УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ
ФУНКЦИОНАЛЕН ОБХВАТ
Основни регистри
•

•

•
•

•

•

Чрез “DTS–AM” може да управлявате:
материални активи – дълготрайни,
произведения на изкуството и много
други;
нематериални активи – лицензии за
софтуер; цифрови активи като WEB
магазини
и
WEB
съдържание,
авторски права и патенти;
компоненти – част от актив, който
има отделен сериен номер;
аксесоари – активи, които не се
следят по сериен номер (компютърна
мишка, клавиатура), но се следи на
кой потребител са дадени;
консумативи
–
аналогично
на
аксесоарите, но се причисляват към
материален актив - тонер касети,
хартия, моторни масла и дра;
потребители - служители, на които са
предоставени за ползване активи,
лицензи, аксесоари.

Предимства
•

•

•

•

ПРЕЦИЗНО – ТОЧНО - УДОБНО

ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

•

Максимален ефект от поддръжката на
наличните активи, което води до
продължителна
експлоатация
и
увеличаване на производителността
им;
Оптимизиране
на
запасите
от
резервни части чрез средства за
контрол
и
управление
на
наличностите,
планиране
на
ремонтите,
автоматизиране
на
поръчките и др.
Намаляване на времето на престой
на машините и оптимизиране на
използването на площите.
По-ефективно вземане на решения
благодарение
на
събираната
детайлна информация за активите и
вградените в системата инструменти
за отчетност и анализ.
Спестяване
на
разходи
по
придобиване
на
ДМА
чрез
осигуряване на максималната им
ангажираност,
оптимално
натоварване и минимален престой за
ремонт.
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Управлението на активите
в една организация не е
само счетоводен процес.

Модели активи
Могат да се дефинират множество
модели на активи, които да се обвържат с
категория активи

Модерни средства за индексация и
инвентаризация

Производител

Активи

Модел №

IBM

сървър

P 800

HP

компютър

HS 25

HP

компютър

РН 756

HP

принтер

Jet M551

“DTS-АМ”
дава
възможност
за
индексиране на материалните активи с
бар-код или RFID стикери.

Картон на актив

Инвентаризационния
процес
при
ползването на RFID стикери е 40 пъти побърз и лесен. Пести време, усилия и води
до точна отчетност.

Потребителите могат да участват в
различни групи. Всеки потребител по
всяко време може да провери активите за
които отговаря.

Локации
“DTS-AM”
поддържа
локации,
определени
по
организационната
структура
на
организацията,
по
функционален
признак
или
други
критерии.

Категории активи
Категориите активи могат да отговарят на
счетоводните сметки
2041

компютри и хардуерно оборудване

2051

Леки автомобили

2060

Стопански инвентар

9899

Материални активи под 1000 лв.
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За всеки актив се създава картон с
информация за:
• подразделението на организацията,
където ще бъде разположен;
• към кой модел принадлежи;
• автоматично генериран от системата
пореден инвентарен номер;
• сериен номер на актива;
• дата на закупуване;
• доставчик;
• цена на закупуване;
• гаранционен срок;
• точно местоположение на актива;
• сметка за отчитане на актива;
• изображение на актива;
• присвояване на актива на даден
потребител.

Лиценз
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

име на софтуерен продукт;
продуктов ключ;
брой потребителски лицензи;
присвояване
на
потребителски
лицензи към потребител и физически
актив едновременно;
подразделение на организацията,
където ще се ползва;
производител
на
софтуерната
програма;
доставчик;
цена;
дата на закупуване;
дата на валидност;
срок за амортизиране;
поддръжка.

Взаимодействие
с
информационни системи

други

DTS-AM поддържа интерфейси чрез
които могат да се изграждат процеси за
автоматизиран обмен на информация към
ERP системи.

За повече информация и
контакти:
Любомир Методиев
тел.: +359 882 933 485
Атанас Костов
тел.: +359 882 933 412
Стоян Енчев
тел.: +359 882 933 571
www.itakademia.bg
office.itakademia@gmail.com
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