


Призначення: 
RQR-Inventory – це програмно-апаратний комплекс, який легко 

впроваджується у будь-якій установі (підприємстві) і вирішує задачу ведення, 
обліку та контролю матеріальних цінностей (МЦ) в електронній формі. 

 • Технологія QR-кодування дозволяє зробити унікальну 
ідентифікацію кожної окремої МЦ та надати загальну 
інформацію про неї. 

• Принтер створить наклейку з QR-кодом та загальною 
інформацією про МЦ в лічені секунди. 

• Процес інвентаризації можливо проводити навіть 
звичайним смартфоном без необхідності купувати 
дороге обладнання. 

Ці та інші особливості RQR-Inventory суттєво заощадять час ваших 
співробітників, організують процес ведення обліку МЦ, забезпечать зберігання 
документів, пов’язаних із МЦ, в інформаційній системі у структурованому вигляді. 



Можливості та переваги: 

 

• Ведення електронного обліку МЦ відповідальними особами 
установи (підприємства). 

 

• Гнучкі налаштування дозволять вести облік МЦ в установах 
(підприємствах) з  будь-якою структурою. 

 

• Створення супроводжувальних та облікових документів – 
наклейок із QR-кодом, накладних, інвентарних карток – та 
ведення їх електронної бази. 

 

• Проведення електронної інвентаризації майна без 
необхідності придбання дорогих сканерів.   



Можливості та переваги: 

• Синхронізація інформації з бухгалтерською програмою, 
встановленою у вашій установі (підприємстві), що ліквідує 
необхідність систематичних звірок бухгалтерії із 
господарським відділом. 

 

• Зменшення ймовірності помилок, викликаних "людським 
фактором". 

 

• Скорочення трудових і фінансових витрат на облік руху МЦ. 

 

• Поліпшення контролю за місцезнаходженням і переміщенням 
МЦ. 

 

• Зменшення ймовірності крадіжки та несанкціонованого 
використання МЦ.   



Модуль «Структура» 

Модуль призначений для моделювання структури  установи 
(підприємства) з необмеженою кількістю рівнів (філії, структурні 
підрозділи, окремі приміщення, поверхи, кабінети). 



Модуль «Категорії» 

Модуль «Категорії» використовується для опису якісних властивостей 
і параметрів МЦ (розмір, вага, конфігурація, колір, потужність, 
продуктивність тощо). Відображається у вигляді ієрархічного дерева. 
Містить довідники стандартних властивостей МЦ. 



Модуль «Нормативна база» 

Модуль «Нормативна база» містить документи (закони, підзаконні 
акти та інше), які регламентують процедури обліку та інвентаризації МЦ. 
Існує можливість актуалізації, редагування та поповнення інформації 
даного модуля користувачем. 



Модуль «Прийом» МЦ 
Модуль «Прийом» призначений для обліку МЦ матеріально 

відповідальною особою установи (підприємства). Формує необхідні 
документи (накладні, інвентарні картки, інше з додержанням стандартів 
та норм). Ідентифікація МЦ здійснюється за допомогою інвентарних 
наклейок, які містять QR-код та основні характеристики майна: номер, 
назву, стислий опис. 



Модуль «Передача МЦ» 

Модуль призначений для оформлення процедур передачі МЦ 
відповідальній особі в установі (підприємстві). Процес передачі 
супроводжується оформленням відповідних документів та 
прикріпленням їх до інвентарної картки МЦ. 



Модуль «Інвентаризація» МЦ 

Модуль «Інвентаризація» МЦ призначений для проведення 
комплексних та вибіркових перевірок наявності МЦ, інформації про них, 
місця знаходження та відповідальних осіб. За рахунок сканування QR-
коду перевірки відбуваються в стислі терміни та без помилок. 



Процес інвентаризації 

Зручне формування списку 
матеріальних цінностей за 
допомогою структурних 
пошукових фільтрів. 

Крок 1. Створення електронної 
інвентаризаційної відомості 

Крок 2. Авторизація мобільного 
терміналу 

Проведення захищеної 
процедури  інвентаризації  

за допомогою мобільних 
пристроїв з можливістю 
завантаження автономної бази 
матеріальних цінностей 
безпосередньо на пристрій. 

Ведення повноцінної 
електронної звітності щодо 
кожної інвентаризаційної 
сесії, що включає можливість 
її перегляду, завантаження та 
друку з подальшим 
збереженням у системі. 

Крок 4. Формування звіту  про 
інвентаризацію 

Сканування 
мобільним  

пристроєм  

QR-кодів  

з наклейок.  

Крок 3. Проведення інвентаризації 
за допомогою мобільного 
пристрою 
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Впровадження 

Презентація можливостей 
програмного  забезпечення             
для співробітників установи 
(підприємства). 

1. Презентація 

Створення технічного 
завдання, плану 
впровадження, адаптація 
до потреб установи 
(підприємства). 

2. Адаптація 

Розгортання програмного 
комплексу. Налаштування 
системи під потреби 
замовника. За необхідності, 
інтеграція  з наявною 
бухгалтерською системою. 
Тестування. 

 

3. Інсталяція 

Інструкція користувача  

та aдміністратора.  

Навчальна презентація                   
для персоналу установи 
(підприємства). 

4. Навчання 

Надання консультацій, 
підтримка,  актуалізація 
програмного комплексу                           
із випуском нових версій    
або оновлень. 

5. Супровід 
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