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ELTRADE INVENTORY 

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Искате да разберете колко би ви 

струвала системата?

Да получите консултация и 
демонстрация

на ELTRADE INVENTORY в офис на 
“Елтрейд”?

Изпратете запитване на e-mail
eltrade@eltrade.com

Или се обадете на
02 958 13 50, 958 17 78

Търговски 
обекти

Хотели Банки Учебни 
заведения

Библиотеки Здравни 
заведения

Производствени
предприятия

Държавни
институции

С ELTRADE INVENTORY процеси като инвентаризация, бракуване, ремонтиране, смяна на локация, вече не 
отнемат дни или седмици, а само часове. 

Базиран на технологията за радиочестотна идентификация (RFID), софтуерът е най-модерното и ефективно 
решение, с което бизнесът пести средства и работни ресурси. 

Системата се предлага в два варианта - за отчитане на активи чрез RFID и чрез баркод четец.

Губите ценно време за броене на активи?

Често откривате грешки в данните?

Ангажирате много служители в процеса?

Характеристика на 
технологията Баркод RFID

Скорост на отчитане на 
информацията Бавно Бързо

Необходимост от пряка 
видимост на етикета Да Не

Едновременна 
идентификация на 
няколко обекта

Невъзможно Възможно

Цена Ниска По-висока

Поставяне на етикетите На всеки един 
актив

На всеки един 
актив

Сигурност
Ниска степен.
Лесно се 
фалшифицира

Висока степен

Обем на съхранение на 
данни Малък Голям

Съвместимост със 
счетоводни и ERP системи Да Да

Проследяемост на 
движението на активи Не Да

Технологията RFID (Radio 
frequency identification) за 
безконтактно локализиране 
и преброяване на дълготрай-
ни активи използва елетрон-
ни етикети с вграден микро-
чип вместо стандартните 
хартиени. С помощта на ра-
диовълни таговете могат 
да бъдат прочетени от 

голямо разстояние с мобилен терминал. Просто 
взимате мобилния четец в ръка и го насочвате 
в помещението, за което искате да проверите 
наличните материални активи. Цялата информа-
ция се запаметява в четеца и след приключване 
на броенето данните се прехвърлят към система-
та за инвентаризация.

  RFID

  БАРКОД

Инвентаризация може да се извърши безконтактно 
и чрез безжичен баркод четец, който прочита баркод 
етикети и позволява мобилност на оператора без 
да е необходима физическа близост до компютъра, 
на който постъпва информацията.

КАКВО Е БЕЗКОНТАКТНА 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

   
 

Сред най-ефикасните и ценово приемливи 
варианти за контрол на активи и 
оборудване.

Създава се индивидуален етикет за всеки 
актив и ключовата информация за него е 
достъпна по всяко време.

Премахва работата на хартия, намалява 
грешките, подобрява скоростта и точността 
на рутинните проверки на оборудването 
чрез лесен достъп до данните.

Интегрира се с различни счетоводни 
софтуери и ERP системи.

  RFID ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧРЕЗ БАРКОД

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТАRFID БАРКОД

RFID идентификатори (етикети, тагове за 
метал) – поставят се върху съответния 
дълготраен актив чрез залепване или 
механично вграждане, в зависимост от 
модела.

RFID четец - излъчва електромагнитни вълни 
с фиксирана честота, които достигат до 
антената на идентификатора, задействат го 
за определено време, през което той връща 
обратно сигнал с необходимите данни за 
обекта.

Баркод етикети – поставят се върху 
съответния дълготраен актив чрез 
залепване. 

Баркод четец - лазерен 1D скенер с Bluetooth 
- Symcode MJ-R30. Скенерът е под формата 
на напръстник за удобна работа със 
свободни ръце. Сканира всички стандартни 
баркодове.
*Системата може да работи и с други модели скенери.

Компютър за събиране и обработка на данните. Комуникацията между него и RFID четците се 
осъществява чрез спомагателно устройство - смартфон или таблет, на което е качено специално 
приложение. 

Принтер за разпечатване на етикети.

СИСТЕМАТА ЗА БЕЗКОНТАКТНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

НА “ЕЛТРЕЙД” ПРЕДЛАГА НАЙ-БЪРЗИЯ, ЛЕСЕН И КОРЕКТЕН НАЧИН 

ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

Позволява обектите да бъдат сканирани от 
разстояние и без пряка видимост.

Едновременно идентифицира голям брой 
активи.

Оптимизира търсенето и локализирането 
на активите.

 Предоставя пълна информация за всеки  
 обект.

 Интегрира се с различни счетоводни
 софтуери и ERP системи.
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