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Program NarzedziowniaDEJW umożliwia kontrolę i 

zarządzanie narzędziami w nowocześnie funkcjonujących 

przedsiębiorstwach. 

 

 

Opis działania NarzedziowniaDEJW 
• Aplikacja przeznaczona na stanowiska komputerowe z 

zainstalowanym systemem operacyjnym  Windows XP/Vista/7 

• Definiowanie profilu pracownika 

• Definiowanie karty narzędzia 

• Kontrola wydania i zwrotu narzędzia  
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Schemat działania 

 

 

Stanowisko 

komputerowe z 

zainstalowanym 

oprogramowaniem 

NarzedziowniaDEJW 

 

KontrolerDEJW z  czytnikami kart 

i skanerem kodów kreskowych 

do wydawania narzędzia 

Serwer bazy 

danych 

Wymiana danych 

Zapisywanie informacji o 

profilach pracowników, 

kartach narzędzi. 

Pobieranie informacji o 

wydaniach / zwrotach 

narzędzi. 

  

Wymiana danych 

Zapisywanie informacji o 

wydaniach i zwrotach 

narzędzi. Pobieranie 

informacji kartach 

narzędzi i profilach 

pracownika 
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Definiowanie profilu pracownika 

� Definiowanie profilu pracownika z odpowiednimi 

uprawnieniami, loginem i hasłem 

� Przypisywanie do profilu karty 

� Logowanie do programu poprzez podanie własnego loginu i 

hasła 

� Edycja własnego profilu  
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Definiowanie karty narzędzia 

� Definiowanie karty narzędzia  

� Możliwość przypisania do narzędzia plików np.: skandów 

faktury, zdjęć itp. co w przyszłości umożliwi szybsze 

odnajdowanie informacji o danym narzędziu 

� Określenie daty przeglądu technicznego i automatyczne 

przypominanie gdy będzie zbliżał się wyznaczony termin 

� Prowadzenie historii zmian z informacjami kto, co i kiedy 

zmienił  
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Kontrola wydania i zwrotu narzędzi 

� Wyświetlanie informacji o wydaniu narzędzia zawierającej: 

o Jaki pracownik wydał narzędzie 

o Komu zostało wydane narzędzie 

o Data i godzina wydania 

� Wyświetlanie informacji o zwrocie narzędzia zawierającej: 

o Jaki pracownik przyjął narzędzie 

o Kto zwrócił narzędzie 

o Data i godzina zwrotu 

o Stan narzędzia po zwrocie (sprawne lub uszkodzone) 

o Notatkę o zwrocie  

� Wyświetlanie zestawień ilości sumujących wydania i zwroty 

poszczególnego narzędzia 

� Wyświetlanie zestawień ilość sumujących wydania i zwroty 

przez poszczególnych pracowników   
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Więcej informacji na: 

www.dejw.pl 

 

 

Zapraszamy 

 


