Weaver WMS
http://weaversoft.pl/pages/products/wms/

Założenia sytemu Weaver WMS
Architektura systemu Weaver WMS
Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP

Założenia systemu Weaver WMS
Zrozumienie idei systemu Weaver WMS wymaga poznania podstawowych założeo leżących u
podstaw systemu oraz jego zaplecza sprzętowo-programowego.
Podstawowym założeniem systemu Weaver WMS jest identyfikacja danych w oparciu o unikalny
kod kreskowy. Przyjęto następujące założenia:
 Każde miejsce magazynowe, które ma byd indywidualnie śledzone przez system otrzymuje
na stałe etykietę z unikalnym kodem kreskowym. Decyzja, na jakim poziomie
szczegółowości należy oznakowad miejsca magazynowe (sektory, regały, półki, gniazda,
miejsca paletowe…) jest podejmowana podczas analizy przedwdrożeniowej na podstawie
fizycznej budowy magazynu i preferencji przedsiębiorstwa.
 Każda jednostka logistyczna jest oznaczana przez etykietę z unikalnym kodem kreskowym.
Z punktu widzenia Weaver WMS nie jest istotne, czym fizycznie jest dana jednostka
logistyczna – może nią byd paleta, worek, karton lub produkt wielkogabarytowy
przechowywany luzem. Etykieta z unikalnym kodem kreskowym pozwala powiązad z każdą
jednostką logistyczną dwie podstawowe informacje tj. ilośd w jednostce miary (np. metrach,
kilogramach) oraz miejsce magazynowe, na którym znajduje się jednostka logistyczna. W
zależności od specyfiki przedsiębiorstwa z jednostką logistyczną mogą byd powiązane
również dodatkowe parametry (np. numer partii, data ważności, ilośd kartonów na palecie,
numer dokumentu dostawy i data dostawy, numer referencyjny CVED itp.).
 Każdy pracownik otrzymuje unikalną nazwę użytkownika chronioną hasłem. Pracownicy
używający terminali przenośnych posługują się nadaną nazwą użytkownika w celu
dokonywania operacji magazynowych.

 Wszystkie operacje magazynowe rejestrowane są z użyciem kodów kreskowych miejsc
magazynowych oraz jednostek logistycznych, przy czym możliwe jest wprowadzanie innych
parametrów (indeksów materiałowych, ilości itp.) z klawiatury terminali.

Kody kreskowe i typy etykiet
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Weaver WMS jest przystosowany do współpracy z kodami kreskowymi o różnej symbolice (typie)
m.in. Code-128 Code-39, Code-93, EAN-128, EAN-13, EAN-8, UPC-E. Wymienione powyżej założenia
wymagają oznaczenia co najmniej miejsc magazynowych oraz jednostek logistycznych przez etykiety
z unikalnym kodem kreskowym. Poniżej przedstawiono przykładowe etykiety miejsca
magazynowego oraz jednostki logistycznej.

Rysunek 1: Przykładowa etykieta miejsca magazynowego
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Rysunek 2: Przykładowa etykieta jednostki logistycznej

Zamieszone powyżej wzory etykiet są przykładowe. Szablon etykiety (tj. umiejscowienie kodu
kreskowego, informacje zawarte na etykiecie etc.) jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej i może
byd dowolnie modyfikowany w celu dostosowania do wymagao przedsiębiorstwa (np. dostosowanie
etykiet jednostek logistycznych do wymagao odbiorców).

Z systemu Weaver WMS mogą byd również drukowane etykiety transportowe zgodnie z
międzynarodowym standardem zintegrowanego łaocucha dostaw GS1.

Architektura systemu WMS

Rysunek 3: Otoczenie sieciowe, sprzętowe i programowe systemu Weaver WMS

System Weaver WMS może byd wdrożony w oparciu o istniejące zaplecze techniczne (serwerowe i
sieciowe) w przedsiębiorstwie bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów na rozbudowę
infrastruktury.
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System Weaver WMS składa się z kilku elementów funkcjonujących w otoczeniu serwerowosiecowym. Rysunek 3 podsumowuje infrastrukturę systemu Weaver WMS.

Podstawowym elementem i jednocześnie „spoiwem” systemu jest sied radiowa. Magazynierzy oraz
inni pracownicy magazynu i hal produkcyjnych komunikują się z system Weaver WMS za pomocą
przenośnych terminali ze skanerami kodów kreskowych z zainstalowaną „mobilną” wersją systemu
Weaver WMS (dalej zwanymi terminalami lub skanerami).
Aplikacja „mobilna” jest intuicyjna w obsłudze i posługiwanie się nią
nie sprawia problemu nawet osobom, które nigdy nie miały styczności
z komputerem – sposób poruszania się po aplikacji i wprowadzania do
niej danych przypomina aplikacje znane z nowoczesnych telefonów
komórkowych. Przedstawiony ekran prezentuje przykładowe menu
główne aplikacji na terminalu przenośnym klasy Motorola MC9500.
Drugim elementem systemu jest aplikacja zarządcza systemu WMS,
która może byd uruchamiana na dowolnym komputerze klasy PC z
systemem operacyjnym Microsoft Windows®. Aplikacja jest
przeznaczona do użytku dla kierowników magazynów, którzy za jej
pomocą dokonują kontroli stanów magazynowych, przeglądu zdarzeo a
także wprowadzają dyspozycje (dokumenty) wydania lub przyjęcia
towaru. Program może byd również używana przez menedżerów wyższego szczebla, ponieważ dane
w niej dostępne mogą byd przydatne przy opracowywaniu długoterminowych strategii pracy
przedsiębiorstwa lub przy wycenie magazynów.
Składnicą danych systemu Weaver WMS jest serwer aplikacji, którym może byd dowolny komputer
klasy PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows® (zalecany Microsoft Windows® Server®) i
jednym ze wspieranych serwerów baz danych (zalecany Microsoft SQL Server® 2008 lub Oracle 11g) .
Weaver WMS może współpracowad z wieloma dostępnymi na rynku serwerami baz danych (m.in.
Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2), również z wersjami darmowymi (PostgreSQL, Micorosoft
SQL Server® Express). Aplikacje zarządcze oraz terminale przenośne łączą się z serwerem aplikacji.
System Weaver WMS pozwala również na ograniczony dostęp do funkcjonalności aplikacji zarządczej
(np. do raportowania) poprzez przeglądarkę stron internetowych z lokalizacji, które nie są
bezpieczne (np. komputery domowe nie będące w VPN firmy) lub na których nie ma możliwości
instalacji pełnej wersji aplikacji (np. terminale instalowane w halach produkcyjnych i magazynach).
System Weaver WMS może byd wdrożony w oparciu o istniejące w przedsiębiorstwie zaplecze
serwerowe i programowe, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu serwerów oraz
licencji na oprogramowanie (systemy operacyjne i serwery baz danych). Opracowanie optymalnej
struktury serwerowej jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej.

Weaver WMS

Ostatnim elementem systemu są biurowe, półprzemysłowe lub przemysłowe drukarki kodów
kreskowych. Weaver WMS może współpracowad z dowolnymi drukarkami kodów kreskowych np.
marki Zebra. W celu przyspieszenia pracy magazynierów możliwe jest użycie przenośnych drukarek
kodów kreskowych komunikujących się za pomocą sieci radiowej.

System WMS a nadrzędny system ERP lub Finansowo-Księgowy
System Weaver WMS może współpracowad z dowolnym systemem klasy ERP, MRP lub systemem
finansowo-księgowym. Stanowi on wówczas system nadrzędny w stosunku do Weaver WMS.
Integracja z systemem nadrzędnym może obejmowad takie obszary, jak:
 Import informacji o zamówieniach u dostawców i zleceniach sprzedaży
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 Import informacji o dyspozycjach przesunięd towarów (przesunięcia między-magazynowe)
 Eksport informacji o stanach magazynowych
 Eksport informacji o przyjęciach (dostawach) i wydaniach (wysyłkach)
 Import danych słownikowych (np. słowniki dostawców i odbiorców, katalog materiałowy)
Import oznacza pobieranie informacji z systemu nadrzędnego do Weaver WMS, eksport wysyłanie
informacji z systemu Weaver WMS do systemu nadrzędnego.

Weaver WMS

System Weaver WMS może funkcjonowad jako samodzielny system, bez konieczności integracji z
systemem nadrzędnym.
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