
www.vulcan.edu.pl 

Jak wykorzystać czytnik kodów kreskowych 
do wypełniania arkuszy spisowych? 

Czytnik kodów może być wykorzystany do napełniania arkuszy spisowych tylko wtedy, gdy wszystkie 
elementy wyposażenia wydane do użytku zostały oznakowane nalepkami z kodami kreskowymi i kody te 
wpisano do bazy danych programu Inwentarz Optivum. 

Aby zastosować czytnik kodów do wypełniania arkuszy spisowych, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom program Inwentarz Optivum i w menu Inwentaryzacja wybierz pozycję Arkusze spisowe. 

2. Otwórz nowy arkusz korzystając z ikony  na pasku narzędzi. 

3. W oknie Arkusze spisowe opisz arkusz, wypełniając pola edycyjne na karcie Opis/ Opis arkusza. 

 

4. Przejdź na kartę Opis/ Spis. 

5. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz pozycję Z czytnika. 

Inwentarz Optivum 
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Program otworzy okno Dodawanie elementów za pomocą czytnika kodów. Kursor miga w polu Czytany kod 
paskowy. Pole jest gotowe do edycji kodów. 

 

6. Wstaw znacznik w polu dodaj po wczytaniu. Wówczas informacje będą automatycznie wpisywane do 
arkusza i będzie możliwe wczytanie kolejnego kodu.  
Jeżeli nie zaznaczymy opcji dodaj po wczytaniu, należy po wczytaniu kodu kliknąć przycisk Dodaj. 

7. Uruchom czytnik kodów i rozpocznij skanowanie kodów kreskowych z nalepek przyklejonych do 
elementów wyposażenia w inwentaryzowanym pomieszczeniu. Program automatycznie odszukuje w 
księgach inwentarzowych informacje o sprzęcie oznaczonym wczytanym kodem i wypełnia pola w 
oknie Dodawanie elementów za pomocą czytnika kodów. 

8. Po wczytaniu ostatniego kodu z naklejki w danym pomieszczeniu w oknie Dodawanie elementów za 
pomocą czytnika kodów kliknij przycisk Zamknij. 



 
Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać czytnik kodów kreskowych do wypełniania arkuszy spisowych? 3/3 

www.vulcan.edu.pl 

9. Zapisz efekty swojej pracy, korzystając z ikony  na pasku narzędzi lub z kombinacji klawiszy Ctrl+S. 

10. Wyłącz czytnik kodów i przejdź do następnego pomieszczenia. 

11. Powtórz czynności od punktu 3 do 11 w celu utworzenia arkuszy spisowych dla kolejnych pomiesz-
czeń. 

Wygenerowane w programie arkusze spisu z natury powinny być następnie wydrukowane i podpisane 
przez osoby uczestniczące w spisie, w tym przez osoby ponoszące odpowiedzialność materialną za spi-
sywany majątek.  

Program Inwentarz Optivum umożliwia także wygenerowanie raportu różnic inwentaryzacyjnych. Raport 
ten może być przedmiotem prac komisji inwentaryzacyjnej, która powinna starać się wyjaśnić przyczyny 
powstania ewentualnych niedoborów i/lub nadwyżek inwentaryzacyjnych oraz zaproponować sposób 
ich rozliczenia. Jedną z ostatnich czynności procesu inwentaryzacji jest wprowadzanie na stan ujawnio-
nego w toku inwentaryzacji sprzętu (nadwyżki) lub zdjęcie ze stanu ujawnionych niedoborów – te opera-
cje także mogą być dokonane w programie w sposób zautomatyzowany. 
 
 
 

Oceń przydatność porady 
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