Case Study Hotel Czterogwiazdkowy

Uruchomiony w marcu 2019 r.
czterogwiazdkowy hotel na gdańskiej Wyspie
Spichrzów, jeszcze przed otwarciem swojej
działalności zdeﬁniował potrzeby związane z
zarządzaniem
majątkiem
–
przyszłym
wyposażeniem
pokoi
hotelowych,
sal
konferencyjnych, mebli w części restauracyjnej i
hotelowym lobby.

Łącznie oddano do użytku 2 budynki,
na które składa się między innymi 160
pokoi hotelowych dla gości oraz
największa sala konferencyjna na
Pomorzu na blisko 1000 osób. Łącznie
w Hotelu znajduje się ok. 5000 szt.
składników majątku.

Głównym wyzwaniem Hotelu była sprawna kontrola nad zakupionymi elementami
wyposażenia, powiązanie ich z odpowiednim miejscem użytkowania, przypisanie do osób
odpowiedzialnych oraz oznakowanie ich indywidualnymi identyﬁkatorami, na rzecz
przyszłych procesów inwentaryzacyjnych.

Mając na uwadze powyższe potrzeby podjęto decyzję wyboru i wdrożenia
systemu AssetsNinja. Ze względów estetycznych w odniesieniu do mebli
zdecydowano się na użycie tagów RFID, które umożliwiają oznakowanie
mebli w miejscach niewidocznych dla gości hotelowych.

Wybór systemu
12-2018 - rozstrzygnięto konkurs ofert i
przystąpiono do wdrożenia systemu AssetsNinja
wraz z aplikacjami i kolektorami mobilnymi do
odczytu tagów RFID.

Wdrożenie
01-2019 - skonﬁgurowano oprogramowanie
AssetsNinja, wyszkolono pracowników Hotelu z
jego obsługi i przekazano system do eksploatacji.

Budowa bazy wyposażenia
01-2019 - systematyczne znakowanie RFID i
ewidencjonowanie elementów wyposażenia w
AssetsNinja, niezwłocznie po ich zakupie.
Przypisanie każdego składnika do odpowiedniego
miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialnej.

5. 03.2019 - Oﬁcjalne otwarcie Hotelu

Inwentaryzacja zerowa
Ze względu na możliwość odczytu różnych
identyﬁkatorów
przez
aplikację
mobilną
AssetsNinja Mobile, część składników została
oznakowana dodatkowymi etykietami z kodem
kreskowym.

KORZYŚCI PO WDROŻENIU ASSETSNINJA

Spis z natury przy użyciu tagów
RFID i kodów kreskowych oraz
rozliczenie inwentaryzacji jest
szybsza nawet o 80%

Bardzo krótki - poniżej 1 minuty czas skanowania pojedynczego
pomieszczenia hotelowego,
możliwy również w trakcie prac
porządkowych w Hotelu

Scentralizowana baza wiedzy o
składnikach majątku, gwarancjach,
planach serwisowych i naprawach

Mobilna inwentaryzacja i ewidencja
przesunięć składników pomiędzy
lokalizacjami i osobami
odpowiedzialnymi za wyposażenie.

„Bardzo ważnym aspektem przy realizacji inwestycji budowy Hotelu w Gdańsku była optymalizacja kosztów związanych
z zakupem i utrzymaniem wyposażenia. Jesteśmy świadomi, że tylko odpowiednie zarządzanie oraz szybki dostęp do
informacji o majątku pozwoli nam uchronić się przed niepotrzebnymi wydatkami. Wdrożone rozwiązanie informatyczne
- AssetsNinja -skutecznie realizuje nasz cel. Znacząco ogranicza czas i koszty związane z inwentaryzacją. W chwili
obecnej 1 osoba jest w stanie wykonać inwentaryzację całego budynku hotelu w ciągu 1 dnia”.
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