pra-
videlností vás na tomto 
místě seznamujeme 
s novinkami v oblasti 
termo a termotransfe-
rových tiskáren. Jeli-
kož jsme v posledním 
čísle Čárovin před-

stavili řadu tiskáren G, nyní se blíže 
věnujeme představení řady mobilních 
termotiskáren QL. 

Vzhledem  k  zaměření  tohoto  vydání 
Čárovin jsme připravili krátké porovnání 
jednotlivých typů tiskáren vhodných pro 
nasazení v oblasti evidence majetku. Při 
označování  majetku  se  využívá  termot-
ransferového  tisku  (řada  tiskáren  G), 
kde  se  tiskne  na  různě  odolné  etikety 
dle aktuálních požadavků na životnost či 
odolnost. Při operativním tisku na mobil-
ních  akumulátorem  napájených  termo-

tiskárnách  řady  QL  se  tiskne  na  štítky, 
které mají nižší odolnost i trvanlivost, ale 
využívá  se  zde právě mobilnosti  umož-
ňující označovat objekty přímo na místě. 

Podle požadavků na rozměry potištěného 
média (etikety nebo nekonečný pás) lze 
volit šířku tiskárny – existují 3 varianty 
velikostí.  Porovnání  tiskáren  řady  G 

a QL  je naznačeno v přiložené  tabulce. 
Zde se budeme věnovat popisu mobilní 
tiskárny řady QL Plus.

Nově Zebra doplnila tiskárny o mobilní 

modely řady QL Plus. Tato řada termo-
tiskáren je velmi odolná, může být nasa-
zena nejen do kanceláře, ale i do skladu, 
do  výroby  i  na  parkoviště.  Navíc  tato 
výkonná tiskárna s bezpečnou bezdráto-
vou konektivitou zpracovává a tiskne eti-
kety a účtenky včetně grafických prvků 
velice rychle.  

QL  Plus  série  tiskáren  používá  nej-
modernější  technologie  v  mechanicky 
odolné konstrukci. Hmotnost tiskárny je 
minimální. 

Tiskárny  lze  začlenit  do  počítačové 
sítě – např. každé tiskárně lze přiřadit uni-
kátní IP adresu. Zprávy je možné posílat 
do tiskárny pomocí protokolu POP3. 

Tyto  tiskárny  poskytují  uživatelsky 
přívětivé  rozhraní  dovolující  jednodu-
chou obsluhu – a  to díky LCD displeji. 
Pouhým  pohledem  na  displej  můžete 
číst nastavení sítě nebo kontrolovat stav 
komunikace. 

QL  Plus  tiskárnu  lze  připnout  na 
opasek, což může být při práci v terénu 
velmi užitečné.  (DaPro)

Mobilní a malé stolní tiskárny Zebra
Parametr/tiskárna GK 420t GX 420t QL Plus Series

Množství tisku malé malé malé

Rozhraní RS 232, USB RS 232, USB, LPT, volitelně 
LAN RS 232, USB, WLAN, BT

Rozměry 194 x 191 x 254 194 x 191 x 254 od 91 x 75 x 182

Určení menší dávky tisku menší dávky tisku mobilní dotisk ČK v terénu  
a přímo na místě značeni

Protože při evido-
vání majetku a zvlášť 
při provádění inven-
tur majetku obvykle 
(nikoli však vždycky) 
nejde o příliš specia-
lizovanou či sofistiko-
vanou problematiku, 

vystačíme často se selským rozumem 
a s určitými zkušenostmi. Leckdo pod-
lehne klamu, že jde o velmi triviální 
tematiku. Praxe však ukazuje, že varia-
bilita řešení je velká a že někdy je třeba 

ošetřit mnoho podmínek a specifik, aby 
systém fungoval správně. Složitost soft-
waru tím může narůstat.

Rádi bychom zde uvedli příklady spe-
ciálních funkcí, které si v některých pří-
padech vyžádala praxe. Zaměříme se na 
metody mobilního tisku.

První varianta  umožňuje  tisk  etiket 
s  čárovým  kódem  přímo  na  místě,  kde 
inventurník potřebuje doznačit předmět, 
tj.  doplnit  scházející  etiketu.   Tiskne  se 
na přenosné tiskárně napájené z akumu-
látoru a tisk se ovládá z mobilního termi-

nálu prostřednictvím bezdrátové  komu-
nikace (Bluetooth nebo WiFi). Obejdeme 
se při tom tedy bez počítače. 

V  našem  případě  používáme  tiskárnu 
Zebra QL220 Plus, která je malá a lehká 
a kterou je např. možné připnout k pásku 
u  kalhot.  Tiskárna  je  sice  založena  na 
metodě termo-tisku, ale termo-etikety, jež 
se v tomto případě používají, mají velmi 
dlouhou životnost (řádově roky), takže na 
rozdíl  od  faxového  papíru  nezežloutnou 
za půl roku. Přesto však bývá obvyklé, že 
v mobilním terminálu se takto doznačené 
předměty  evidují  a  později  mohou  být 
termo-etikety nahrazeny vhodnými etike-
tami plastovými s „trvalým potiskem“.

Druhou variantou  mobilního  tisku 
je  tisk  soupisu  majetku  na  místnost 
v okamžiku, kdy byly předměty v dané 
místnosti zkontrolovány. Inventurník má 
u  sebe  přenosnou  inkoustovou  tiskárnu 
dokumentů (s formátem A4)  napájenou 
z  akumulátoru  a  ovládá  ji  opět  bezdrá-
tově z mobilního terminálu. Ani v tomto 
případě není zapotřebí počítač. V našem 
případě používáme WiFi komunikaci. Po 
vytištění soupisu může dokument pode-
psat  jak  inventurní  komise,  tak  osoba, 
která  za  majetek  nese  zodpovědnost. 
Potvrzení dokumentu hned na místě totiž 
bývá někdy žádoucí.

  (Cep)

Mobilní tisk při provádění inventur majetku

V uplynulých le-
tech jsme se v mnoha 
článcích věnovali 
problematice zavá-
dění evidence ma-
jetku s využitím čá-
rových kódů, ať už 

to byly články o využitelném SW pro 
PC, nebo o popisu průběhu inventury 
v SW přímo v terminálu. Stále častěji 
jsme se při dodávkách systémů inven-
tarizace majetku setkávali s požadav-
kem pomoci při zavádění celé evi- 
dence – „zapůjčením“ pracovníků na 
fyzické označování majetků. V následu-
jících letech pak přímo s požadavkem 
provedení standardní inventury. 

V průběhu projektů zavádění evidence 
majetku  jsme  zejména  pro  provedení 
počátečního  označení  majetku  vypraco-
vali i různé metody tohoto procesu. Vždy 
vycházíme  ze  stavu  dosavadní  evidence, 
z  možností  existujících  IS  a  struktury 
organizace. Našim uživatelům, ať už celý 
proces  zavedení  provádějí  sami,  nebo 
s  naší  pomocí,  zdůrazňujeme,  že  tato 

fáze je často zdlouhavá, složitá a náročná 
na  koordinaci  a  změnu  některých  pro-
cesů  probíhajících  uvnitř  firmy.  Chyby 
vytvořené  v  těchto  počátečních  fázích 
se  mnohdy  složitě  a  dlouhodobě  odstra-
ňují při následných inventurách. Proto se 
snažíme  již  v  počátcích  stanovit  přesná 
pravidla pro fungování evidence a inven-
tarizace majetku, pomoci při tzv. pasporti-
zaci lokalit i přímo při stanovení pravidel 
např. pro umisťování etiket.

Výhodou  této  pomoci  „zvenčí“  je 
i  určitá  objektivita  a  nezatíženost  exter-
ních  pracovníků  vnitřními  zvyklostmi 
firmy, vztahy uvnitř společnosti. V nepo-
slední  řadě  je  častou  praxí,  že  evidenci 
majetku  má  ve  své  kompetenci  jeden 

pracovník,  někdy  i  jako  jednu  ze  svých 
mnoha  činností.  Provést  zásadní  změnu 
v této evidenci je pro něj fyzicky nezvlád-
nutelné,  a  proto  je  naše  pomoc  přímo 
nezbytná.

Jak  jsme  již  zmínili,  zvolení  vhodné 
metody  zavedení  evidence  majetku 
s využitím čárových kódů je závislé přede-
vším na výchozím stavu evidence,  stupni 

připravenosti  a  představách  zákazníka. 
V některých případech sice určitá evidence 
existuje, ale je natolik nepřesná, že se tato 
data  nedají  využít,  nebo  žádná  evidence 
neexistuje. V  těchto  případech  doporuču-
jeme označit majetky zcela novou číselnou 
řadou (vzestupně generovanou) a pro iden-
tifikaci  typu majetku vytvořit  tzv. katalog 
názvů. Vlastní označení pak probíhá tak, že 
inventurník označí majetek novým kódem 
a k němu přiřadí patřičný název z katalogu. 
Je samozřejmostí, že kódem označí i jed-
notlivé lokality. Tuto metodu jsme označili 
jako Metoda 1:N (viz schéma1).

Jiný  postup  volíme  v  případě,  že  evi-
dence majetku  je  vedena běžnými meto-
dami  bez  využití  čárových  kódů.  Umís-
tění jednotlivých předmětů je tedy s dost 
velkou přesností známé a hlavně jsou tyto 
předměty  označeny  evidenčním  číslem.  
V  tomto  případě  můžeme  z  vedené  evi-
dence vytisknout etikety s konkrétním evi-
denčním číslem. Inventarizace pak probíhá 
tak,  že  pracovník  má  ke  každé  existující 
lokalitě vytištěny etikety předmětů z  této 
konkrétní lokality. V ní pak musí vyhledat 
předmět  s  uvedeným  evidenčním  číslem 
a přeznačit  jej novou etiketou s čárovým 
kódem. Tuto metodu jsme nazvali Metoda 
1:1  (viz  schéma2).  Vypořádání  zbylých 
etiket z jednotlivých lokalit pak může pro-
bíhat  několika  způsoby,  jejichž  popis  by 
představoval další obsáhlý článek.

Při  inventurách,  zejména  při  úvodním 
polepení  předmětů,  často  naši  zákazníci 
využívají naši pomoc i na to, aby se sami 
v praxi naučili postupům při inventurách, 
práci s terminálem. Pokud má firma deta-
šovaná pracoviště, často naše pracovníky 
doprovází  i  pracovník  z  mateřské  firmy 
a mapuje si tak stav majetku na jednotli-
vých  pobočkách.  Při  následujících  běž-
ných inventurách jsou pak do jednotlivých 
poboček  pouze  půjčovány  terminály  pro 

provedení inventury a pracovník z centrály 
pak celou inventarizaci vyřizuje od svého 
stolu. Pokud je majetek na počátku řádně 
označen  (etiketa  je  nalepena  na  přísluš-
ném předmětu),  je splněn předpoklad, že 
inventurník musí konkrétní majetek přímo 

fyzicky vidět, aby mohl sejmout evidenční 
číslo v kódu. Tím docílíme velké míry pro-
kazatelnosti provedení fyzické inventury.

Po úspěšném,  i  když někdy déle  trva-
jícím  zavedení  nové  evidence  je  neméně 
důležité  tuto  evidenci  udržovat  v  aktu-
álním  stavu.  Také  zde  můžeme  doporu-
čit  některá  pravidla  týkající  se  zejména 
procesu zařazování  a označování nových 
majetků,  vyřazování  starých,  přesunů. 
Pokud  tomu  tak  není,  může  se  někdy 
stát,  že  při  následných  inventurách  je 
označení  majetků  v  takovém  stavu,  jaký 
byl před zavedením čárových kódů. Pro-
vést v těchto případech rychle standardní 
inventuru  je opět nemožné. Tento nesou-
lad je někdy zapříčiněn stěhováním nebo 
hromadným nákupem vybavení kanceláří.

Při  standardním  udržování  evidence 
během  roku  je  pak  provedení  standardní 
inventury  s  využitím  čárových  kódu 

neskonale  rychlejším  a  přesnějším  pro-
cesem  než  při  provádění  inventury  papí-
rově.  Snižuje  chybovost  celého  procesu, 
výrazným  způsobem  zvyšuje  efektivitu 
při vlastní inventuře i při následném vypo-
řádání  inventurních  rozdílů  a  umožňuje 
rychlé  vytváření  potřebných  dokumentů 
o proběhlé inventuře. I přes výrazné zrych-
lení  a  zpříjemnění  průběhu  standardních 
inventur  využívají  některé  firmy  externí 

pracovníky,  zejména  pro  zajištění  větší 
objektivity  a  také  proto,  že  při  inventuře 
může být nasazen větší počet pracovníků 
a zkrácen tak čas inventury. 

Naši zákazníci, kteří mají systém nasa-
zen a vlastní pouze omezený počet termi-
nálů, mohou využít i možnosti zapůjčení 
nikoli  pracovníků,  ale  pouze  terminálů 
pro provedení inventury. Proto pořádáme 
i  pravidelná  školení  těchto  pracovníků, 
kteří se vlastně pouze jednou ročně setkají 
s  prací  s  terminálem a vždy  si  potřebují 
„osvěžit“  jeho  funkčnost.  Během  inven-
tury jsme jim pak telefonicky k dispozici 
pro  rychlou  pomoc  v  případě  nejasností 
přímo v terénu.

Ať  již  zvolíte  jeden  nebo  druhý  způ-
sob  provádění  inventury  (dodavatelský 
nebo  vlastní),  jsme  připraveni  vám  být 
nápomocni pro zdárné a rychlé provedení 
inventur.  (Ebo) 

Způsoby provádění inventur s čárovým kódem



V krátké době 
představujeme další 
novinku společnosti 
DENSO, kterou je 
mobilní terminál 
BHT - 800. Tento 
model se zařadil 
na vrchol pomy-

slné pyramidy, jejíž základnu tvoří 
modely BHT - 8000 a BHT - 300. Má 
určitě hodně předpokladů tyto modely 
s úspěchem plnohodnotně nahrazovat 
a v řadě aplikací je zcela zastíní.  Srov-
nání některých parametrů je uvedeno 
v porovnávací tabulce.

Série BHT-800 nabízí skvělé a rychlé 
čtecí vlastnosti. Díky použité technolo-
gii CCD scanneru je možné číst i čárové 
kódy  ve  špatné  kvalitě.  Reálná  čtecí 
vzdálenost se posunula až na 550 mm, 
což je u dané kategorie terminálů velice 
slušný  výsledek.  Další  výrazný  posun 
nastal ve vlastnostech displeje, a to jak 

ve  velikosti,  tak  v  provedení.  Barevný 
displej  QVGA  s  vysokým  rozlišením 
a  ergonomický  design  nabízejí  velmi 
příjemnou  obsluhu.  Umožní  kvalitní 
zobrazení 10 řádků a 20 sloupců, nebo 
24  řádků  a  22  sloupců.  Kvalitativní 
posun se nevyhnul ani operační paměti 
terminálu. Paměť 32MB RAM zajišťuje 
dostatečnou  kapacitu  pro  data  a  také 
rychlost  provozovaných  aplikací.  Tato 
velikost  operační  paměti  již  ve většině 

aplikací uživatele neomezuje, jak tomu 
bývalo u předchozích modelů. Terminál 
je stejně jako jeho předchůdci vybaven 
nativním operačním systémem, nicméně 
vyšší generace. Je tím zachována kom-
patibilita  s  původními  modely  a  záro-
veň se otevírají nové možnosti. Všechny 
tyto  výhody  jsou  však  na  úkor  doby 
provozu  na  jedno  nabití  akumulátoru. 
Došlo ke zkrácení doby provozu na 14 
hodin v režimu bezdrátového připojení 

a 48 hodin v dávkovém režimu. Velkou 
předností je kompatibilita nového termi-
nálu se všemi perifériemi řady BHT-300 
zahrnujícími  komunikační  jednotku, 
nabíječku  a  akumulátor.  Díky  velmi 
kvalitní  konstrukci může být BHT-800 
používáno  mnoho  let. Také  je  jediným 
zařízením ve své kategorii, které i přes 
svou  malou  hmotnost  (200g)  vydrží 
až  60  pádů  na  beton  z  běžné  výšky. 
Povedlo se zde spojit zdánlivě nesluči-

telné, jako je subtilní provedení a špič-
ková  odolnost.  Standardem  je  krytí  IP 
54  a  teplotní  odolnost  -5°C  až  +50°C. 
Model BHT - 805BW je vybaven bez-
drátovou Wi-Fi 802.11 b/g.   (MiPo)
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Nové BHT-800 vás ihned zaujme

Nedílnou součástí 
řešení problematiky 
evidence majetku po-
mocí čárových kódů 
je i vhodná volba 
spotřebního mate-
riálu použitého pro 
evidenci a identifi-

kaci předmětů. Tento materiál musí kva-
litativně splňovat jak podmínky pro potisk 
čárovým kódem (nejlépe technologií ter-
motransfer tisku), tak i pro odolnost vůči 
mechanickému  poškození. V  toto  směru 
hraje podstatnou roli nejen druh materiálu 
etikety,  ale  i  druh  lepidla.  Je  tedy nutno 

předem  stanovit,  na  jaký  typ  předmětů 
(kov,  dřevo,  plast,  hrubý  nebo  hladký 
povrch,  …)  se  budou  etikety  aplikovat, 
aby bylo možno zvolit nejvhodnější kom-
binaci materiálu a lepidla. Druhým velmi 
důležitým  aspektem  je  pak  prostředí, 
ve  kterém  se  předměty  nacházejí  (praš-
nost,  vlhkost,  atd.,  zda  existuje  možnost 
mechanického  poškození  etikety  např. 
saponáty  nebo  jinými  chemikáliemi…). 
Posledním  bodem  je  pak  požadavek  na 
trvanlivost etikety vč. potisku.

Z výše zmíněných důvodů není vhod-
ným  materiálem  pro  značení  majetku 
jinak  nejběžněji  používaný  obyčejný 

papír,  ale  různé  typy  plastových  etiket. 
Pro  jejich potisk používáme velmi kva-
litní pásku na bázi pryskyřice CC 4099, 
která zajišťuje dlouhou dobu stálost a kva-
litu vytištěného kódu. Jako nejvhodnější 
se nám na základě našich zkušeností jeví 
různé modifikace polyetylenových fólií, 
především  pak  doporučujeme  materiál 
značený jako DATA PE 80. Tyto fólie se 
díky své měkkosti vyznačují dobrou při-
lnavostí,  která  v  kombinaci  s  kvalitním 
lepidlem zajišťuje, že je etiketa schopna 
držet  i  na  různorodých  površích.  Další 
předností je  vysoká odolnost vůči otěru, 
vodě,  olejům  a  běžným  chemikáliím. 

V neposlední řadě pak k výhodám tohoto 
materiálu  patří  -  ve  srovnání  s  jinými 
plastovými materiály - i relativně nízké 
pořizovací náklady.

Pro  případy,  kdy  nárokům  na  kva-
litu  nevyhoví  polyetylenová  fólie,  lze 
použít  např.  opticky  podobné,  i  když 
ne  tak  měkké,  etikety  z  PVC.  Vyni-
kající  zkušenosti  máme  s  materiálem 
SCOTCHCAL.  Také  umožňuje  vyso-
kou kvalitu potisku, je odolný vůči otěru, 
vodě,  olejům  a  běžným  chemikáliím. 
Specifickou předností je jeho trvanlivost 
–  v  uzavřených  prostorách  garantuje 
výrobce  životnost bez omezení. 

Velmi  mnohostranně  použitelným 
materiálem  je  polyester  (např.  DATA-
POL),  který  nabízí  vysokou  pevnost 
vlákna, dobrou odolnost vůči otěru a stá-
lost povrchu v teplotním rozmezí -80ºC 
až +150ºC. 

Specifickou  oblastí  jsou  tzv.  bezpeč-

nostní  etikety.  Pro  evidenci  majetku 
jsou  vhodné  dva  materiály  -  SAFETY 
a VOID. V prvním případě jde o etiketu 
ze  speciální  fólie,  jejíž  struktura  zabra-
ňuje stržení etikety bez jejího poškození 
-  etiketa  se  „roztříští“  na  malé  kousky 
a  nemůže  tak  být  použita  pro  označení 
jiného  předmětu.  Vyznačuje  se  opět 
vysokou kvalitou potisku, odolností vůči 
otěru, vodě, běžným chemikáliím.

Druhým  typem  je  etiketa  z  polyeste-
rové  fólie.  Po  jejím  stržení  zůstává  na 
povrchu  označeného  předmětu  nápis 
VOID nebo „mřížka“, takže opět etiketa 
s  čárovým  kódem  nemůže  být  sejmuta 
a  znovu  nalepena  na  jiné  místo.  Samo-
zřejmostí je vysoká kvalita potisku, odol-
nost vůči otěru, vodě, běžným chemiká-
liím  i  benzínu.  Praktickou  demonstraci 
funkčnosti bezpečnostních etiket můžete 
zhlédnout v klipu umístěném na našich 
webových stránkách.  (JaMi) 

Jak je patrno 
z celého pojetí inven-
tarizace majetku 
identifikačním kó-
dem, je nezbytným 
prvkem mobilní 
terminál, kterým 
je inventura prová-

děna. Prvoplánově lze konstatovat, že 
inventuru lze provádět každým mobil-
ním terminálem, který má displej, 
paměť a snímač. Nicméně ten, kdo měl 
možnost vyzkoušet více modelů, mi dá 
za pravdu, že není terminál jako termi-
nál. Dále jsme uvedli několik kritérií, 
která je vhodné vzít v úvahu při volbě 
vhodného typu terminálu.

Pro  naše  úvahy  jsme  se  zaměřili 
hlavně na kritéria, která  jsou pro  inven-
tarizaci majetku podstatná. Požadavky na 
terminály  určené  pro  evidenci  majetku 
mají určitá specifika odlišná od zařízení 
určených pro práci ve skladech nebo ve 
výrobě. Jedná se především o minimální 
hmotnost, snadné ovládání jednou rukou, 
ergonomické provedení, rychlost odezvy 
a o ochranu nasnímaných dat. 

Hlavní  rozhodnutí  se  týká  volby 
způsobu identifikace předmětů 
(ČK×2DK×RFID), případně jejich kom-
binace. Toto rozhodnutí zásadně ovlivní 
výběr  terminálu  s  vhodným  snímacím 
mechanismem  (snímač  lineárních  kódů 
× snímací kamera × vyzařovací anténa), 
nebo opět  jejich kombinace. Nebudeme 

tu rozebírat přednosti jednotlivých tech-
nologií, to popsal kolega na jiném místě 
těchto Čárovin.  Výjimkou bude srovnání 
variant    lineárního  snímání  z  pohledu 
použitého snímače. Zde máme na výběr 
mezi  laserovým a CCD snímačem. 
Každý z nich má své přednosti. Laserový 
snímač  lépe zaměří  snímaný kód, CCD 
snímač  je schopen snímat  i „ošoupané“ 
kódy bez větších potíží. Volba je hlavně 
na uživateli a na trvanlivosti vytištěných 
kódů na etiketách. 

Významným  faktorem  při  rozhodo-
vání  o  vhodnosti  či  nevhodnosti  jsou, 
hlavně  při  inventurách  většího  rozsahu, 
hmotnost a rozměry terminálu. Vzhle-
dem k nárazovosti a intenzitě práce pra-
covníci  jistě  ocení  minimální  hmotnost 
a při manipulaci ve stísněných prostorách 
(např. pod stolem) i jeho velikost. Hmot-
nosti  běžných  terminálů  se  pohybují 
v rozmezí od 150g do 750g. Z uvedeného 
rozpětí  je  patrné,  že  rozdíl  v  zatížení 
ruky inventurníka  může  být  i  víc  než 
0,5  kg  a  to  se  při  celodenním  snímání 
jistě  projeví. Z pohledu  ergonomického 
provedení terminálů musíme rozlišit tzv. 
cihlové a pistolové provedení. Pro nasa-
zení při běžných inventurách je v napro-
sté  většině  případů  vhodnější cihlové 
provedení  s  možností  ovládání  tlačítek 
jednou rukou, což je u pistolového pro-
vedení prakticky nemožné. 

Důležitost  dalších  kritérií 
je  dána  konkrétními  pod-
mínkami.  V  případě  většího 
množství zpracovávaných dat 
je významná velikost paměti 
pro  nahrání  dat  (je  příjemné 
mít  v  terénu  k  dispozici  co  nejvíce 
informací).  Pokud  potřebujeme  velké 
množství  údajů  o  inventovaném  před-
mětu,  je  výhodou  velký a kontrastní 
displej. Zde bych se zastavil u provedení 
displeje, neboť dnešní terminály nabízejí 
celou  řadu  provedení,  od  monochroma-
tických  až  po  barevné  dotykové  prove-

dení.  Zde  záleží  na  způsobu  provádění 
inventur  a  množství  přidávaných  nebo 
editovaných  dat.  Pokud  je  prováděna 
běžná inventarizace s malým množstvím 
zadávaných  nebo  jen  zobrazovaných 

informací,  je  vhodnější 
nedotykový  displej,  pro-
tože  nehrozí  nechtěné 
zmáčknutí  tlačítka  na 
dotykovém  displeji. 
V  případě  pravidelné 
ruční  editace  záznamů 

v  terminálu  však  může  být  přínosem. 
V některých případech (hlavně při práci na 
detašovaných  pracovištích)  je  důležitým 
aspektem doba provozu na  jedno nabití 
akumulátoru nebo na jedny baterie. Tento 
požadavek  je  však  většinou  neslučitelný 
s velkým a barevným displejem.   

V  případě  náročnějších  provozů  nebo 

při práci v netemperovaných prostorách je 
nutno vzít v úvahu i mechanickou a tep-
lotní odolnost jednotlivých terminálů. 

Pro úplnost musíme dodat ještě jedno 
důležité  kritérium,  které  jsme  dosud 
nezmínili, a to je cena. Mnozí jistě prá-
vem namítnou, že  je  to hledisko nejdů-
ležitější. A  budou  mít  jistě  pravdu.  Pro 
celkový  finanční  přínos  je  zapotřebí 
posuzovat  všechna  uvedená  hlediska, 
neboť při minimalizaci doby potřebné pro 
provedení inventury může dojít k výraz-
ným úsporám v oblasti mzdových nebo 
personálních  nákladů.  O  návratnosti 
takovýchto  investic  píšeme  v  Čárovi-
nách na jiném místě. Závěrem bych vám 
chtěl  popřát  (pokud  se  rozhodnete  pro 
pořízení  mobilního  terminálu)  šťastnou 
volbu,  a  pokud  budete  mít  zájem,  rádi 
vám budeme nápomocni.  (JoPe)

Typy mobilních terminálů z hlediska použití při inventarizaci majetku

Typ snímače BHT BHT - 800 BHT - 300 BHT - 8000

Skener/čtecí vzdálenost CCD, do 550 mm CCD, do 450 mm CCD, do 400 mm

Paměť 23 MB RAM pro data 5,8 MB RAM pro data 6,5 MB RAM pro data

Displej barevný QVGA 240 x 320 bodů černobílý 128 x 65 bodů černobílý 128 x 65 bodů

Řádky x sloupce 10x20 nebo 24x22 9x22 8x21

Komunikace IrDA; kabel RS 232 / Wi-fi   IrDA; kabel RS 232 / Bluetooth IrDA; kabel RS 232 / Bluetooth

Hmotnost 200 g 230 g 180g

Srovnání hlavních parametrů s předchůdci

Etikety s čárovým / 2D kódem  
pro značení a evidenci majetku

RFIDCCD

imagerlaser



Budeme  struční,  protože  od  minulého 
vydání  Čárovin  uběhlo  teprve  půl  roku 
a protože to bylo období, které bylo nabité 
spíš tvrdou prací na projektech (obzvláště 
v  závěru  kalendářního  roku)  než  akcemi 
společenského  charakteru.  Za  zmínku 
nicméně stojí např. naše aktivní účast na 
kongresu a výstavě Odpady - Luhačovice 
2009,  zaměřené na problematiku zpraco-
vání a využití odpadu. Akce se konala 15. 
až 17. září a my  jsme na ní prezentovali 
svůj  systém ProBaze ODPADY - určený 
k řešení svozu a zpracování komunálního 

odpadu (mimochodem systémem ProBaze 
ODPADY  jsme  se  podrobně  zabývali 
v minulém vydání Čárovin). Tento systém 
je v současnosti velmi aktuální a je o něj 
zájem.

Protože  také  stále  narůstá  požada-
vek na provádění  inventur majetku jako 
služby,  v  naší  firmě  se  ustálila  skupina 
pracovníků, která  se na danou  tematiku 
zaměřuje. Jednak vytváří metodiku (defi-
nuje kategorie majetku, navrhuje paspor-
tizaci apod.), označuje majetek a provádí 
inventury  přímo  v  terénu,  jednak  poří-
zená data zpracovává. Mnohdy najímáme 
další  externí  pracovníky,  kteří  pomá-
hají  zvládnout  nárazovou  práci  hlavně 

ke  konci  roku.  Tuto  výkonnou  skupinu 
koordinuje paní Petra Franclová.

Další informace se týká personálního 
složení  naší  firmy:  v  obchodním  oddě-
lení  od  září  figuruje  nový  kolega  pan 
David Procházka. Mnozí z vás už měli 
příležitost s ním jednat nebo pro některé 
z vás už připravoval nějakou nabídku.

V  předvánočním  čase  jsme  opakovaně 
obhájili  post  akreditovaného  partnera 
u  GS1,  který  jsme  získali  před  necelým 
rokem (o čemž  jsme vás  rovněž  informo-
vali v minulých Čárovinách). (Cep)
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Události

Dění v ICS

pracovat jen s určitými typy RFID, čímž 
máme na mysli hlavně rozlišování podle 
frekvenčního  pásma.  Existují  ovšem 
i univerzální zařízení, která zvládají i více 
pásem současně.

Na závěr zmíníme ještě další důležitý 
aspekt, který může ovlivnit koncepci sys-
tému provádění inventur.

Řekli  jsme,  že  v  oblasti  evidence 
majetku se téměř vždycky používají dáv-
kové  mobilní  terminály.    Existují  však 

i  výjimky.  Uvedeme  příklady.    Mobilní 
zařízení  nejsou  tak  výkonná  jako  běžné 
PC.  Omezení  spočívají  např.  v  kapa-
citě  paměti  a  v  rychlosti  procesoru.  Při 
zpracování  dat  v  terminálech  na  různá 
omezení  musíme  brát  ohled  a  hledá  se 
kompromisní  řešení,  při  kterém  dosáh-
neme  co  nejvyššího  výkonu  systému. 
Proto se  někdy využívá kombinace obou 
režimů – dávkového i on-line.  Tam, kde 
je k dispozici WiFi signál, může aplikace 

v  terminálu  natahovat  podrobné  údaje 
k  sejmutým  inventárním  číslům  v  reál-
ném čase přímo z centrální databáze na 
PC. Avšak tam, kde signál schází, pracuje 
terminál v autonomním režimu, k čemuž 
využívá  základní  údaje  z  databáze,  kte-
rou  předem  nahrál  do  paměti  terminálu 
z hostitelského počítače. Nezbytné mini-
mum  velikosti  takto  nahrávaných  dat  je 
voleno  tak,  aby  nezabralo  mnoho  času 
vlastním přenosem dat,  aby  se vešlo do 

paměti  terminálu a aby pak vyhledávání 
údajů v této lokální databázi nezdržovalo 
obsluhu.

I když přenos dat probíhá dávkovým 
způsobem,  je  nejefektivnější  a  nejpo-
hodlnější přes WiFi spojení. V jednom 
z  našich  projektů  to  funguje  takto: 
Protože celá databáze by se do paměti 
terminálu nevešla, nahraje se vždy  jen 
její  určitý  výsek  (inventurník  musí 
v oblasti, kde se právě pohybuje, dojít 

na  místo,  které  je  pokryto  signálem). 
Nahraje  třeba  jedno  patro,  a  s  tímto 
výsekem  databáze  pak  pracuje  v  off-
linovém  provozu.  Inventované  před-
měty  při  této  koncepci  inventur  tedy 
mohou  ležet  i  v  místech,  která  nejsou 
pokryta signálem.

Snažili  jsme  se  zde  naznačit,  že  při 
snaze o optimalizaci systému lze vymýš-
let nejrůznější varianty řešení, důkladná 
analýza před vlastní realizací systému se 
rozhodně  vyplatí,  protože  může  přinést 
efektivní  výsledky  a  značné  následné 
úspory.  (Cep)

pokračování ze strany 1

Metody identifikace při inventarizacích majetku

Při vstupních úvahách o zavedení 
automatické identifikace při inven-
tarizaci majetku dostáváme mnohdy 
otázku, zda, případně za jakou dobu, 
se investice do tohoto systému vrátí. 
Proto jsme se pokusili o podrobný 
rozbor ekonomického hlediska tohoto 
způsobu inventarizace. 

Ve  spolupráci  s  našimi  zákazníky 
a partnery jsme na základě jejich a svých 
zkušeností  vytvořili  model  pro  výpočet 
ekonomické  návratnosti  investovaných 
prostředků.  Při  jeho  tvorbě  jsme  vzali 
v  úvahu  průměrné  náklady  na  zaměst-
nance, výši investice, rychlost provedení 
inventury  a  dobu  nutnou  na  dohledání 
a  posouzení  průměrných  inventurních 

rozdílů.  Tento  model  jsme  aplikovali 
na  čtyři  způsoby  provádění  inventari-
zace, které se liší jak technologicky, tak 
finanční  náročností.  V  uvedeném  grafu 
je znázorněn nárůst nákladů v závislosti 
na množství inventovaného majetku a na 
zvolené  technologii.  Jak  je  patrno,  při 
malém  počtu  inventovaných  předmětů 
je  návratnost  zmiňovaných  technologií 
pomalá.  Od  4000  předmětů  může  být 
návratnost  investice  již  menší  než  dva 
roky. S narůstajícím počtem položek se 
návratnost  výrazným  způsobem  zrych-
luje. V  uvedeném  grafu  jsou  investiční 
nároky  při  nasazení  lineárního  nebo 
dvoudimenzionálního kódu  téměř shod-
né  (vyšší  pořizovací  cena  terminálů  je 

kompenzována  nižší  cenou  etiket).  Při 
využití  RFID  technologie  jsou  náklady 
na investici a etikety výrazně vyšší.

Samostatnou  kapitolou  je  posouzení 
rentability  nákladů  na  samotné  prová-
dění  inventarizace  vlastními  silami  nebo 
dodavatelsky. V tomto případě je na rozdíl 
od předchozí úvahy velice náročné stano-
vení jasných posuzovacích kritérií a je na 
každém, jak se rozhodne na základě svých 
podmínek.  Pro  usnadnění  tohoto  rozho-
dování zmíníme několik aspektů, které je 
vhodné  vzít  v  úvahu:  kapacita  vlastních 
pracovníků na provádění nárazové inven-
tarizační  práce,  produktivita  vlastních 
inventurníků,  náklady  na  technologické 
vybavení těchto pracovníků, v neposlední 
řadě míra zainteresovanosti a objektivity 
těchto  pracovníků.  Objektivní  posouzení 
lze  provést  až  na  základě  konkrétních 
poznatků a celkové situace.  (JoPe)

Návratnost investic a rentabilita nákladů
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Grafy nákladů na inventuru podle počtu položek

Stejně stará jako nové tisíciletí je 
i naše ProBaze MAJETEK. Ti, kdo ji 
znají, jistě vědí, jakými fázemi vývoje 
prošla a co komu přinesla. Každopádně 
se domnívám, že si zaslouží krátké ohléd-
nutí za svým vývojem, zmínku o součas-
ném stavu i zamyšlení nad budoucností.

Začněme krátkým ohlédnutím po etapách 
vývoje  tohoto  SW  pro  správu  a  evidenci 
majetku. Původním zadáním bylo vytvoření 
univerzální  datové  pumpy  mezi  různými 
ERP a  terminály. Tento záměr  jsme reali-
zovali v roce 2000 a na vlastní kůži úspěšně 
otestovali.  Takovým  prvním  významným 
mezníkem bylo přímé napojení na IS SAP 
ve společnosti Linde, ke kterému došlo na 
jaře roku 2002. Tímto impulzem se odstar-
toval další posun k samostatnému nasazení 
pro  vedení  a  evidenci  drobného  majetku. 
V  kombinaci  s  napojením  na  účetní  SW, 
který dělá odpisy, tak vznikl plnohodnotný 
propracovaný systém pro správu a evidenci 
majetku.  

Někdo  může  namítnout:  „Proč  dva 
systémy pro evidenci majetku?“. Důvod 
je  v  primárním  zaměření  jednotlivých 
systémů.  Zatímco  ekonomické  IS  jsou 
většinou  orientovány  na  účetní  stránku 
evidence  majetku,  tak  SW  ProBaze 
MAJETEK vychází vstříc hlavně pracov-
níkům odpovědným za správu majetku.

Tak  jak se PBM vyvíjela  (většinou na 

základě požadavků a připomínek uživatelů 
nebo  vlastním  vývojem,  který  směřuje 
k velice sofistikovanému SW), bylo v urči-
tém okamžiku nutností vrátit se i k původ-
nímu  záměru  a  oživit  myšlenku  datové 
pumpy. V roce 2005 jsme tak uvedli na trh 
SW ProBaze KOM. Pro tento SW určený 
hlavně  pro  komunikaci  ale  platí  určitá 
omezení  možností  tiskových  sestav,  tedy 
sestav  pro  tvorbu  operativních  seznamů 
dle různých kritérií. Od tohoto data mlu-
víme o dvou na sobě nezávislých, nicméně 
snadno  propojitelných  systémů  ProBaze 
MAJETEK a ProBaze KOM.

Následně  se  na  kmenový  systém  evi-
dence  majetku  začaly  „nabalovat“  další 
funkce  jako  je rozšíření množství sledo-
vaných údajů a  informací k  jednotlivým 
předmětům  a  lokalitám.  Namátkou  uve-
deme  některé  z  nich:  možnost  vedení 
na  kartě  předmětu  doplňujících  atributů 
k  mobilním  telefonům  a  příslušným 
SIM  kartám  (PIN,  PUK,  …),  evidence 
komponent  obsažených  v  evidovaném 
PC,  možnost  zobrazování  obrázků  nebo 
videozáznamů o příslušných předmětech 
a lokalitách. Tam, kde je to vhodné, exis-
tuje  možnost  provázání  příslušné  doku-
mentace  k  evidovanému  majetku,  zob-
razení  a  sledování  doby  procházejících 
kontrol, prohlídek, revizí nebo kalibrací. 

Samostatnou  kapitolou  jsou  i  některé 

relativně  samostatné  aplikace  na  PBM 
napojené. Jednou z nich je SW pro pro-
vádění a sledování revizí elektropřístrojů 
ProBaze  REVIZE.  Tento  SW  je  připra-
ven  stahovat  data  z  revizního  přístroje 
REVEX  a  následně  zpracovávat  namě-
řené  hodnoty  u  revidovaných  přístrojů. 
Ze získaných dat lze tisknout různé pře-
hledy  (např.  předměty, 
u kterých k určitému datu 
prochází  revize),  nebo 
revizní  protokoly.  Zcela 
jinou  aplikací,  nicméně 
na PBM úzce napojenou, 
je  ProBaze  VÝDEJNA. 
Tento  SW  vede  evidenci 
vydaného nebo půjčeného 
zařízení pro osoby i nákla-
dová  střediska  a  zároveň 
vede  záznamy  o  historii 
těchto úkonů.

To  byl  krátký  pohled 
na směr vývoje, kterým se 
PBM za desetiletí  své existence ubírala. 
Za tuto dobu usnadnila a zpřesnila svým 
uživatelům  výrazným  způsobem  práci. 
Jejích  možností  využíváme  i  v  další 
oblasti svých činností, a tou je provádění 
zaváděcích  nebo  standardních  inventur. 
Naši  pracovníci  si  bez  využití  možností 
PBM neumí průběh těchto prací ani před-
stavit. 

Závěrem si dovolím uvést trochu plánů 
a  úvah  o  budoucnosti  směřování  PBM. 
Jedním  ze  směrů,  na  který  se  budeme 
častěji  zaměřovat,  je  přístup  k  ProBazi 
MAJETEK  přes  webovské  rozhraní. 
Na  příkladu  popíšeme  možné  nasazení 
webovské ProBaze: Pro určitou skupinu 
zákazníků, u kterých jsou objem a pohyby 

majetku malé, může být zajímavé využí-
vat pronájem PBM běžící na našem nebo 
jiném  webovém  serveru  (hosting).  Prin-
cip spočívá v tom, že pro daného klienta 
v  ICS  založíme  databázi  majetku,  ke 
které má uživatel přístup prostřednictvím 
webového  prohlížeče  a  nad  kterou  pro-
vádí  základní  majetkové  operace  (zařa-
zení,  přesuny  atd.).  Dále  může  vytvářet 

tiskové sestavy při vyhodnocení inventur. 
Pro vlastní pořizování dat v terénu si pro-
najme na nezbytnou dobu mobilní termi-
nál s nahraným aktuálním stavem svého 
majetku. Po provedení fyzické inventury 
se výsledky promítnou do databáze, s níž 
uživatel dále pracuje.

Současně s touto technologickou změ-
nou  dále  rozšiřujeme  možnosti  stávající 
PBM o evidenci technického zhodnocení 
majetků,  rozšiřování  možností  nasta-

vení  přístupových  práv 
jak  k  předmětům,  tak 
k  funkcím.  Bude  tedy 
vedle  standardních  pří-
stupových  práv  možno 
nastavit  práva  podle 
požadovaných  kritérií 
(např.  rozdělit  operativní 
evidenci od investic nebo 
získat  náhled  pouze  na 
předměty svěřené).

Jak je patrno z tohoto 
krátkého  ohlédnutí, 
posunula  se  ProBaze 
MAJETEK do kategorie 

složitějších  SW  umožňujících  provádět 
sofistikované operace, a výrazně tak při-
spívat  k  optimálnímu  vedení  evidence 
majetku. Současně si v podobě ProBaze 
KOM  udržela  jednoduchost  a  operativ-
nost. Těší nás, že je o PBM zájem (soudě 
dle  reakcí uživatelů),  a doufáme,  že pro 
její  další  vývoj  budeme  mít  dobré  pod-
mínky.  (JoPe)
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