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Databáza webEMA + mobilná aplikácia EMA 

Celé riešenie sa skladá z 2 častí. Tou prvou a najdôležitejšou je 

databáza majetkov v časti webEMA, ktorú je možné spustiť cez 

webový prehliadač. Prístup na databázu tak môžete mať z počíta-

ča, tabletu či mobilu. Prihlasovanie jednotlivých používateľov je 

definované ich právami. Jednoducho tak môžete definovať, ktorá 

osoba môže v databáze vykonávať editáciu, alebo jej povolíte iba 

prezeranie a tlač zostáv... 

Druhá časť Android aplikácia EMA sa používa na fyzickú inventúru 

majetku v teréne, či operatívnu kontrolu majetku. Načítaním kódu 

lokácie, napr. na zárubni dverí, sa dostanete do časti inventúry 

danej lokácie. Následným čítaním kódov majetkov kontrolujete ich 

správne umiestnenie. Pri inventúre môžete zadať poznámku k ma-

jetku ako aj možnosť jeho vyradenia. Štandardom je používanie 

mobilných terminálov so zabudovanou čítačkou kódov a s operač-

ným systémom Android 4.4 a vyšším. 

Riešenie je určené pre všetkých zákazníkov, ktorí potrebujú presnú 

evidenciu majetku s okamžitou identifikáciou, kde sa majetok na-

chádza. Je pre všetkých, ktorým z nejakého dôvodu nevyhovuje 

evidencia v ich systéme, alebo ktorí majetok evidujú napríklad v 

programe Excel či v papierovej podobe – evidenčný zošit. 

Poznámka 
EMA – operatívna evidencia nenahrádza účtovnú evidenciu majetku. Umožňuje 
však operatívnejší prehľad o majetku spoločnosti s prepojením na mobilnú aplikáciu 
pre rýchlu inventúru v teréne.  

EMA - EVIDENCIA MAJETKU S INVENTÚROU 

Hlavná obrazovka mobilnej aplikácie   
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EVIDENCIA A INVENTÚRA V 4 KROKOCH 

EVIDENCIA 

V počítačovej časti webEMA v časti MAJETOK zaevidujete váš majetok a 
lokácie. Okrem týchto dát môžete založiť doplnkové číselníky ako zod-
povedné osoby, druh majetku, ekonomický objekt, organizačnú štruktúru, 
definovať prístupové práva používateľov. Majetky a ostatné číselníky 
môžete importovať aj v CSV textovom formáte.  

OZNAČENIE 

Na základe dát v evidencii majetku a lokácií si vytlačíte štítky s kódom pre 
rýchlu a presnú identifikáciu pri inventúre.  Označíte si majetok aj lokácie 
napr. nalepením štítku na zárubeň dverí do miestnosti. 

MOBILNÁ INVENTÚRA 

V Android mobilnom zariadení spustíte aplikáciu EMA mobile. Klikom na 
tlačidlo SYNCHRONIZÁCIA importujete cez WiFi do zariadenia všetky po-
trebné údaje o majetku na lokáciach. Pri vstupe na lokáciu odskenujete jej 
kód a následne načítavate kódy jednotlivých majetkov. Program kontroluje 
existenciu majetku v databáze a tiež či je majetok na správnej lokácii.  

SPRACOVANIE INVENTÚRY 

Posledným krokom je spracovanie inventúrnych dát najprv ako triedené 
zoznamy pre inventárnu komisiu. K dispozícii máte veľké množstvo filtrov 
podľa ktorých môžete selektovať majetok a tlačiť zoznamy. Napríklad zo-
znam majetkov, ktoré boli evidované ako nové, alebo neboli na správnej 
lokácii, majú iné množstvo či boli určené k vyradeniu.  

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI APLIKÁCIE EMA 

• evidencia majetku na jednotlivých lokáciach – umiestneniach 

• import vstupných dát zo systémov cez CSV súbory 

• tlač odolných štítkov na majetok aj lokácie 

• rýchla a presná inventúra majetku v teréne 

• operatívne presuny majetku počas roka – dielčie inventúry 

• podpora mobilných zariadení s OS Android 4.4 a vyšším 

• prenos dát cez WiFi alebo cez GSM mobilného operátora 

• rýchle vyhľadávanie v databáze s veľkým množstvom filtrov 

• export a tlač dát do PDF súboru, XLS a CSV súborov 

• prístup k dátam cez web prehliadač (PC, tablet, mobil) 
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Pre prácu s aplikáciou si môžete vybrať niektorý nami ponúkaný EDA Android 

terminál so zabudovaným 1D / 2D snímačom,  


