
Dlaczego AssetsNinja?

• Prowadzi bilansową 

i pozabilansową ewidencję 

składników majątku.

• Wynik każdej operacji 

przesunięcia  składnika 

jest natychmiast widoczny 

dla wszystkich użytkowników 

systemu.

• Skraca czas inwentaryzacji 

nawet o 80%.

• Oblicza odpisy amortyzacyjne 

dla właściciela składnika.

• Generuje raporty wspierające 

decyzje zarządcze.   

„Rozwiązaniem naszego problemu z zarządzaniem majątkiem jest centralizacja bazy danych środków trwałych 
i wyposażenia wraz z dokumentacją zdjęciową i udostępnienie ich wszystkim podmiotom (podległym)” .

Włodzimierz Mroczkowski - Starostwo Powiatowe Tczew

Uporządkowana wiedza 

o składnikach

• Środki trwałe, wyposażenie 

i materiały eksploatacyjne

• Znakowanie kodami kreskowymi 

i RFID

• Bogata lista atrybutów składnika 

dokumentacja fotograficzna

Uproszczenie operacji, mniejsza 

podatność na błędy

• Przesunięcia między osobami, 

lokalizacjami, ewidencjami

• Mobilna obsługa procesów 

i identyfikacja składników

• Operacje zbiorcze na wielu 

składnikach

Realizacja wspólnej strategii 

zarządzania majątkiem 

• Obsługa grup spółek 

powiązanych

• Wsparcie dla ISO 55000

• Współpraca z systemem ERP 

Baza wiedzy Automatyzacja procesów Wielofirmowość

Czym jest AssetsNinja?

Zintegrowany system informatyczny do zarządzania majątkiem, prowadzenia

jego ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji w przedsiębiorstwach i instytucjach

publicznych o złożonej strukturze jednostek podległych i spółek powiązanych.

Efektywnie uzupełnia funkcje operacyjne renomowanych systemów ERP.

Zarządzanie majątkiem wymaga uporządkowanej informacji

o składnikach majątku. AssetsNinja to ewidencja składników

majątku oraz nadzór nad procesami jakie są z ich udziałem

realizowane. Aplikacja mobilna AssetsNinja wspiera

ewidencję operacji w miejscu ich realizacji.

Zarządzanie aktywami
Majątek trwały i wyposażenie generują większą 

wartość, niż się powszechnie uważa.
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Nasza obietnica

Wdrażając AssetsNinja osiągniesz

szybszy zwrot z inwestycji w majątek

(ROI). Zbudujesz wśród pracowników

większą świadomość oraz lepsze

zarządzanie ryzykiem. Poprawisz wynik

finansowy firmy.

Jak zacząć?

• Skontaktuj się z nami

• Poproś o wersję DEMO

• Prześlij nam swoje pytania

• Zacznij z nami pracować

• Szybka identyfikacja składnika - dostęp jednostek do centralnej bazy danych składników majątku.

• Uporządkowane i zawsze aktualne dane nt. majątku - dokumentacja fotograficzna majątku.

• Redukcja kosztów związanych z inwentaryzacją - znaczne ograniczenie niedoborów po inwentaryzacji.

• Radykalne skrócenie wymaganego czasu w procesach zarządzania majątkiem.

Od roku 2004 wspólnie, we współpracy z ponad 600 klientami rozwijamy nasz produkt AssetsNinja. Doświadczenie klientów

oraz wymagania wynikające z regulacji prawnych ukształtowały rozwiązanie dedykowane organizacjom, które chcą

zarządzać majątkiem efektywnie. Chcą zredukować ryzyko wynikające z braku lub niesprawności sprzętu. Chcą obsługiwać

klientów na czas, w zgodzie z ich wymaganiami. Chcą racjonalizować wydatki inwestycyjne i operacyjne, związane

z rozwojem aktywów.

Gdy używasz AssetsNinja…

Masz uporządkowane dane

• Kompletna baza składników majątku 

• Wielkość bazy nawet kilkaset tysięcy składników

• Zawsze aktualne dane

Skracasz czas operacji 

• Zmniejszenie czasu inwentaryzacji (nawet o 70-80%)  

• Niższa pracochłonność dekretacji kosztów (nawet o 50%)

• Szybszy proces przesunięć składników

Automatyzujesz procesy   

• Drastycznie zredukowana pracochłonność operacji

• Masowy odczyt identyfikatorów składników            

(z wykorzystaniem RFID) 

• Duża efektywność pracy 

Korzyści
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