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Raporty dostępne w systemie Weaver WMS

Zarządzanie, raportowanie i analizy
System Weaver WMS udostępnia zestaw wbudowanych raportów, które pozwalają mied wgląd w
bieżące oraz historyczne dane magazynowe.
Typy dostępnych raportów oraz ich postad (kolumny) są przedmiotem analizy przedwdrożeniowej.
Przedsiębiorstwo, które decyduje się na wdrożenie systemu Weaver WMS ma możliwośd wyboru palety
raportów, która najbardziej odpowiada kadrze zarządzającej.

Raport z aktualnych stanów magazynowych
Podstawowym raportem, z którym pracują użytkownicy (głównie kierownicy magazynów) jest raport
z aktualnych stanów magazynowych. Przedstawia on listę jednostek logistycznych, które znajdują się
pod nadzorem systemu Weaver WMS. Dla każdej jednostki logistycznej podane jest miejsce, w
którym się znajduje oraz kod materiału, który się w niej znajduje. Ponad to raport podaje
zdefiniowane dla danego wdrożenia informacje dodatkowe np. numer partii, data ważności, ilośd
kartonów na palecie, numer dokumentu dostawy i data dostawy, numer referencyjny CVED itp.
(Rysunek ).
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Rysunek 1: Raport ze stanów magazynowych

Raport z historii jednostki magazynowej
Pozwala prześledzid historię wybranej jednostki magazynowej od momentu przyjęcia jej na stan
magazynowy (naklejenia etykiety z unikalnym kodem kreskowym) do momentu wydania (poprzez
wysyłkę lub wydanie na produkcję) lub zniszczenia (poprzez funkcję Opróżnienie jednostki
magazynowej).
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Rysunek 2: Raport z historii jednostki logistycznej

Rysunek 3: Raport ze zdarzeo
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Raport ze zdarzeń
Podaje zarejestrowane za pomocą terminali radiowych zdarzenia. Każde ze zdarzeo może
występowad w tzw. transakcji biznesowej, która wiąże kilka zdarzeo w spójną całośd. Przykładowo
kilka zdarzeo (np. korekta ilości, przyjęcie materiału, przesunięcie jednostki magazynowej) może byd
zarejestrowane w transakcji typu Przyjęcie dostawy. Raport ze zdarzeo pozwala na bieżąco śledzid
operacje zachodzące w magazynie.

Raport z operacji
Podaje listę operacji, które nie mają charakteru analitycznego dla kadry zarządczej (zdarzenia o
charakterze analitycznym podawane są przez raport ze zdarzeo). Operacjami takiego typu są m.in.
informacje o utworzeniu jednostki magazynowej lub dokumentu w systemie. Raport z operacji jest
również miejscem, w którym możliwe jest podglądanie interakcji zachodzących między Weaver WMS
i systemem nadrzędnym.

Rysunek 4: Raport z operacji

Eksportowanie i drukowanie raportów
W celu zwiększenia wygody użytkowników każdy raport może byd drukowany lub wyeksportowany
(zapisany do pliku w jednym z popularnych formatów). Weaver WMS pozwala zapisywad raporty w
formatach PDF, XLS (Microsoft Excel® 97-2003), XLSX (Microsoft Excel 2007) oraz RTF. Dodatkowo
aplikacja posiada wbudowaną funkcję projektanta raportów, którego użytkownik może wykorzystad
do stworzenia własnego szablonu wydruku.
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Raport terminalowy z jednostki logistycznej
Dla wygody użytkowników terminali możliwe jest zdefiniowanie mini raportów dostępnych na
terminalach radiowych. Przykładem takiego raportu jest terminalowy raport z jednostki logistycznej,
który pozwala magazynierowi zapoznad się z zawartością jednostki logistycznej. Funkcja jest
przydatna w przypadku, gdy lokalizacja jednostki logistycznej jest trudnodostępna lub opakowanie
jednostki logistycznej nie pozwala na podglądanie jej zawartości.
Raporty terminalowe mogą być dowolnie definiowane przez użytkowników. Każdy z użytkowników
aplikacji zarządczej Weaver WMS może definiowad terminalowe wersje dostępnych raportów i
udostępniad je wybranym użytkownikom terminali (magazynierom).
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Rysunek 5: Projektant raportów
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