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Definiowanie i realizacja zadao magazynowych za pomocą
systemu Weaver WMS

Zadania
System Weaver WMS umożliwia definiowanie oraz śledzenie realizacji zadad zlecanych przez
kierownika magazynu (bądź też inną osobę uprawnioną do tej czynności) magazynierom. Zadania
przypisywane są do konkretnych użytkowników terminali przenośnych, a ich śledzenie odbywa się
poprzez aplikacja zarządczą systemu Weaver WMS.
Zadania mają na celu uporządkowanie oraz monitorowanie pracy magazynierów. W systemie
dostępne są informacje o czasie w jakim zadanie zostało wykonane oraz komentarz użytkownika do
zadania. Zadania mogą też byd formą komunikacji z użytkownikami terminali przenośnych.
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Dodawanie zadania do kolejki
Podczas dodawania zadania do kolejki należy wybrad typ zadania, po wybraniu którego ukazują się
odpowiednie parametry zadania. Po wybraniu parametrów automatycznie wypełniane jest pole
„Opis”. Wyjątkiem jest typ zadania „Inne”, w który użytkownik sam wypełnia pole opis. Przykładem
„innego” zadania może byd np. sprzątnięcie rampy dostawczej.

Rysunek 1: Dodawanie zadanie do kolejki
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Realizacja zadania na terminalu
Użytkownik terminala do którego zostało przypisane zadanie zostanie o tym poinformowany
mrugającą ikonką zadania w prawym górnym rogu okna. Ikona będzie mrugała tak długo, aż
użytkownik nie zobaczy jakie zadanie zostało do niego przypisane. Informacja o konieczności
realizacji danego zadania nie jest jednak blokująca. Przykładowo, użytkownik może byd w trakcie
realizacji innych czynności np. przeprowadzanie przesunięcia magazynowego i wtedy będzie mógł
dokooczyd czynnośd zanim przejdzie do realizacji zadania. Po kliknięciu na ikonkę patyczkiem, bądź
też wybranie przypisanego do zadao klawisza na terminalu wyświetlona zostanie lista zadao.

Jeśli terminal znajduje się w stanie uśpienia, to znaczy użytkownik nie wykonywał żadnych czynności na
terminalu od jakiegoś czasu, to fakt przypisania do użytkownika nowego zadania zasygnalizowany
zostanie dodatkowo sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi, tak aby użytkownik miał szansę dowiedzied
się, że przypisane do niego zostało nowe zadanie.
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Jeżeli użytkownik znajduje się w kontekście wykonywania danego zadania (wybrał je z listy zadao) to
wówczas możliwe jest jedynie wykonanie zadania. Ze względu na możliwośd pomyłki, próba
wykonania innej czynności jest blokowana przez system i wyświetlany jest błąd.
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W momencie, w którym użytkownik spełni kryteria zadania i wykona je, wyświetlone zostanie okno w
którym użytkownik będzie miał okazję wprowadzid stosowny komentarz do zadania. Nie jest to
obowiązkowe.
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Na ekranie aplikacji zarządczej niezwłocznie wyświetlona zostanie informacja o ukooczeniu
wykonania zadania przez użytkownika wraz z datą i godziną wykonania oraz komentarzem. Kierownik
magazynu ma wówczas gwarancję, że zadanie zostało wykonane.

Rysunek 2: Widok po wykonaniu zadania przez użytkownika
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