
Zoptymalizowaæ swoje zapasy i 
usprawniæ organizacjê magazynu 
(magazyn mobilny, kontrola 
dostaw/reklamacje)

Rozwi¹zania automatycznej identyfikacji s¹ ju¿ od wielu lat szeroko 
wykorzystywane w pakiecie Rekord.ERP. Oprócz pewnych standardowych, 
predefiniowanych schematów wykorzystania, powstaje wiele dedykowanych 
rozwi¹zañ. O tym jakich elementów u¿yjemy decyduje specyfika 
przedsiêbiorstwa i wyznaczone do osi¹gniêcia cele.

Wystêpuj¹ zasadniczo dwie klasy rozwi¹zañ, ró¿ni¹ce siê 
oferowan¹ funkcjonalnoœci¹, wymogami technicznymi i co za 
tym idzie kosztami implementacji: rozwi¹zania offline i online.

W obu wariantach wszystko zaczyna siê od wdro¿enia systemu 
etykietowania materia³ów, towarów, b¹dŸ wyrobów 
podlegaj¹cych identyfikacji. W tym obszarze ró¿norodnoœæ 
jest najwiêksza.

Mo¿liwe jest np. drukowanie etykiet ju¿ na etapie tworzenia 
zamówienia do dostawcy, który jest odpowiedzialny za 
oklejenie dostarczanych towarów.

Najczêœciej stosuje siê jednak wydruk etykiet w momencie 
wejœcia materia³u do magazynu lub bezpoœrednio z kartoteki 
stanów magazynowych.

Jeœli chodzi o wyroby gotowe, to czêsto spotykane podejœcie 
etykietowanie zak³ada wydruk etykiet bezpoœrednio podczas 
raportowania okreœlonej operacji w module Rejestracji 
Halowej lub podczas rejestracji pakowania w module 
Rejestracja Produkcji.

Tam gdzie stosuje siê ewidencjê numerów seryjnych, 
stosowana jest jeszcze inna œcie¿ka.

Je¿eli kwestia etykietowania jest ju¿ za³atwiona, to pozostaje 
wybór optymalnego wariantu rejestracji

Kolektory offline

Jest to najtañsze rozwi¹zanie, nie wymagaj¹ce du¿ych 
nak³adów w infrastrukturê. Wystarczy w tym wypadku 
stosunkowe proste urz¹dzenie, które nie wymaga sta³ego 
po³¹czenia z systemem. Wystarczy ustawiæ na nim odpowiedni 
schemat postêpowania (kroki rejestracji). Wynik kolejnych 
odczytów, uzupe³nionych o informacje podane z klawiatury, s¹ 
zapisywane w pliku tekstowym, który jest nastêpnie 
importowany do systemu, jako gotowy dokument 
magazynowy.

Czêsto zdarzaj¹ siê mocno dedykowane funkcjonalnoœci, 
czego przyk³adem mo¿e byæ rozwi¹zanie pod nazw¹ Sztaplarz, 
pozwalaj¹ce na automatyzacjê wydañ materia³ów stalowych i 
zwrotów odpadu u¿ytkowego do zleceñ produkcyjnych, w 
celu u³atwienia realizacji wymogu pe³nej identyfikowalnoœci.

Kolektory online

Wad¹ kolektorów offline jest brak mo¿liwoœci weryfikacji 
danych w momencie odczytu i fakt, ¿e nie pojawiaj¹ siê one w 
systemie w momencie skanowania. Tam gdzie stanowi to 
istotne ograniczenie, wprowadza siê kolektory online. Obszar 
magazynu, w którym odbywa siê rejestracja, musi byæ pokryty 
sieci¹ bezprzewodow¹. Samo urz¹dzenie tak¿e jest bardziej 
skomplikowane, jako ¿e wymaga sta³ego po³¹czenia z 
systemem.



Niezbêdny jest tak¿e program pracuj¹cy na urz¹dzeniu mobilnym 
(rozwi¹zania terminalowe lub przegl¹darkowe).
Poni¿ej przyk³ad dedykowanego programu na tablet 
przemys³owy, s³u¿¹cego do automatyzacji procesu przyjêcia 
dostawy do magazynu.

Specyficznym rodzajem rozwi¹zañ online w systemie Rekord.ERP 

jest obs³uga magazynów wysokiego sk³adowania. Rega³y w 
magazynie s¹ oklejone etykietami z kodami kreskowymi,które 
odpowiadaj¹ odpowiednim pozycjom w s³owniku lokalizacji 
magazynowych. Ka¿dy ruch magazynowy, generowany z 
wykorzystaniem kolektora, jest cechowany kodem lokalizacji, 
dziêki czemu system udostêpnia Kartotekê Stanów 
Lokalizacyjnych.
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