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Za popis, ki mu ne uide
nobeno osnovno sredstvo
Rešitev za natančno in hitro inventuro brez napak

Izzivi računovodij
in popisnih komisij
■■

Dolgotrajna priprava popisnih listov

■■

Nejevoljni sodelavci

■■

Velika časovna obremenitev

■■

Pogoste napake

■■

Omejena sledljivost

Pri popisu osnovih sredstev se pogosto soočate z izzivom,
kako izvesti inventuro brez slabe volje zaposlenih, saj je
to dodatna obremenitev poleg rednih delovnih nalog.
Popisovalci želijo inventuro čim prej zaključiti, zato
pogosto prihaja do napak.
Analitiki ugotavljajo, da popisovalci v obdobju popisa
porabijo 80 % delovnega časa za izvedbo popisa, le 20 %
pa za opravljanje rednega dela, vseeno pa je vsaj 30 %
sredstev napačno popisanih.
Neredko se zgodi, da so odgovorne osebe za IT ali fizično
opremo edine, ki poznajo lokacijo opreme. Pomembne
so tudi selitve, saj je treba prenesena osnovna sredstva
evidentirati. To pa se običajno izvaja po telefonu ali z
lokalnimi tabelami, kar se odraža v časovnem zamiku
spremembe in napakah v centralni evidenci.

Kako Frontman Find deluje?
Frontman FIND je posrednik med čitalcem črtne
kode in računovodskim oz. ERP programom.
Računovodja pripravi podatke s seznami
osnovnih sredstev in dodeljenimi popisovalci
ter jih uvozi v Frontman Find.
Vsak popisovalec prejme uporabniško ime in
geslo, kar omogoča pregled in nadzor nad
potekom popisa. Ko popisovalec vstopi v
prostor, najprej odčita kodo prostora, nato
pa še vsa osnovna sredstva v prostoru.
Vodje komisij ali računovodje vse podatke
urejajo v spletni aplikaciji Frontman
FIND Admin, do katere dostopajo preko
spletnega brskalnika.
Po zaključku celotne inventure
se vsi zbrani podatki prenesejo v
računovodski program.

Zakaj je Frontman Find za vas prava izbira?

Več kot 500
inštalacij

Možen najem
opreme

Tudi v o
 blaku

RFID ali 
črtna koda

Skladen z večino
ERP sistemov

Kaj vam Frontman Find omogoča?
Elektronski popis osnovnih sredstev
po nahajališčih, stroškovnih mestih,
zadolženih osebah in serijskih številkah.

Različne nastavitve sistema,
urejanje profilov uporabnikov
ter njihovih pravil.

Dodajanje novih nahajališč in osnovnih
sredstev ali preimenovanje oziroma
preštevilčenje ter premikanje obstoječih.

Pregled vseh popisov v
zgodovini, kar zagotavlja
sledljivost osnovnih sredstev.

Popis z več komisijami hkrati
in dvosmerna sinhronizacija
podatkov.

Raznovrstne statistike in ločena
poročila za vsak popis in izvoz v
MS Excel.

Skladnost z večino računovodskih
programov in enostaven prenos v
sistem ERP.

Sprotni rezultati popisa,
kar omogoča urejanje
podatkov v realnem času.

Frontman Find je na voljo tudi v oblaku
Možnih je več oblik namestitve Frontman Find. Rešitev je
lahko nameščena na osebnem računalniku, na strežniku ali
pa jo najamete kot storitev v oblaku.

Čitalec za popis je mogoče najeti
Čitalec za popis lahko kupite ali najamete. Manjša podjetja
pa lahko popis izvajajo kar z mobilnimi telefoni z nameščeno
aplikacijo za branje črtnih kod.

Vzdrževalna pogodba prinaša brezplačne
nadgradnje
Uporabniki, ki sklenejo vzdrževalno pogodbo oz. pogodbo
za celoletni najem, imajo na voljo brezplačne nadgradnje
na najnovejše verzije in omogočeno prenašanje osnovnih
sredstev med lokacijami in uporabniki kadar koli v letu.

»Popis osnovnih sredstev smo skrajšali
iz 45 na 15 dni, izobraževanje popisne
komisije pa opravimo v 5 minutah!«
Igor Marinković
UniCredit Banka Slovenija d. d.

Pridružite se več kot 500 podjetjem,
ki inventuro izvajajo s Frontman Find.

Za dostop do demo verzije aplikacije Frontman Find
pišite na timon.suc@spica.com ali pokličite 040 649 139.
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