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Nilex Inventariesystem

Nilex Inventariesystem är ett komplett system för administration av inventarier. Systemets utveckling 
baseras på en gedigen och lång erfarenhet och i nära samarbete med Nilex kunder. Det är anpassat till 
verkliga behov och problem i många olika verksamheter. Att systemet är enkelt att installera, konfigurera, 
administrera och framför allt att använda är ledstjärnan i vår utveckling. 

Behörighet och administration
Nilex program har fullständig hantering av användares behörighet och möjligheter till åtkomst. Det finns 
möjlighet att ställa läs- och skrivrättigheter på fältnivå. Det är till och med möjligt att göra fält osynliga för 
en grupp av användare, samtidigt som det är tillgängligt för andra. 
Sortering, sök och urval
Det är oerhört viktigt att den information man är ute efter snabbt kan sökas fram. Nilex Inventariesystem 
har tre funktioner för detta. I administrationsfönstret finns möjlighet att sortera på de fält användaren 
valt att visa. Funktionen urval ger användaren möjlighet att enkelt ta fram ett tvärsnitt ur databasen. Den 
informationen kan sedan bearbetas vidare. Naturligtvis kan man söka efter information i alla tillgängliga 
fält i databasen. 
Underinventarier
De allra flesta inventarier innehåller delar som man vill kunna registrera. Till detta har Nilex skapat              
underinventarier. Dessa kan innehålla ett oändligt antal begrepp. 
Länkade inventarier
I vissa fall måste det gå att visa att ett inventarium hör ihop med ett annan. Funktionen Länkade inventarier 
gör det möjligt att skapa en översikt, både grafiskt och i listform, över de inventarier som hänger ihop.
Dokument
I Nilex Inventariesystem länkas dokument enkelt till varje inventarie. Alla former av filtyper stöds.  
Är dokumentet en bildfil visas förhandsgranskning av bilden. 
Dokumenten kan öppnas inifrån Nilex Inventariesystem. 
Leverantör
På varje inventarie lagras information om leverantör för det specifika inventariet. På ett mycket enkelt 
sätt kan Nilex Inventariesystem hjälpa till med information när det är dags för garantiåtaganden eller 
reparationer.
Övriga funktioner
Nilex Inventariesystem innehåller många fler möjligheter. Systemet kan hantera avskrivningar på avdelnings-
nivå. Det finns en oerhört kraftfull importfunktion för att hämta in data. Rapportgeneratorn ger snabb 
och korrekt information.
Moduler
Nilex Inventariesystem kan byggas ut för att anpassas till varje verksamhets behov och krav. 
Tillgängliga moduler : 
• Streckkodsinventering med PDA
• Inläsning/Nyregistrering med PDA
• Licenshantering 
• Drift/Bevakning 
• Debitering, debiteringsunderlag per inventarie
• Utlåning-Uthyrning
• Koppling MS SMS, ZENworks, LanDesk, CAPA och Snow 
• Nätverksskanning - Nätverkskarta
• Anskaffning/Inköp 
• Webgränssnitt 
• Mobile Windows applikationer för Nyregistrering och Streckkodsinventering med PDA

Nilex Inventariesystem är ett helt komplett program för att registrera, organisera 
och administrera inventarier. Det kan hantera från 100 till 10 000-tals inventarier, 
den egentliga begränsningen är verksamhetens IT-Infrastruktur. Ett stort antal 
tilläggsmoduler som t.ex. Licenshantering, Drift/Bevakning och Nätverksskanning 
gör Nilex Inventariesystem till ett skalbart flexibelt system som kan byggas ut och 
anpassas till kundernas behov efterhand. Tillsammans är inventariesystemet och 
modulerna en oslagbar kombination av funktionalitet och enkelhet. Nilex Inventa-
riesystem är enkelt att installera, administrera och använda. Att veta var inventari-
erna finns, vem som använder dem, eller om de inte används för tillfället d.v.s. att 
man har total kontroll på alla inventarier ger relativt stora kostnads besparingar. En 
investering i ett inventariesystem är med andra ord en bra ROI kalkyl.


