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myWMS – moderno e sofisticado
Tecnologia Moderna:


Baseado na Cloud – acesso global via internet com alta disponibilidade e desempenho.



Dispositivos Móveis – acessível via browser para smartphone, tablet, PC ou terminais de empilhadeiras.



Mobilidade avançada – recursos avançados de voz, realidade aumentada e informações audiovisuais na plataforma Android.



Integração com – qualquer ERP / MÊS / Web Commerce ou aplicação via web service (SOAP).



Interfaces com – qualquer tipo de automação ou robotização via web service (REST).



Compatível com - qualquer banco de dados relacional e sistema operacional.



Design Modular – funções individuais, pacotes e módulos podem ser ativados conforme necessidade.



Documentação UML – aumenta sua independência da Spark, agrega valor ao produto e promove programação estruturada.



Documentação online – todas as funções são documentadas, atualizadas e disponibilizadas na internet de forma segura para o cliente.

Recursos de Ponta:


Padronizado – exatamente o tipo de WMS que o cliente necessita, recomendado pelo Fraunhofer - Instituto de Materiais e Logística (IML) e
certificado com a VDI 3601 em 2015, selo de alta qualidade internacional.



Flexível – mapeiam-se os processos e configuram-se os parâmetros conforme as necessidades do cliente.



Repositório de dados centralizados – dados de múltiplos armazéns conjugados em um único local para uma visão e análise globalizada.



Moderno – tecnologias de software tais como Arquitetura Orientada a Objetos (SOA) garantem a capacidade de atualização tecnológica.



Versátil – capacidades para operadores logísticos, múltiplos clientes e mapeamento de consumidores representam separação de dados em diferentes níveis.



Multilíngue – o operador escolhe a língua do software conforme o país em que está trabalhando no momento.
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Resumo das funcionalidades






System:
o

Clientes: cadastro de Mandante do armazém, este cadastro define a forma como o sistema trata os locais, materiais e recursos. Podendo ser exclusivo,
compartilhado e/ou uma mistura destes. Possibilitando utilização única, multi-armazéns e/ou operadores logísticos, os quais necessitam controlar partes
diferentes dentro de seus armazéns.

o

Usuários: cadastro básico de usuário, aonde controla a segurança de acesso, dados básicos, língua e funções que pode executar no sistema.

o

Funções de Usuários: Administrador, Supervisor, Inventário ou Operador simplificam a gama de funções que se pode executar no sistema.

o

Propriedades do Sistema: parametrização completa de funcionalidades dos módulos, processos e dispositivos, baseado por usuário ou estação de trabalho.

o

Jasper Reports: relatórios customizados para cada cliente, desenhados na plataforma Jasper Reports, sendo de fácil elaboração pelo usuário final, aonde o
mesmo desenha de forma gráfica o relatório desejado, incluindo gráficos e códigos de barras, e após gerando um arquivo XML e importado para o WMS, o
qual o torna padrão para uso.

Cadastros
o

Unidades de Medidas: cadastro de Unidades de Medidas e seu fator de conversão, utilizadas em todas as tratativas dos Produtos.

o

Produtos: cadastro Mestre do Produto, além de suas características, define os métodos e restrições de operação e manuseio.

o

Códigos-DUN: cadastro de referencia cruzada entre Produtos x DUN-14, possibilitando controlar quantidades por embalagem fechadas do Produto.

o

Códigos-EAN: cadastro de referência cruzada entre Produtos x Código de Barras, possibilitando múltiplos códigos de barras por Produto.

o

Lista de Materiais (KIT): cadastro de Bills of Materials (BOM), Produto pai e composto por um ou mais produtos filhos e suas respectivas quantidades.

Localização:
o

Zonas: cadastro de diferentes zonas do armazém, utilizado para identificar e restringir tarefas e operações.

o

Grupos de Endereços: cadastro de grupos de endereços auxilia na organização espacial do armazenamento, combinando locais de armazenamento com as
mesmas propriedades, pois as Áreas de Trabalho serão direcionadas apenas para o grupo local.

o

Áreas Funcionais: define as áreas funcionais que formam o layout logico do armazém, indicando para o que cada área serve. Ex: Armazenamento,
Reabastecimento, Picking, Recebimento, Expedição ou Transferência.
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o

Áreas de Trabalho: áreas de trabalho determinam aonde o WMS automaticamente irá buscar por ordens atribuíveis. Ex: Ordens de um sistema de controle
de empilhadeiras. Cada área de trabalho pertence a uma lista de grupos de armazenamento.

o

Posições de Áreas de Trabalho: associação de Áreas de Trabalho + Clusters, para definir aonde ocorrerá o processamento da Ordem.

o

Tipos de Unitizadores: define as dimensões de cada Tipo de Unitizador utilizado.

o

Tipos de Endereços: define as dimensões e capacidade de pesos dos Tipos de Endereços.

o

Capacidades: associa cada Tipo de Endereço ao Tipo de Unitizador possível de ser utilizado e sua capacidade de alocação.

o

Racks: exibe os Racks (Prateleiras) existentes com a soma de endereços e seu índice de ordenação, definindo os percursos a serem executados nas tarefas.

o

Endereços: cadastro de todos os endereços, suas propriedades e capacidades de alocação. Qualquer local que se deseja ter controle e rastreabilidade deve
ter seu endereço cadastrado e definidas as suas características.

o

Endereços Fixos Atribuídos: define se um Produto respeita uma localização fixa e determina a quantidade desejada e seu gatilho de reabastecimento para
este local.

Estratégias:
o

Estratégias de Armazenamento: define as restrições e formas de operação e manuseio que cada recebimento/armazenamento devem obedecer,
possibilitando múltiplas estratégias para diferentes produtos e/ou Ordens.

o

Estratégias de Expedição: define as restrições e formas de operação e manuseio para todos os processos de saídas que devem ser obedecidos, possibilitando
múltiplas estratégias para diferentes produtos e/ou Ordens.

Dispositivos
o

Dispositivos e Impressoras: cadastro que controla e parametriza as impressoras e dispositivos desenvolvidos e/ou conectados pelas interfaces da Spark

o

Logs de Dispositivos: registros de ocorrências de eventos dos dispositivos: erros, alertas, manutenções, utilização.

Dados de Inventário:
o

Lotes: controle dos Lotes existentes, com controle de restrições e datas de inicio e fim da validade.

o

Unidades de Estoque: controle das Unidades de Estoques existentes, possibilitando um Produto ter muitas Unidades de Estoques espalhadas pelo armazém,
controlando em que Endereços e Unitizadores estas Unidades de Estoque estão, suas quantidades reservadas dentre outras informações.

o

Unitizadores: controle dos Unitizadores existentes, definido suas características do que pode ser armazenado nestes, seu endereço, se pode ser um
Unitizador Transportador, dentre outras.
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Dados de Transações:
o

Registros de Unidades de Estoque: toda e qualquer movimentação de Unidades de Estoque fica armazenado aqui, com todos os dados relevantes e de
rastreabilidade total sobre as mesmas.

o

Registros de Unitizadores: toda e qualquer movimentação de Unitizadores ficam armazenado aqui, com todos os dados relevantes e de rastreabilidade total
sobre os mesmos.

Recebimento:
o

Avisos: pode ser exigido que os Produtos para serem recebidos, devam ter um Aviso criado, ou seja, um pedido de compra no ERP pode gerar de forma
automática o Aviso no WMS, o qual prepara a equipe e a deixa ciente do que vai ou pode ser recebido.

o

Receber – Ordens: dados principais (cabeçalho) de Recebimento de Mercadorias, definindo de que Aviso pertence, local de recebimento e controle com o
ERP.

o

Receber – Posições: dados das posições da Ordem de Recebimento, cada Unitizador (que contenha Unidades de Estoque) é considerado uma Posição a ser
armazenada em seu respectivo Endereço definida de forma automática ou fixa pelo sistema. Aqui o sistema necessita de um ID para o Unitizador ou gera
automaticamente, pois com isso controla a Unidade de Estoque de forma orquestrada.

Expedição:
o

Ordens: Pedido original do Consumidor (que pode ser gerado pelo WMS ou vindo automaticamente do ERP/MES) o qual contém dados de cabeçalho do
pedido: Estratégia de execução, Destino, Prioridade, Estado atual, dentre outros dados.

o

Ordens – Posições: posições (Produtos) do Pedido original do Consumidor, contendo o Produto solicitado, quantidade, Lote, Estado atual dentre outros.

o

Picking – Ordens: nesta etapa, o pedido original foi liberado pelo WMS, sendo criada uma nova Ordem de Picking (pois o pedido original é mantido para sua
devida coleta) o qual ao entrar neste estado, já foi tratado de forma automática satisfazendo a Estratégia de Picking pré-definida.

o

Picking – Posições: posições de picking significa cada local que o operador deve visitar para coletar o Produto e a quantidade solicitada naquele Endereço
satisfazendo uma série de regras como FIFO, quantidades por Embalagem dentre outros.

o

Picking – Unitizadores: toda Unidade de Estoque coletada nas Posições de Picking, ao ser depositada em um Unitizador, é exibida, controlando a
rastreabilidade total do local aonde o item se encontra e sua quantidade, determinando assim o que será expedido.

o

Expedir – Ordens: Unitizadores que contenham Produtos já coletados, que tenham sido conferidos e os volumes estejam consolidados para sua posterior
expedição, tem sua Ordem de Expedição aqui definida.

o

Expedir – Posições: todo Unitizador em estado de apto a Expedir está aqui definido, controlando a conferência final do volume embarcado.
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Ordens Internas:
o

Solicitações de Armazenamento: ao receber um Produto o sistema gera automaticamente uma Solicitação de Armazenamento a qual deve ser executada
pelo operador com terminal móvel.

o

Ordens de Reabastecimento: Produtos com locais fixos atribuídos ou Ordens de Picking em que o Produto possua Pulmão e área de Picking, faz com que o
sistema gere de forma automática Ordens de Reabastecimento, que devem ser executadas pelo operador com terminais móveis.

o

Ordens de Inventário: conferência de Endereços, Unitizadores e Produtos podem ser solicitados conforme critérios automáticos ou manuais.

o

Registros de Inventário: conferências de inventário têm aqui seus registros guardados, com todas as informações relevantes da contagem.

Documentos:
o

Relatórios customizados: todos os relatórios criados em Jasper Reports, ficam expostos nesta seção para serem executados de forma automática ou manual.



Interfaces: toda e qualquer conexão/sincronização de dados com sistemas ou dispositivos são efetuados via web service no formato SOAP ou REST, e podem ser
criadas a critério e necessidade de cada cliente ou sistema.



Processos: o WMS contempla uma série de outros processos padrões que podem ser executados via interface desktop ou móvel, dentre elas: transferências de
Unidades de Estoque; Unitizadores e Transportadores, tratamento de forma manual as Ordens de Picking, etc.

“Solicite a Spark os fluxogramas (UML) de cada processo e outras informações técnicas, para melhor tomada de decisões.”
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