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KALEL - leltározó modul
Leltározás gyorsan, kötséghatékonyan, vonalkóddal

A közszféra informatikai szolgáltatója



KALEL - leltározó modul

Mobil adatgyűjtő alkalmazásunk támogatja: 
 

az olcsón elérhető android-os tabletek használatát,

a leltári egységek, fellelt tételek kézi felvitelét, 

internet elérés és számítógép nélküli offline működést, 

beépített kamerával vagy vonalkódolvasóval történő vonalkódos 
leltározást, 

a bizottságos leltározást,

a kvázi aláírások, jóváhagyások kezelését (jelszavakkal), 

elektronikus adat beolvasást és adat visszajuttatást a KATI modulba 
(akár kábel nélkül wifi segítségével). 
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A RITEK Zrt. KATI modulja alkalmas az intézményi leltározás 
lefolytatására papír alapon, vagy teljesen elektronikusan (internet 
kapcsolattal rendelkező laptoppal és vonalkódolvasóval kiegészítve). 
Viszont androidos leltárkészítő alkalmazásunk a KALEL (KATI – Leltározó 
és mobil adatgyűjtő), még több segítséget ad az időszaki vagy év végi 
leltározás elkészítéséhez. 

A nagyobb leltárral vagy internet eléréssel nem rendelkező helyszínek 
esetén javasoljuk a számítógéphez és internet eléréshez nem kötött 
KALEL-t futtató mobil adatgyűjtő használatát, melynek segítségével akár 
több munkatárs egyidejűleg gyorsan végig tud haladni a tárgyi eszközök 
leltározásán és felvételén.
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A modul ingyenes próbaverziója 
androidos készülékkel letölthető a 
Google Play áruházból: „KATI – 
Leltározó” irodai alkalmazás néven.



A felsorolt lehetőségekkel a leltározási idő jelentősen lerövidíthető, 
ráadásul rendszerünk kevés kezdeti beruházással alkalmazható (bérleti 
konstrukció, vagy olcsó eszközbeszerzés biztosított). 

A KALEL alkalmazásunk szervesen kapcsolódik a KATI modulhoz, külön 
nem használható, mert adatformátuma a sértetlenség megőrzése miatt 
zárt.

A KALEL program futtatásához szükséges ajánlott konfiguráció:
 

OTG kábel (szükséges, hogy csatlakoztatni 
lehessen egy vonalkód olvasót),

10 TFT LCD 1920x1200 pixel,

legalább egy 4 magos processzor, 
ajánlott: a 8 magos, 1,6GHz processzor,

Android 11 operációs rendszer,

2 GB RAM.

A program azonban telepíthető egy mobiltelefonra 
vagy egy régebbi típusú tabletra is, azonban a 
felhasználói élmény miatt ajánljuk a fenti konfigurációt.



A részletes információk megismerése érdekében keresse 
Dr. Kancsár Attila értékesítési és szolgáltatási igazgatót 

a fenti elérhetőségeken.

Az ingyenes androidos próbaverzió letölthető:
A Google Play áruházból a „KATI – Leltározó” 

irodai alkalmazásra rákeresve.
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