
 

 

  

WWeeaavveerr  WWMMSS 
http://weaversoft.pl/pages/products/wms/ 
 
 
Uproszczenie i zautomatyzowanie inwentaryzacji za 
pomocą systemu Weaver WMS 

 

 



 

 Strona 2 z 5  
 

WW
ee

aa
vv

ee
rr

  
WW

MM
SS

  

IInnwweennttaarryyzzaaccjjaa  
System Weaver WMS znacznie upraszcza proces przeprowadzania okresowej inwentaryzacji. W celu 

unifikacji i uproszczenia procesu system Weaver WMS wprowadza pojęcie dokumentu 

inwentaryzacji (arkusza inwentaryzacyjnego) składającego się z pozycji inwentaryzacyjnych. Każda 

pozycja inwentaryzacyjna dotyczy jednej jednostki logistycznej która jest inwentaryzowana. 

Przeprowadzenie inwentaryzacji w Weaver WMS składa się z kilku etapów: 

 Otwieranie inwentaryzacji tj. zbieranie informacji o aktualnych stanach magazynowych i 

zamrożenie tych stanów 

 Inwentaryzowanie (przeprowadzanie spisu) z użyciem skanerów kodów kreskowych 

 Księgowanie inwentaryzacji tj. aktualizacja stanów magazynowych zgodnie ze stanami 

faktycznymi oraz (opcjonalnie) księgowanie stanów w systemie nadrzędnym 

 Zamykanie inwentaryzacji tj. przeniesienie dokumentu inwentaryzacyjnego do archiwum 

  

OOttwwiieerraanniiee  iinnwweennttaarryyzzaaccjjii  

Proces otwierania inwentaryzacji w systemie Weaver WMS odbywa się z użyciem wygodnego 

Kreatora inwentaryzacji, który przeprowadza osobę nadzorującą inwentaryzację (np. kierownika 

magazynu) przez proces otwierania inwentaryzacji. Kreatora zbiera informacje (tzw. kryteria 

otwierania inwentaryzacji), które użyte zostają następnie do określenia jednostek logistycznych, 

które mają byd objęte inwentaryzacją. W systemie Weaver WMS możliwe jest podanie następujących 

kryteriów otwierania inwentaryzacji: 

 Magazyn lub grupa magazynów (zakładów) 

 Zakres miejsc magazynowych (sektorów, miejsc paletowych) 

 Zakres indeksów materiałowych 

 Zakres wybranych informacji o jednostkach logistycznych (np. numer partii) 

 

 
W prowencie analizy przedwdrożeniowej mogą byd ustalone dedykowane kryteria otwierania 
inwentaryzacji w przedsiębiorstwie (np. otwieranie inwentaryzacji dla jednostek logistycznych o 
określonym zakresie daty przydatności do spożycia). 

 

Na podstawie zgromadzonych informacji system Weaver WMS tworzy listę jednostek logistycznych, 

które mają byd zinwentaryzowane. Dla każdej jednostki logistycznej tworzona jest osobna pozycja 

inwentaryzacyjna, w które zawarte są informacje o jednostce logistycznej (ilośd, materiał). Każda 

jednostka logistyczna, która jest inwentaryzowana zostaje zablokowana na czas przeprowadzania 

inwentaryzacji. Na zablokowanej jednostce nie można dokonywad ruchów magazynowych (korekt, 

przesunięd) oraz wydao. 
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Rysunek 1: Kreator otwierania inwentaryzacji 

 

Otwarcie inwentaryzacji skutkuje utworzeniem nowego dokumentu inwentaryzacji o unikalnej 

nazwie, który składa się z pozycji inwentaryzacyjnych. Każda pozycja reprezentuje jedną jednostkę 

logistyczną poddaną inwentaryzacji. Podczas otwierania inwentaryzacji do każdej pozycji zostaje 

wpisany m.in. numer jednostki logistycznej, materiał, ilośd oraz miejsce, na którym znajduje się 

jednostka logistyczna (nazywane również materiałem postulowanym, ilością postulowaną oraz 

miejscem postulowanym). Rysunek 2 przedstawia raport z inwentaryzacji, który prezentuje 

aktualizowane w czasie rzeczywistym dane o inwentaryzacji. 
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Rysunek 2: Raport z inwentaryzacji 

IInnwweennttaarryyzzoowwaanniiee  ((pprrzzeepprroowwaaddzzaanniiee  ssppiissuu))  

Zasadnicza częśd inwentaryzacji realizowana jest przy pomocy terminali przenośnych. Magazynierzy 

wykorzystują funkcję Inwentaryzacja w celu wprowadzania stanów zastanych na magazynie 

(nazywanych również stanami rzeczywistymi). System Weaver WMS zapamiętuje wprowadzane 

informacje, lecz nie dokonuje korekty stanów, która jest realizowana dopiero podczas księgowania 

inwentaryzacji. Poniżej przedstawiono funkcję inwentaryzacji. 

Magazynier inwentaryzując wybrane miejsce skanuje kod z etykiety 

miejsca magazynowego. Dokonuje tej operacji jednorazowo dla 

każdego miejsca. 

Następnie magazynier skanuje kod jednostki logistycznej, którą 

inwentaryzuje. Naturalnie zeskanowane powinny byd kody 

wszystkich jednostek, które magazynier odnajdzie na 

inwentaryzowanym miejscu.  

Po zeskanowaniu jednostki logistycznej użytkownik dokonuje 

korekty kodu materiału oraz ilości. Po zeskanowaniu jednostki 

logistycznej magazynierowi podpowiadane są dane (materiał i ilośd), 

które zostały zgromadzone podczas otwierania inwentaryzacji.  

W przypadku, gdy magazynier nie zna kodu materiału może 

skorzystad z wyszukiwarki materiałów. 

Wprowadzane przez magazynierów informacje są natychmiast nanoszone na dokument 

inwentaryzacyjny. Porównanie wartośd kolumn „Ilośd postulowana” i „Ilośd rzeczywista” pozwala 

wykryd różnice inwentaryzacyjne. Podobnie kolumny „Miejsce postulowane”, „Miejsce rzeczywiste”, 

„Materiał postulowany”, „Materiał rzeczywisty” pozwalają wykryd zmiany miejsca oraz materiału. 

Dodatkowo pozycja inwentaryzacyjna zawiera datę zinwentaryzowania oraz nazwę użytkownika, 

który dokonał spisu (Rysunek 3: Raport z inwentaryzacji - nanoszenie aktualnych informacji). 
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Rysunek 3: Raport z inwentaryzacji - nanoszenie aktualnych informacji 

KKssiięęggoowwaanniiee  iinnwweennttaarryyzzaaccjjii  

Po zakooczeniu spisu przez magazynierów osoba nadzorująca inwentaryzację może przystąpid do jej 

księgowania tj. nanoszenia różnic inwentaryzacyjnych na stany magazynowe w systemie Weaver 

WMS. Na podstawie danych wprowadzonych podczas spisu system Weaver WMS dokonuje korekt 

ilości oraz przesunięd tak, aby stany magazynowe po zamknięciu inwentaryzacji odpowiadały stanom 

rzeczywistym. W procesie zamykania inwentaryzacji jednostki logistyczne są odblokowywane i mogą 

byd na nich dokonywane operacje magazynowe. 

ZZaammyykkaanniiee  iinnwweennttaarryyzzaaccjjii  

Ostatnim krokiem w procesie inwentaryzacji jest jej zamknięcie. Powoduje ono przeniesienie 

dokumentu inwentaryzacyjnego do archiwum dokumentów. Dokumenty przechowywane w 

archiwum nie są bezpośrednio dostępne z funkcji inwentaryzacji oraz terminali radiowych. 

 


