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Realizacja operacji wydania towaru za pomocą systemu
Weaver WMS

Wydanie towaru z magazynu
Wydanie towaru z magazynu może byd w systemie Weaver WMS realizowane w postaci wysyłki do
klienta lub wydania surowców na produkcję. Wysyłka realizowana jest dwuetapowo. W pierwszym
etapie w systemie Weaver WMS wprowadzane jest zlecenie sprzedaży (może byd również pobierane
z systemu nadrzędnego). Drugim etapem jest kompletacja wysyłki z użyciem terminali radiowych.
Wydanie towaru – zlecenie sprzedaży
W systemie Weaver WMS funkcjonuje pojęcie dokumentu wysyłki, które jest jednoznaczne ze
zleceniem sprzedaży w systemie nadrzędnym.
Kierownik magazynu lub inna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wprowadza przy pomocy
aplikacji zarządczej Weaver WMS dokument wysyłki. Poniżej zaprezentowany został ekran
wprowadzania dokumentu (Rysunek 1).

Rysunek 1: Definiowanie dokumentu wysyłkowego

Weaver WMS

W sekcji Dane dokumentu wysyłkowego wprowadzane są m.in. numer dokumentu, przybliżona
(awizowana) data wysyłki oraz magazyn, z którego mają byd wydawane towary. Użytkownik może
również wprowadzid odbiorcę.
Kolejnym krokiem jest dodanie pozycji dokumentu wysyłkowego w sekcji Dane nowej pozycji wysyłki.
Pozycja wysyłkowa jest dyspozycją wydania konkretnego towaru. Użytkownik określa materiał, który
ma byd wydany oraz ilośd materiału, która ma byd wydana.
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Przedstawiony model wysyłki jest uproszczony. W rzeczywistych instalacjach do pozycji wysyłki może
byd przyporządkowane miejsce, z którego ma byd wydany towar lub jednostka logistyczna, która ma
byd wydana. W systemie Weaver WMS można w ten sposób praktycznie realizowad strategie
przepływu w magazynie typu FIFO, LIFO oraz FEFO.

Wszystkie aktywne dokumenty wysyłkowe widoczne są w funkcji Dokumenty wysyłkowe aplikacji
zarządczej i są na bieżąco aktualizowane podczas realizacji wysyłek na terminalach. Przedstawia to
poniższy (Rysunek 2).

Rysunek 2: aktywne dokumenty wysyłkowe w aplikacji zarządczej Weaver WMS

Po uruchomieniu funkcji Wydania użytkownik wybiera dokument wysyłkowy, który będzie realizował
a następnie kod materiału, który chce wydad.
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Wydanie towaru – wysyłka
Drugim etapem wydania towaru z magazynu jest realizacja wysyłki na terminalu. Magazynier
uruchamia moduł Wysyłki a następnie funkcję Wydania tak, jak pokazano poniżej.

Po wybraniu dyspozycji wydania konkretnego towaru magazynier przystępuje do wydania towaru.
Terminal wyświetla listę jednostek logistycznych, które już zostały skompletowane do wybranej
wysyłki. Magazynier może cofnąd daną jednostkę z wysyłki lub przystąpid do kompletacji nowej
jednostki. W przypadku kompletacji nowej jednostki skanuje jedynie kod kreskowy jednostki, którą
wydaje. Jeżeli magazynier ma wydad tylko cześd jednostki logistycznej, to wcześniej używa funkcji
podziału.
Warto zwrócid uwagę, że system Weaver WMS nadzoruje proces realizacji wysyłki. W przypadku, gdy
magazynier zeskanuje jednostkę logistyczną o materiale, który nie ma byd kompletowany do wysyłki
otrzymuje komunikat o błędzie. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy magazynier ma wskazaną
konkretną jednostkę logistyczną do skompletowania (np. na podstawie strategii FIFO).
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Osoba nadzorująca wydania lub poszukująca informacji o danej wysyłce może przeglądad wydawane
jednostki logistycznej w aplikacji zarządczej systemu WMS (Rysunek 3).

Rysunek 3: Podgląd realizacji wysyłki
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Jednostka logistyczna, która została skompletowana do wysyłki nie jest widoczna na stanach
magazynowych.
W systemie Weaver WMS możliwa jest realizacja wysyłki z udziałem bufora wysyłkowego.
Magazynier może skompletowad towar pod określoną wysyłkę i umieścid go w buforze wysyłkowym.
Po umieszczeniu towaru w buforze wysyłkowym, magazynier wchodząc w funkcję „Załadunek” może
załadowad towar na samochód.

Magazynier poprzez skanowanie towarów znajdujących się w buforze
wysyłkowym dokonuje załadunku.
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Lista jednostek oraz nazwa bufora wysyłkowego w którym się znajdują.
Gdy lista zostanie w całości zrealizowana, dokument wysyłkowy zostaje
zamknięty.
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