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Software house

Dostarczamy zarówno rozwiązania informatyczne 
jak i urządzenia Auto ID zapewniając kompleksową 

Oprogramowanie dla biznesu
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Magazynowanie i Logistyka 43 %

Handel 13 %Inne 6 %

Produkcja 28 %

PDA IT Solutions / Wdrożenia ze względu na branże



PDA IT Solutions / Nasze rozwiązania
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1.
Biznesowe aplikacje mobilne

Systemy ERP - wdrożenia / integracje

Systemy AutoID - RFID

Oprogramowanie dedykowane

2.

3.

4.

Budujemy hybrydowe aplikacje mobilne dla Android, iOS i Windows.  
Specjalizujemy się w aplikacjach na urządzenia przemysłowe. 
 

Dostarczamy systemy ERP zapewniające kompleksową obsługę  
biznesową i wsparcie we wszystkich obszarach firmy.

Jesteśmy partnerem firmy Zebra. Projektowanie aplikacji na  
urządzenia mobilne, zintegrowane z systemami  
WMS, CRM, ERP to nasza nisza.

Na życzenie Klienta projektujemy zarówno kompletne moduły, jak i  
wskazane funkcjonalności, których brakuje w aktualnie 
używanym oprogramowaniu - zwłaszcza dla niszowych procesów.
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PDA IT Solutions / Jak pracujemy
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Analiza potrzeb
Analiza przedmiotu działalności Klienta, jego potrzeb oraz możliwości zastosowania  
konkretnych technologii informatycznych są kluczowe do stworzenia przemyślanej i  
spójnej oferty wykorzystującej w pełni możliwości, jakie daje oprogramowanie i sprzęt

Projekt
Po dokonaniu wstępnej analizy, przechodzimy do sporządzenia dokumentacji  
projektowej, tzw. zeszytu wymagań, tworzymy harmonogram realizacji projektu i  
wstępną wycenę systemu

Prace programistyczne
Kolejny etap stanowią prace programistyczne. Stworzony kod musi być zgodny ze  
standardami, prawidłowo wyświetlać się w rożnych przeglądarkach oraz być  
zoptymalizowany tak, aby wczytywanie się stron serwisu przebiegało sprawnie

Wersje testowe
Stworzone na poszczególnych etapach projekty wdrażamy na naszych serwerach  
testowych, aby Klient mógł zapoznać się z postępem prac na każdym jego etapie.  
Dzięki temu Klient widzi na bieżąco jak budowana jest aplikacja i ma możliwość  
wdrażania swoich uwag jeszcze na etapie prac programistycznych.

Wdrożenie projektu
Po wdrożeniu administrujemy danym rozwiązaniem, dokonujemy kontroli  
efektywności i testujemy jego wydajność. Nasz zespół już na etapie administracji  
w swoich raportach dokonuje analiz i proponuje Klientom modyfikacje

Support
Świadczymy usługi gwarancyjne, pogwarancyjne oraz serwisowe. Zapewniamy  
wsparcie techniczne, a w razie konieczności, w odpowiedzi na zmieniające się i 
rosnące potrzeby Klientów, poszerzamy przygotowane przez nas aplikacje o  
dodatkowe funkcje.
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71%
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PDA IT Solutions / Case study

PC Zebra MC 3300 Zebra ZQ521Zebra ZT411

Zebra FX9600 Zebra TC56 Zebra RFD8500Radwag

Integracja z RFID

Moduł skrzynek zwrotnych

Awizacja produkcji

Planowanie tras

Klienci

Produkcja i pakowanie

Pojazdy

Zamówienia

Integracja z Comarch Optima

Integracja z Comarch EDI

Mobilny system sprzedaży RFID

Aplikacja mobilna RFID dla handlowcówAplikacja mobilna RFID dla magazynierów Admin panel B2B portal



PDA IT Solutions / Partnerstwa



PDA IT Solutions / Technologie identyfikacji obiektów

Technologie identyfikacji obiektów

Duży zasięg odczytu,  
duża szybkość odczytu  
 
Sprawdza się przy identyfikacji  
wielu obiektów jednocześnie  
(np. inwentaryzacja środków  
trwałych)  
 
Największy koszt

Mały zasięg odczytu,   
niska prędkość odczytu  
 
Sprawdza się jako identyfikacja  
pojedynczych obiektów  
(np. identyfikacja pracowników)  
 
Średni koszt (czytnik),   
ale wyższy koszt znacznika  
niż RFID

Zasięg zależy od zastosowanego  
czytnika  
 
Niezbędna jest fizyczna  
widoczność kodu  
 
Wolny odczyt  
 
Niski koszt, ogromna  
popularność

RFID NFC BARCODE



PDA IT Solutions / Urządzenia na magazynie

>

>

Jak wygląda  codzienność  
przy wypożyczaniu urządzeń na magazynie 

 vs 
jak może wyglądać  po użyciu  

 
PDA Invent?



PDA IT Solutions / PDA Invent

PDA Invent System do inwentaryzacji środków  
trwałych w chmurze  
 
Oparty o technologię RFID, NFC, 
 kodów kreskowych  
 
Rozbudowany o aplikacje mobilne  
 
Pełne raportowanie wykorzystania   
oraz użycia środków trwałych  
 
Stale rozbudowywany o kolejne moduły   
oraz integracje (w tym API)



PDA IT Solutions / Ekosystem

Ekosystem Aplikacja webowa do zarządzania danymi,  
nadzorowania i raportowania  
 
Aplikacja mobilna do przeprowadzenia  
inwentaryzacji  
 
Aplikacja zintegrowana z czytnikiem NFC  
do oznaczania obiegu narzędzi  
 
Integracje z zewnętrznymi systemami



PDA IT Solutions / Tools

Tools System do inwentaryzacji środków trwałych w chmurze  
 
Oparty o technologię RFID, NFC, kodów kreskowych  
 
Rozbudowany o aplikacje mobilne  
 
Pełne raportowanie wykorzystania   
oraz użycia środków trwałych  
 
Stale rozbudowywany o kolejne moduły   
oraz integracje (w tym API)

Moduł



PDA IT Solutions / Środki trwałe

Środki trwałe Pełna informacja o środkach trwałych w organizacji  
 
Informacja o bieżącej lokalizacji,   
użyciu przez pracowników  
 
Eksport oraz import z formatu Excela  
 
Hurtowy wydruk etykiet w formacie PDF   
oraz ZPL (RFID)  
 
Integracja z drukarkami marki Zebra podłączonymi  
do komputera

Moduł



PDA IT Solutions / Informacje o środku trwałym

Bieżące wykorzystanie  
 
Dane księgowe – MPK, data i kwota zakupu  
 
Data końca gwarancji, data przeglądu  
 
Zdjęcia, notatki oraz pliki  
 
Historia użycia przez pracowników oraz  
przesunięć między lokalizacjami

Informacje 
o środku trwałym



PDA IT Solutions / Pracownicy

Lista pracowników w firmie  
 
 
Informacja o tym czego pracownik  
aktualnie używa

Pracownicy

Historia użyć środków trwałych  
i narzędzi  
 
Generowanie pliku PDF z raportem  
użycia środków trwałych



PDA IT Solutions / Inwentaryzacja - raportowanie

Inwentaryzacja 
-raportowanie

Czytelne raportowanie procesu inwentaryzacji  
 
Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji  
częściowej  (np. jednego działu w firmie)  
 
Podsumowanie braków oraz niedomiarów  
 
Lista wszystkich odczytów RFID oraz kodów  
kreskowych  
 
Generowanie raportu w PDF oraz w Excelu



PDA IT Solutions / Środki trwałe - historia użycia

Środki trwałe 
-historia użycia

Szczegółowy raport obiegu środków i narzędzi  
w organizacji  
 
Pełne filtrowanie danych  
 
Możliwość eksportu wyfiltrowanych danych  
do pliku Excela



PDA IT Solutions / Raportowanie

Szybkie podsumowanie ilości urządzeń  
według kondycji oraz statusów  
 
Możliwość filtrowania po działach  
oraz oddziałach w firmie

Raportowanie



PDA IT Solutions / Dane słownikowe - pełne zarządzanie

Dane słownikowe 
-pełne zarządzanie

Oddziały, działy i pomieszczenia w organizacji  
 
Kondycje (stany)  
 
Statusy środków trwałych  
 
MPK  
 
Grupy środków oraz pracowników  
 
Producenci oraz modele



PDA IT Solutions / Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna 
-na kolektor danych

Obsługuje RFID oraz kody kreskowe  
 
Umożliwia przeprowadzenie błyskawicznej  
inwentaryzacji  
 
Możliwość dodawania środków oraz zdjęć   
z poziomu kolektora danych



PDA IT Solutions / Tools

Tools - na system  
    Windows

Obsługuje czytnik NFC  
 
Zoptymalizowana pod kątem ekranów  
dotykowych  
 
Umożliwia łatwe wypożyczanie i zdawanie  
pobranych urządzeń i narzędzi



PDA IT Solutions / Licencjonowanie

Licencjonowanie Aplikacja w chmurze – płatna per użytkownik  
(stanowisko) systemu   
 
            utrzymanie na serwerze  
 
            cykliczne aktualizacje i rozbudowa  
            aplikacji  
 
            wsparcie techniczne  
 
            dostęp do aplikacji mobilnych  
 
            Możliwość pomocy we wdrożeniu  
            systemu oraz szkoleń

w cenie:



PDA IT Solutions / Inwentaryzacja środków trwałych
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Demonstracja technologii RFID 
w procesie inwentaryzacji środków trwałych
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KONIEC

Dziękujemy za uwagę !


