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Streckkodsinventering är framtagen för att underlätta det många gånger tidsödande 
arbetet med att genomföra en inventering. Genom att använda streckkodsläsare sker 
all avläsning och överföring helt digitalt. Det reducerar risken för fel i samband med 
inventering av märkta inventarier.

Ett av de mest naturliga tilläggen till Nilex Inventariesystem är Streckkodsinventering. Det är en unik till-
läggsmodul som underlättar det många gånger tunga och tidskrävande arbetet med att genomföra en 
inventering.

Tillvägagångssätt
Eftersom inventeringen genomförs så sällan är det oerhört viktigt att den är enkel att utföra. Det ska
vara så enkelt och snabbt att ingen ska behöva tveka inför hur det ska göras. Proceduren baserar sig på
att alla rum och inventarier som ska inventeras har en unik identitet. Vid inventeringen läser användaren
först streckkoder för att bestämma vilken byggnad, våning och rum som ska inventeras. Därefter läser
användaren av alla streckkoder på inventarierna i det rummet. Proceduren upprepas för samtliga rum
som ska inventeras.

Uppdatering av data
När inläsningen av samtliga inventarier är klar överförs informationen till Nilex Inventariesystem.
Innan uppdateringen sker kan handläggaren granska den inlästa informationen. Vid uppdateringen av
databasen i Nilex Inventariesystem läggs aktuell information in på inventarierna. När uppdateringen är gjord 
kan Nilex Inventariesystem producera tre rapporter. Den första innehåller information om vad som är 
inventerat. Den andra innehåller alla de inventarier som inte inventerats och den tredje alla förändringar
som skett. Dessa rapporter är underlag för det vidare arbetet med att uppdatera saker som ansvariga 
användare och sökandet efter försvunna inventarier.

Fler fördelar
Nilex Streckkodsinventering underlättar inte bara arbetet med själva inventeringen. Streckkodsinventering 
minskar också risken för fel. Inventarier som blivit märkta med streckkod men inte registrerade i Nilex 
Inventariesystem
kommer att upptäckas vid inventering. En inventarie som inte finns registrerat sedan tidigare läggs upp 
som en ny inventarie.

Streckkodsinventering


