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Realizacja operacji przyjęcia towaru za pomocą systemu
Weaver WMS

Przyjęcie towaru
W systemie Weaver WMS istnieją dwie zasadnicze formy przyjęcia towaru na magazyn: dostawa oraz
przychód z produkcji.
Dostawa (przyjęcie zewnętrzne) w systemie Weaver WMS jest powiązana z tzw. dokumentem
dostawy. Może byd on importowany z systemu nadrzędnego (w którym najczęściej funkcjonuje pod
pojęciem Zamówienie u dostawcy) lub wprowadzany bezpośrednio w systemie Weaver WMS. Każdy
dokument dostawy składa się z pozycji dostawy. Każda pozycja opisuje materiał (towar), który ma
byd przyjęty podczas rzeczywistego przyjmowania towaru na magazyn. Moduł dostaw w Weaver
WMS wymaga wykonania dwóch kroków:
 Zdefiniowanie dokumentu dostawy (zamówienia u dostawcy, dyspozycji przyjęcia towaru,
dyspozycji przyjęcia zewnętrznego, awiza dostawy)
 Przyjęcie dostawy na terminalach przenośnych
Wdrożenie systemu Weaver WMS ma na celu unifikację i uproszczenie procedur magazynowych.
Wobec tego pojęcia takie, jak zamówienie u dostawcy, dyspozycja przyjęcia towaru, dokument
przyjęcia zewnętrznego, awizo dostawy funkcjonują pod nazwą dokument dostawy. Fizyczna
realizacja przyjęcia na magazyn określana jest mianem dostawy.

Przychód z produkcji pozwala na przyjęcie wyrobów z produkcji na magazyn wyrobów gotowych.
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Przyjęcie towaru – dokument dostawy
Kierownik magazynu lub inna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wprowadza przy pomocy
aplikacji zarządczej Weaver WMS dokument dostawy. Ekran wprowadzania dokumentu dostawy
reprezentuje Rysunek 1.

Rysunek 1: Ekran definiowania dokumentu dostawy
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Użytkownik w sekcji Dane dokumentu dostawy wprowadza m.in. numer dokumentu dostawy oraz
przewidywaną datę dostawy. Może również wskazad dostawcę oraz magazyn, na który przyjmowana
będzie dostawa.
Informacje wprowadzane w sekcji Dane dokumentu dostawy mogą posłużyd do modyfikowania listy
dokumentów dostawy, które widzą magazynierzy. Możliwe jest, aby magazynierzy widzieli tylko te
dokumenty dostaw, które zostały zaawizowane na dany dzieo.

Kolejnym krokiem jest dodanie pozycji dokumentu dostawy w sekcji Dane nowej pozycji dostawy.
Pozycja dostawy jest dyspozycją przyjęcia konkretnego towaru. Użytkownik określa m.in. materiał,
który ma byd przyjęty oraz przewidywaną ilośd tego materiału. Może również określid miejsce, na
które przyjęta jednostka logistyczna ma byd przesunięta po przyjęciu.
Korzystając z aplikacji zarządczej systemu Weaver WMS użytkownik nadzorujący pracę magazynierów
ma dostęp do zawsze aktualnej informacji o aktywnych dokumentach dostaw oraz stanie ich
realizacji (Rysunek 2).
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Rysunek 2: Dokumenty dostaw
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Przyjęcie towaru – dostawa
Drugim etapem przyjęcia towaru jest realizacji dostawy, która najczęściej jest związana z przyjazdem
transportu dostawcy. Magazynier wyznaczony do realizacji dostawy uruchamia terminal i przechodzi
w menu głównym do funkcji Przyjęcia tak, jak zaprezentowano poniżej.
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Następnie użytkownik uruchamia funkcję Przyjęcia. Terminal prezentuje listę dostępnych
dokumentów dostawy. Użytkownik wybiera dokument dostawy, który będzie realizował a następnie
pozycję tego dokumentu tj. materiał, który będzie przyjmował. Przejścia pomiędzy ekranami
terminala zaprezentowane są poniżej.
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Po wybraniu dyspozycji przyjęcia konkretnego towaru magazynier przystępuje do przyjęcia towaru.
Aktualnie realizowana pozycja w formacie *Materiał+/ *Ilośd do
przyjęcia+/*Ilośd przyjęta+
Magazynier przyjmujący dostawę wprowadza ilość w jednostce
miary (np. kilogramach lub metrach).
Następnie skanuje kod kreskowy miejsca, na które przyjmuje
jednostki logistyczne. Jest to najczęściej kod bufora przyjęciowego.
Kolejnym krokiem jest zeskanowanie kodu jednostki logistycznej
na którą magazynier chce przyjąć towar.
Ostatnim krokiem jest wprowadzenie dodatkowych informacji np.
numeru partii.

Rysunek 3: Podgląd realizacja dokumentu dostawy
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Osoba nadzorująca przyjęcia dostaw lub poszukująca informacji o danej dostawie ma dostęp do
informacji o przyjmowanych jednostkach logistycznych w aplikacji zarządczej systemu WMS (Rysunek
3).

Naturalną konsekwencją naklejenia etykiety z unikalnym kodem kreskowym na jednostkę logistyczną
jest wprowadzenie jej na stany magazynowe. Tym samym jednostka logistyczna jest widoczna na
raporcie ze stanów magazynowych, jak pokazano poniżej.

Rysunek 4: Stany magazynowe po przyjęciu dostawy
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Dodatkowo każda operacja przeprowadzana podczas realizacji dokumentu dostawy jest
zapamiętywana przez system w postaci zdarzenia. Pozwala to w późniejszym terminie odtworzyd
proces realizacji dostawy. Poniższy rysunek prezentuje przykład zdarzenia rejestrowanego podczas
przyjmowania dostawy.

Rysunek 5: Raport ze zdarzeo po przyjęciu dostawy
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Przyjęcie towaru – przychód z produkcji
Przyjęcie towaru na stan magazynowych w systemie Weaver WMS może byd realizowane w postaci
rejestracji przychodu z produkcji. W Weaver WMS funkcja realizująca taki proces nazywana jest
Przychodem wewnętrznym. Użytkownik, który rejestruje przychód uruchamia funkcję przychodu
wewnętrznego.
Magazynier przyjmujący towar z produkcji skanuje kod jednostki
logistycznej. Może to byd kod etykiety, którą sam wydrukował i
nakleił na jednostkę logistyczną lub kod etykiety, która została
naklejona przez pracownika produkcji.
Następnie wprowadza kod materiału. W celu przyspieszenia pracy
magazynier może skorzystad z wyszukiwarki materiałów.
Kolejnym krokiem jest wprowadzenie ilości w jednostce miary
(metrach, kilogramach).
Ostatnim etapem jest wprowadzenie dodatkowych informacji np.
numeru partii.
W przypadku, gdy magazynier przyjmuje towar wcześniej
oznakowany na produkcji wprowadzenie pozostałych danych (poza
kodem jednostki) nie jest konieczne.
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Jednostka logistyczna, która została przyjęta na stan poprzez operację przychodu wewnętrznego jest
widoczna na raportach ze stanów magazynowych jak jednostki logistyczne przychodowane poprzez
dostawę. Rejestrowane jest również zdarzenie przychodu wewnętrznego, które w późniejszym
terminie pozwala wyśledzid historię jednostki logistycznej.
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