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OD AUTORA 

Czytelnik śledzący stale lub wyrywkowo moje publikacje książkowe czy też artykuły pu-

blikowane w czasopismach traktujących o magazynowaniu, łatwo zauważy, że maga-

zyn postrzegam zawsze, jako ogniwo w jakimś łańcuchu dostaw. Dla zachowania tej tezy 

trudno byłoby mi się zgodzić z argumentacją, że składowane w magazynie towary pojawiły 

się tam przypadkowo. Zatem towary zostały do magazynu dostarczone i będą z magazynu 

wyekspediowane. Można powiedzieć więcej: towary te zostały przez kogoś zamówione. 

I dlatego je do magazynu dostarczono. Towary te będą zapewne zużyte w procesach wytwór-

czych lub zwyczajnie sprzedane z ustaloną marżą handlową. I dlatego zostaną z magazynu 

wydane.  

Łatwo zauważyć, że każdy ruch towaru wewnątrz magazynu to nic innego, jak pobra-

nie jednoznacznie nazwanego towaru występującego w określonej postaci opakowaniowej 

z określonego miejsca magazynowego i umieszczenie tego towaru w innym określonym miej-

scu magazynowym. 

Przy tak poprowadzonym toku rozumowania, do którego Czytelnika gorąco namawiam, 

pomału jawi nam się obraz przedsiębiorstwa czy to produkcyjnego czy też handlowego, 

w którym magazyn jest jego istotnym elementem składowym. Pamiętajmy, że nawet w dobie 

tzw. gospodarki elektronicznej, fizyczne towary gdzieś muszą być składowane. Również pro-

dukty cyfrowe (nowa w ostatnim czasie kategoria towarowa!) są składowane w magazynie, 

nazywanym obiegowo dyskiem lub bazą danych. Przykład towarów cyfrowych nie jest przeze 

mnie podniesiony bez powodu. Wiadomo, że informatyka, nawet niezwykle wyrafinowana, 

opiera się się jakby nie patrzeć na bitach informacji: "0" albo "1". Informatyka nie akceptuje 

pojęć pośrednich, zatem produkty cyfrowe składowane w magazynach typu dysk muszą być 

jednoznacznie identyfikowane. Na dysku komputerowym możemy oczywiście składować pli-

ki o dokładnie identycznych nazwach, ale za to musimy te nazwy poprzedzić nazwami kata-

logów (ścieżkami dostępu). Ale w tym samym katalogu już nie można umieścić dwóch róż-

nych pozycji identycznie nazwanych. Analogicznie, w magazynie fizycznym występują po-

dobne sytuacje z tą tylko różnicą, że w jednym miejscu magazynowym możemy składować 

wiele identycznie nazwanych towarów. Ale za to nie możemy ich rozróżnić. Jeśli chcemy 

jednak monitorować te same towary pod względem ich cech specyficznych, to musimy je sys-

temowo powiązać z aktualną lokalizacją magazynową. 

Gospodarką elektroniczną jednak nie będziemy się w tej książce zajmować, chociaż 

od pojęć elektronicznych nie uciekniemy. Przesłaniem niniejszej książki jest dążenie do wy-

kazania, iż jednoznaczność identyfikacyjna występująca w procesach magazynowych, łącznie 

z dostawami i wydaniami, jest atrakcyjna dla magazynowego systemu informatycznego klasy 

WMS
1
, a co za tym idzie jest atrakcyjna dla personelu obsługującego obszary logistyczne 

przedsiębiorstwa. W ostatecznym rozrachunku jest to również atrakcyjne dla zarządów czy 

nawet właścicieli firm. Jednoznaczność identyfikacyjna i systemowe jej interpretowanie to 

prawie stuprocentowa eliminacja kosztownych błędów. 
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Jeżeli Czytelnik zgodzi się ze mną w tej kwestii, to dalsza lektura tej książki będzie na-

szym wspólnym dążeniem do wykazania słuszności następującej tezy: GS1
2
 to Global Lan-

guage of Business. 

Książa ta stanowi kompendium wiedzy autora, który w latach 2006-2012 prowadził 

w Instytucie Logistyki i Magazynowania (ILiM) projekt rozwojowy mający na celu skonfron-

towanie globalnych standardów identyfikacyjnych GS1 z funkcjonalnością użytkową systemu 

informatycznego klasy WMS. W ramach tego projektu w ILiM powstał modelowy system 

o nazwie MaGS1
3
 , który po fazie testów wewnętrznych został wdrożony w kilku magazy-

nach komercyjnych. Doświadczenia z tego wynikające mogą być dla Czytelnika interesujące 

w kontekście wyobrażeń o systemie WMS w konfrontacji z jego faktycznym wykorzystywa-

niem.  

Autor wyraża nadzieję, że treści zawarte w niniejszej książce, poparte wieloma przykła-

dami rozwiązań zastosowanych przez ILiM w systemie WMS MaGS1, będą dla Czytelnika 

inspiracją do podjęcia racjonalnych działań związanych z wdrażaniem standardów GS1 

w procesach zachodzących w magazynach, na których organizację funkcjonalną Czytelnik ma 

wpływ. 

©Jerzy Majewski, luty 2013. 
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WPROWADZENIE 

Niniejsza książka nie jest instrukcją obsługi systemu informatycznego WMS MaGS1. 

Książka ta umożliwia pozyskanie wiedzy fundamentalnej, pozwalającej na lepsze zrozumie-

nie filozofii działania i przeznaczenia systemu klasy WMS, czyli informatycznej obsługi ma-

gazynu. W niniejszej książce przedstawione są aspekty środowiskowe, w których ma działać 

system informatyczny, nazwany ogólnie systemem WMS a niekiedy określany nazwą własną 

MaGS1. 

Czytelnik zagłębiając się w kolejne rozdziały tej książki zapozna się z logiką działania 

systemu modelowego WMS i ogólnymi regułami jego użytkowania
a
. Treści zawarte 

w niniejszej książce mają jednak charakter uogólniony, zamierzeniem autora było takie ich 

przedstawienie, aby Czytelnik mógł zrozumieć, dlaczego i jak wykorzystywać w magazynie 

system informatyczny zamiast instruować go co i jakim klawiszem może uzyskać w określo-

nym rozwiązaniu systemowym.  

Książka jest zatem podręcznikiem procesów zachodzących w magazynie, realizowanych 

poprzez systemową obsługę przyjmowania materiałów do magazynu, ich składowania 

w magazynie oraz ich kompletowania i wydawania z magazynu z zastosowaniem specjali-

stycznego środowiska automatycznej identyfikacji (ADC
4
) wykorzystywanego przez narzę-

dzie informatyczne: systemu WMS.  

Obsługiwany z wykorzystaniem systemu WMS magazyn, podobnie jak każdy inny maga-

zyn, nie działa w oderwaniu od otoczenia zewnętrznego. Magazyn przyjmuje materiały 

od dostawców i ekspediuje je do odbiorców. Dostawcy i odbiorcy materiałów mogą być ze-

wnętrzni (kontrahenci) i wewnętrzni (produkcja własna, inne magazyny własne). Z tego pro-

stego faktu wynika fundamentalne przeznaczenie systemu WMS. Poprzez operacje 

i czynności wykonywane w magazynie, system zawsze obsługuje łańcuch dostaw o długości 

odpowiadającej co najmniej trzem ogniwom. Zatem mówimy o materiałach „przed magazy-

nem”, o materiałach „w magazynie” oraz o materiałach „za magazynem”
b
. Założenie to po-

zwala budować skalowalny ciąg zdarzeń zachodzących w łańcuchach dostaw o dowolnej dłu-

gości a związanych z przepływem materiałów, właśnie tych, które na chwilę zatrzymano 

w magazynie. 

Omawiany w tej książce system informatyczny WMS bez problemów znajduje również 

zastosowanie w ograniczonym i wewnętrznym łańcuchu dostaw, w którym dostawcą 

i odbiorcą jest hala produkcyjna. Magazyn wówczas jest dostawcą surowców i odbiorcą pro-

duktów finalnych. Oczywistym jest jednak fakt, że surowce musiały być wcześniej przyjęte 

z zewnątrz a produkty finalne powinny zostać wydane na zewnątrz. Tak więc system WMS, 

                                                 

 
a Funkcje opisywane w tym i w dalszych rozdziałach nawiązują do funkcjonalności modelowego systemu WMS MaGS1 

wytworzonego w Instytucie Logistyki i Magazynowania. 

b Podejście to jest przeze autora konsekwentnie podkreślane. Podobne przesłanie znajdzie Czytelnik w książce "Infor-

matyka w magazynie" ISBN: 987-83-87344-52-4 wydanej przez ILiM w serii "Biblioteka Logistyka". 
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jakkolwiek by nie patrzeć, służy obsłudze magazynu, który zawsze jest ogniwem w łańcuchu 

dostaw. Powinien być zatem fundamentalnie przygotowany do działania, jako system otwar-

ty
5
. 

Opisywana w książce funkcjonalność systemu WMS (na bazie wiedzy o systemie 

MaGS1) ilustruje reguły działania przeciętnego magazynu w określonej firmie produkcyjnej, 

w której magazyn jest zasilany dostawami z hali produkcyjnej oraz dostawami z zewnątrz. 

Składowane w magazynie wytworzone produkty są następnie z magazynu wydawane na cele 

zewnętrzne. 

Dla zachowania wysokiego stopnia realności przedstawionych w książce opisów, autor 

bazował na rzeczywistym wdrożeniu systemu WMS MaGS1 w jednej z firm produkującej 

olej jadalny. W dalszych fragmentach książki będzie ona nazywana "ABC". 

Treść niniejszego e-booka w większości bazuje na rozwiązaniach dla firmy "ABC", pro-

ducenta oleju jadalnego, ale również w niektórych przypadkach uwzględnia rozwiązania za-

czerpnięte z innych branż. 

Zakres tematyczny książki obejmuje zdefiniowanie oczekiwań potencjalnego użytkowni-

ka oraz opis przebiegu realizowanego projektu przedwdrożeniowego wraz z opisem przebiegu 

wdrożenia systemu WMS. Opisy aspektów wdrożeniowych są przeplatane opisami funkcji 

obsługujących niektóre (typowe) czynności magazynowe. 

W książce użyłem pojęcia z zakresu gospodarowania zapasami składowanymi w magazy-

nie, które zostały zdefiniowane w normie PN-74/N-01800 „Gospodarka magazynowa. Nazwy 

i określenia podstawowe”. 

Często używanym w niniejszym e-booku pojęciem jest „paleta” rozumianym potocznie, 

jako nośnik paletowy wraz z towarem na nim umieszczonym. Zgodnie z obowiązującymi 

normami pojęcie to powinno być określane, jako „paletowa jednostka logistyczna”. Ze 

względu na częstość występowania tego pojęcia w książce, pojawiła się moja obawa o zbytnią 

słowotwórczość zaciemniającą meritum omawianego w danym momencie zagadnienia. Każde 

zatem wystąpienie potocznego pojęcia „paleta” należy interpretować, jako paletową jednostkę 

logistyczną. W sytuacjach, w których omawiane są aspekty palety, jako fizycznego środka do 

transportowania towaru, używam pojęcia „nośnik” lub „nośnik paletowy”.  

W podsumowaniu podane są uogólnione uwagi związane z doświadczeniem autora wyni-

kającym z przeprowadzenia opisywanego wdrożenia. 

Zapraszam zatem do lektury. Najlepiej w kolejności narastającej rozdziałów. 
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1 TŁO SYTUACYJNE 

W niniejszym rozdziale Czytelnik zapozna się z oczekiwaniami potencjalnego użytkow-

nika systemu WMS. Oczekiwania te sformułowane są dość luźno. Nakierowują jednak na 

dalszy tok rozumowania. Treść niniejszego rozdziału to wiedza użytkownika o jego działal-

ności, wiedza, którą należy uszanować i pozyskać, aby w dalszych krokach umiejętnie uzy-

skiwać bardziej szczegółowe informacje o środowisku, w którym ma działać przyszły system. 

Mieszcząca się w niewielkiej miejscowości niedaleko Poznania firma ABC dostarcza na 

rynek znakomite oleje jadalne konfekcjonowane w butelkach o różnej pojemności. Firma jest 

producentem oleju a wytworzone produkty składuje w magazynie, z którego dystrybuuje je 

do wielu odbiorców, w tym do znanych hipermarketów.  

Powszechnie wiadomo, że hipermarkety chętnie sprzedają niektóre produkty pod własną 

marką. Tak też jest w przypadku oleju produkowanego przez firmę ABC. Powszechnie rów-

nież wiadomo, że olej występujący pod różnymi znakami markowymi jest dokładnie tym sa-

mym olejem. Jest on jednak konfekcjonowany w opakowania charakterystyczne dla danego 

odbiorcy. Charakterystyczne dla danego odbiorcy opakowanie produktu to jednak koniecz-

ność zastosowania odrębnej etykiety produktowej, jeżeli chcemy postrzegać to zagadnienie 

przez pryzmat standardów GS1. 

Firma ABC poza produktami szykowanymi dla odbiorców specjalnych (hipermarkety) 

sprzedaje olej również pod marką własną. 

Przestawiony na rysunku 1 produkt pokazany jest w uogólnionej postaci opakowaniowej. 

W rzeczywistości produkt występuje w zgrzewkach foliowych, w pudłach tekturowych, 

w gabarytowo i ilościowo większych butelkach np. 3 lub 5 litrów.  

 

Rys.1. Produkt firmy ABC w opakowaniach handlowych i logistycznych. 

źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 2 ilustruje przepływy fizyczne wytworzonych produktów zachodzące 

w magazynie firmy ABC. Z hali produkcyjnej do magazynu produkt jest przemieszczany 

w postaci paletowych jednostek logistycznych zawierających opakowania zbiorcze 

z butelkami o małej pojemności lub bezpośrednio ułożonymi na palecie butelkami o większej 

pojemności [1]. Każdy egzemplarz produktu jest wyposażony w stosowną etykietę handlową 

z nadrukowaną na niej informacją o terminie przydatności spożywczej oleju. Termin ten jest 

definiowany na urządzeniach napełniających w hali produkcyjnej. Po ich wyprodukowaniu 

[1] (lub jeszcze w trakcie) drukowane są stosowne etykiety logistyczne [2]. Etykiety te są do-

starczane do stanowiska foliującego, gdzie są naklejane na gotowe palety [3]. 

Każda paleta po ofoliowaniu i oetykietowaniu jest następnie umieszczana w regale prze-

pływowym [4]. Niektóre palety umieszczane są w regale klasycznym [5]. 

Pobieranie paletowych jednostek logistycznych do wydania [6] i [7] odbywa się sekwen-

cyjnie w czasie, z racji konstrukcji regału przepływowego. Palety przygotowane do transportu 

zewnętrznego są wydawane przez jedną z bram wyjściowych [8] lub [9]. 

 

Rys.2. Ogólny plan przebiegu procesów w magazynie firmy ABC. 

źródło: opracowanie własne. 
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Zarysowana powyżej sytuacja implikuje konieczność dokładnego zarządzania tymi sa-

mymi produktami, ale jednak w różnych postaciach opakowaniowych. 

Firma ABC w tym celu wyposażyła swój nowy magazyn w nowocześnie zorganizowane 

regały przepływowe, wyposażone w wózki przemieszczające składowane palety w kanałach 

wielomiejscowych (patrz rysunek 3). Tym samym zachowana jest sprzętowa strategia wyda-

wania produktów wg metody FIFO
6
. 

W celu uzyskiwania kompletnych informacji o aktualnie składowanych produktach wystę-

pujących w różnych pojemnościach butelek i konfekcjonowanych dla różnych odbiorców kra-

jowych i zagranicznych, firma ABC postanowiła wyposażyć swój magazyn w nowoczesne 

rozwiązanie informatyczne, zaprojektowane i przygotowane do współpracy w otwartych łań-

cuchach dostaw. 

 

 

Rys.3. Regał przepływowy sterowany wózkami przenoszącymi w magazynie firmy ABC. 

źródło: opracowanie własne. 

W tym celu, firma ABC zleciła Instytutowi Logistyki i Magazynowania zadanie zaprojek-

towania i wdrożenia systemu informatycznego, który będzie wspomagał zarządzanie magazy-

nem, w szczególności dystrybucją paletowych jednostek logistycznych z prawidłowo skom-

pletowanymi produktami - olejami jadalnymi. Należy pamiętać, że produkty firmy ABC mają 

charakter produktów globalnych, czyli są dystrybuowane na międzynarodowe rynki spożyw-
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cze. Istotnym zatem wymaganiem stawianym przez firmę ABC było spełnienie postulatów 

tzw. traceability
7
, zgodnie z wymaganiami unii europejskiej

c
. 

Ze względu na globalny charakter produktów wytwarzanych przez firmę ABC kolejnym 

istotnym warunkiem była otwartość projektowanego systemu na standardy identyfikacyjne 

GS1. System WMS powinien funkcjonować w oparciu o standardy globalne, co miało pozwo-

lić firmie ABC w sposób nieskrępowany działać na każdym nowym rynku międzynarodo-

wym bez jakichkolwiek zmian w systemie informatycznym. 

Wybrany do wdrożenia system WMS po krótkim i intensywnie przeprowadzonym projek-

cie przedwdrożeniowym, z dużym zaangażowaniem zespołu fachowców firmy ABC, dosko-

nale znających problematykę produkcji i magazynowania oleju, został wdrożony i był eksplo-

atowany nieprzerwanie w okresie od 2009 do 2011 roku. 

Ze względów wyższych, w II półroczu 2011 w firmie ABC uruchomiony został jednolity 

w całej korporacji system informatyczny SAP wraz z własnym modułem magazynowym. 

Działanie dotychczasowego systemu WMS zostało wówczas zawieszone a podczas wdrażania 

modułu WM SAP wykorzystano doświadczenia zdobyte podczas jego prawie 3-letniej eks-

ploatacji. 

W niniejszej książce prześledzimy tok działań począwszy od sformułowania założeń, po-

przez zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania, wdrożenie, testowanie i oddanie 

do użytku gotowego systemu klasy WMS. 

  

                                                 

 

c Przestrzeganie unijnego prawa żywieniowego obowiązuje każdą firmę związaną z produkcją czy dystrybucją żywno-

ści. Reguły bezpieczeństwa konsumentów są zawarte w przepisie 178 z roku 2002. 



 

15 

 

2 OGÓLNY ZARYS OCZEKIWANEJ FUNKCJONALNOŚCI WMS 

Po zrozumieniu przez konsultanta wdrażającego oraz po przeprowadzeniu 

pierwszych rozmów z przyszłym użytkownikiem systemu WMS, można nakreślić 

ogólne ramy funkcjonalne systemu. Te uzgodnienia są ważne, ponieważ  po-

zwalają na uzyskanie consensusu co do zakresu systemu. 

2.1 PRZYJĘCIA DO MAGAZYNU 

W firmie ABC nie funkcjonuje system ERP
8
, z którego pobierane byłyby dane 

o sformułowanym zleceniu produkcyjnym. Uruchomienie produkcji odbywa się po uzyskaniu 

sygnału z działu sprzedaży i po przeanalizowaniu stanów minimalnych. Decyzję o urucho-

mieniu produkcji, w rzeczywistości operacji polegającej na napełnianiu butelek olejem, szy-

kowanych dla określonego odbiorcy, podejmuje szef produkcji. 

Podstawowym dokumentem źródłowym dla całego procesu przyjęcia realizowanego 

w systemie magazynowym będzie dokument „Zlecenie produkcyjne”. Ponieważ w firmie 

ABC nie występuje (w etapie I projektu) współpraca z zewnętrznym systemem ERP, doku-

ment „Zlecenie produkcyjne” wprowadzany będzie ręcznie wprost do systemu WMS 

MaGS1. 

Z treści zlecenia produkcyjnego powinno wynikać co będzie produkowane, w jakiej licz-

bie sztuk i dla kogo. Na podstawie danych ze zlecenia produkcyjnego kierownik produkcji lub 

kierownik magazynu wydrukuje stosowną liczbę sztuk etykiet logistycznych dla całopaleto-

wych jednostek logistycznych, dostarczanych z hali produkcyjnej. Kierownik będzie miał 

możliwość wydrukowania również etykiet dla ewentualnych opakowań zbiorczych, jeśli taka 

potrzeba wystąpi. 

Wydrukowane z systemu WMS etykiety będą przekazywane do miejsca formowania pale-

towych jednostek logistycznych na hali produkcyjnej. Kierownik produkcji będzie zobowią-

zany do prawidłowego umieszczenia otrzymanych etykiet na wytworzonych produktach, po-

nieważ w tej fazie procesu jest osobą najbardziej kompetentną. W rzeczywistości, kierownik 

powinien zadbać o to, aby etykiety dotarły do magazynu na właściwych paletach. 

Po uformowaniu, czyli ułożeniu opakowań zbiorczych na nośniku paletowym i wsunięciu 

między nie pakietu etykiet (jeszcze na hali produkcyjnej), palety będą przemieszczane 

do magazynu, gdzie nastąpi ich ofoliowanie. Magazynier po ofoliowaniu palety umieści na 

niej w sposób trwały dostarczone z paletą etykiety logistyczne (jedną, dwie lub cztery - 

do uzgodnienia w kolejnych etapach wdrożenia). Kierownik magazynu będzie mógł wyryw-

kowo sprawdzać poprawność etykietowania ofoliowanych paletowych jednostek logistycz-

nych. 
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W następnym kroku magazynier będzie skanował wszystkie kody kreskowe z etykiety lo-

gistycznej. Będzie to równoznaczne z systemowym przyjęciem palety do magazynu. Tym 

samym zakończony zostanie proces przyjęcia palety z hali produkcyjnej do magazynud. Fakt 

ten będzie jednym z parametrów dla przyszłego algorytmu rozliczania produkcji. 

Kolejnym krokiem będzie przemieszczenie palety z miejsca przyjęć do miejsca składowa-

nia. W tym celu magazynier zeskanuje z etykiety logistycznej kod zawierający numer paleto-

wej jednostki logistyczneje i fizycznie przemieści tę paletę do odpowiedniego kanału w regale 

przepływowym. 

Aby system WMS mógł zarejestrować paletę w wybranym kanale regału, magazynier bę-

dzie zobowiązany do zeskanowania numeru kanału z etykiety lokalizacyjnej. Od tego mo-

mentu paleta będzie systemowo "widoczna" w obszarze składowania. Zeskanowanie kodu do-

starczonej palety oraz kodu adresu jej lokalizacji zakończy przyjęcie, stan magazynowy ule-

gnie zwiększeniu. 

W magazynie firmy ABC przewiduje się następujące technologie składowania realizowa-

ne w odrębnie zdefiniowanych sektorach magazynu: 

1.  Składowanie w regale przepływowym – ok. 90% stanu, obsługiwane przez system 

WMS z dokładnością do jednego kanału (wiele palet w jednym kanale). 

2. Składowanie w regale klasycznym – ok. 7% stanu obsługiwane przez system WMS 

z dokładnością do pojedynczego miejsca magazynowego (jedna paleta w jednym 

miejscu). 

3. Składowanie w miejscu blokowym – ok. 3% stanu obsługiwane przez system WMS 

z dokładnością do całego miejsca paletowego (wiele palet w jednym miejscu). 

W działalności magazynowej firmy ABC zachodzą następujące odmiany procesu przyjęć 

do magazynu: 

1. Przyjęcie wewnętrzne z produkcji, jako podstawowy proces przekazania wytworzonych 

produktów do magazynu. 

2. Przyjęcie zewnętrzne, jako zwykły zwrot produktów od klienta (np. klient zrezygnował 

z pewnej partii produktów, produkty są pełnowartościowe). 

                                                 

 

d Fakt, że paleta fizycznie znajduje się już poza halą produkcyjną, czyli w magazynie nie oznacza, że system informa-

tyczny "widzi" ją na stanie magazynowym. Dopiero odczytanie danych z etykiety logistycznej spowoduje, że w obszarze 

przyjęć magazynu systemowo "pojawi" się dana paleta łącznie z jej zawartością. 

e Wystarczy zeskanować tylko numer palety, ponieważ wszystkie pozostałe dane już zostały w systemie zarejestrowane 

(podczas przyjęcia). 
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3. Przyjęcie zewnętrzne, jako reklamacyjny zwrot od klienta (np. klient miał zastrzeżenia 

do otrzymanych produktów). 

4. Przyjęcie zewnętrzne, jako przejęcie palety z produktami z innej jednostki magazyno-

wej lub produkcyjnej firmy ABC. 

Przyjęcia przewidziane w procesach 2 do 4 odbywać się będą w innym sektorze magazy-

nu niż przyjęcia z produkcji. Dla zachowania spójności funkcjonalnej systemu informatycz-

nego, wszystkie przyjęcia realizowane w ramach procesów 2 do 4 będą odbywały się 

w wydzielonym obszarze magazynu, gdzie nastąpi organoleptyczna kontrola jakościowo-

ilościowa. W rezultacie tych działań, kierownik magazynu podejmie decyzję o utylizacji czę-

ści dostarczonych produktów lub ich przeznaczeniu do ponownej sprzedaży lub do ponowne-

go przerobu technologicznego. W rezultacie tych działań powstaną jednorodne palety 

z następującymi statusami: 

— produkty do utylizacji, 

— produkty przeznaczone do umieszczenia w magazynie (do wydania w ramach ponow-

nej sprzedaży), 

— produkty przeznaczone do przekazania do hali produkcyjnej (do przerobienia techno-

logicznego). 

Każda z powstałych palet otrzyma etykietę logistyczną zawierającą dane o jej zawartości 

oraz kod statusu. Zakres przyjęcia w ramach procesów 2 do 4 odbywać się będzie w oparciu 

o specjalny systemowy dokument przyjęcia. Fakt systemowego przyjęcia palety na stan ma-

gazynu będzie sankcjonowany skanowaniem przez magazyniera kodów kreskowych 

z wygenerowanej etykiety logistycznej. 

2.2 WYDANIA Z MAGAZYNU 

Podstawowym dokumentem źródłowym dla całego procesu wydania realizowanego 

w systemie magazynowym będzie dokument „Zlecenie wydania z magazynu”. Ponieważ 

w firmie ABC nie występuje (w etapie I projektu) współpraca z zewnętrznym systemem ERP, 

dokument „Zlecenie wydania z magazynu” wprowadzany będzie ręcznie wprost do systemu 

WMS. 

„Zlecenie wydania z magazynu” będzie tworzone w systemie przez osobę decydującą 

co, ile i kiedy należy wydać z magazynu. Można przyjąć, że będzie to osoba dotychczas wy-

pełniająca klasyczny dokument WZ. „Zlecenie wydania z magazynu” zawierać będzie dane 

zbieżne z danymi na dotychczasowym dokumencie WZ. 

Wydania z magazynu zawsze będą w systemie zaplanowane. Żadnej palety z towarem nie 

można będzie wydać, jeśli osoba pełniąca aktualnie funkcję kierownika magazynu nie wyzna-

czy odpowiedniego zadania na określony terminal
9 magazyniera. Wydania z magazynu będą 

realizowane dwutorowo: 
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1. Wydanie ze szczegółowym monitorowaniem „ruchu magazynowego” wydawanych pa-

let. 

2. Wydanie szybkie z miejsca źródłowego do samochodu. 

W przypadku pierwszym kierownik magazynu (lub magazynier) określi na podstawie 

danych z systemu WMS, z którego kanału (w regale przepływowym) będzie pobierana paleta 

przeznaczona do wydania. Następnie magazynier przemieści pobraną z kanału paletę 

do wyznaczonego miejsca docelowego (będzie to zdefiniowany w systemie WMS obszar wy-

dań). Dopiero stamtąd, w późniejszej fazie wydania nastąpi przemieszczanie palet do samo-

chodu (załadunek).  

W odrębnym zadaniu (realizowanym w dowolnym momencie) magazynier przemieści pa-

lety ze zdefiniowanego miejsca wydań do zdefiniowanego przez niego samochodu (konieczne 

będzie zapisanie w systemie MaGS1 numeru rejestracyjnego samochodu, jako ostatniego w 

wewnętrznym łańcuchu miejsca magazynowego). Załadunek zakończy wydanie, stan maga-

zynowy ulegnie umniejszeniu. 

W trakcie wydawania palet, kierownik magazynu lub magazynier będzie miał w systemie 

WMS podgląd statusu zlecenia wydania w zakresie:  

— nowe (otwarte) – zlecenia w edycji, można je poprawiać,  

— zaplanowane – do zlecenia są przypisane zadania dla magazynierów (skąd, ile, co, 

dokąd), 

— przetwarzane – zadania są skierowane do realizacji, nie można już ich poprawiać, 

— kompletowane – zadania w trakcie kompletacji (coś zabrano, ale jeszcze nie dowie-

ziono), 

— skompletowane – zadania zakończone (na miejscach docelowych znajdują się palety 

przeznaczone do załadunku). 

Jeżeli kierownik magazynu (lub magazynier) stwierdzi, że wszystko jest skompletowane 

prawidłowo (w obszarze wydań są wszystkie palety, pod właściwą bramą stoi właściwy sa-

mochód), podejmie w systemie WMS (w komputerze lub na terminalu) decyzję o załadunku. 

Zostanie utworzone zadanie kierowane na odpowiedni terminal. Magazynier (ładujący) prze-

mieści wyznaczone palety z obszaru wydań do samochodu o określonym numerze rejestra-

cyjnym. 

W trakcie załadunku kierownik magazynu lub magazynier będzie miał w systemie WMS 

podgląd statusu wydania w zakresie:  

— do wydania, 
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— wydane. 

W przypadku drugim, kierownik magazynu (lub magazynier) zaplanuje wydanie, okre-

ślając na podstawie danych z systemu WMS, z którego kanału regałowego należy pobrać pa-

lety przeznaczone do wydania szybkiego. Magazynier otrzyma z systemu również numer re-

jestracyjny samochodu, do którego nastąpi szybki załadunek. Jeżeli samochód zostanie 

w międzyczasie podmieniony, to magazynier na terminalu zmieni zaplanowany numer reje-

stracyjny na właściwy. 

W trakcie wydawania szybkiego, kierownik magazynu (lub magazynier) będzie miał 

w systemie WMS podgląd statusu wydania w zakresie:  

— nowe (otwarte) – zlecenia w edycji, można je poprawiać,  

— zaplanowane – do zlecenia są przypisane zadania dla magazynierów (skąd, ile, co, 

dokąd), 

— przetwarzane – zadania są skierowane do realizacji, nie można ich poprawiać, 

— wydane – zadania zakończone (w samochodzie znajdują się palety ekspediowane na 

zewnątrz). 

Uwaga: każdy załadunek zewnętrzny będzie możliwy do realizowania przez wielu maga-

zynierów (wiele terminali). Należy wówczas na każdym terminalu wpisać wła-

ściwy numer rejestracyjny samochodu. 

Uwaga: zwrot towaru na palecie z magazynu na produkcję będzie w systemie traktowany 

identycznie, jak wydanie szybkie na zewnątrz, ale skierowane nie do obszaru 

wydań, lecz do obszaru przyjęć.  

Fakt zwrotu materiałów na produkcję jest traktowany, jako sytuacja wyjątkowa, którą 

uruchamia dysponent materiału w uzgodnieniu z mistrzem zmianowym i kierownikiem ma-

gazynu (lub magazynierem). Na podstawie uzgodnień, dysponent będzie zobowiązany 

do wygenerowania dokumentu specjalnego typu: „zlecenie przyjęcia na produkcję” 

z określeniem rodzaju i liczby produktów koniecznych do przekazania z magazynu 

do produkcji. Na tej podstawie kierownik magazynu (lub magazynier) uruchomi zadanie wy-

dania szybkiego zadysponowanej liczby produktów (z określonego kanału regałowego lub in-

nego miejsca źródłowego do obszaru wydań na produkcję). Zadanie zakończy się wpisaniem 

na terminalu, w polu przeznaczonym na numer rejestracyjny samochodu, słowa: „PROD” al-

bo „PRODUKCJA”. Będzie to dla systemu WMS sygnał, że paleta opuściła magazyn 

i znajduje się w obszarze produkcji (zmniejszy się stan magazynowy określonych produktów 

w magazynie). 

Operacja wydania produktów z magazynu firmy ABC występować będzie w kilku muta-

cjach: 

— wydanie palet z istniejącego stanu magazynowego, 
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— wydanie palet wg określonego zlecenia produkcyjnego (szczególne zamówienie od-

biorcy),  

Uwaga: W tej mutacji chodzi o to, że firma ABC produkuje wyroby (butelki z olejem) dla 

określonego odbiorcy wg ściśle określonych przez niego parametrów, zapisa-

nych w ściśle określonym zleceniu produkcyjnym, dedykowanym temu odbiorcy. 

Wówczas wydanie palet będzie się odbywać wg określonego zlecenia produkcyj-

nego, 

— wydanie palet (pojedynczych butelek) na cele reklamowo-marketingowe, 

Uwaga: przy tym działaniu pojawią się problemy: skąd wziąć paletę, z której pobrana bę-

dzie jedna butelka, co zrobić ze standardowym opakowaniem zbiorczym pośred-

nim, z którego zabrana zostanie jedna butelka, jak potraktować paletę, z której 

wyjęto opakowanie zbiorcze pośrednie lub pojedynczą butelkę?  

— wydanie palet na powrót do produkcji, np. w celu przepakowania lub ponownego prze-

robu, 

— wydanie palet w celu przesunięcia do innego magazynu (do innej firmy w ramach kon-

cernu). 

Ważne! Niezależnie od celów wydania (przeznaczenia palety) magazynier zawsze będzie 

realizował funkcję wydania poprzez skanowanie etykiety logistycznej. 

Ważne! W systemie WMS nie będzie można wydać palety, jeżeli nie posiada ona etykiety 

logistycznej GS1, nie będzie też możliwe jej zdjęcie ze stanu magazynowego. 

Uwaga: w przypadku realizacji wydań innych niż normalne wydanie ze stanu magazyno-

wego, inicjator zlecenia będzie musiał wcześniej uzyskać od dysponenta mate-

riałów informację o rodzaju i celu wydania. 

Tak przedstawiony zarys funkcjonalności otrzymuje sformalizowaną postać uzgodnień 

wdrożeniowych (specyfikacji technicznej wdrożenia), obustronnie zaakceptowanych. Doku-

ment ten stanowi podstawę do dalszych prac projektowych i wdrożeniowych. 

W dalszych rozdziałach Czytelnik zapozna się z pojęciami i definicjami o charakterze 

uogólnionym, ale niezbędnymi do sprawnego wdrożenia rozwiązania informatycznego obsłu-

gującego procesy magazynowe (zarządzanie fizycznym magazynem). 
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3 DEFINICJE MATERIAŁOWE 

Składowane w magazynie towary muszą być dla systemu WMS "czytelne", czyli 

identyfikowalne. W tym rozdziale Czytelnik zapozna się z definicjami materia-

łowymi, jakie przyjęto przy wdrażaniu systemu WMS MaGS1.  

W magazynie firmy ABC składowane są jednorodne paletowe jednostki logistyczne, 

uformowane z jednostek podrzędnych, zawierających jednostkowe pozycje towarowe. Innymi 

słowy na paletach znajdują się produkty występujące w postaci jednostkowej (butelki więk-

sze) lub zbiorczej (pojemności mniejsze).  

W poniższym podrozdziale zawarte są dywagacje autora związane z powszechnie wystę-

pującą niejednoznacznością pojęciową określenia towaru, materiału, artykułu, produktu czy 

jeszcze innego określenia mówiącego o tym samym. Czytelnik może oczywiście mieć swoje 

zdanie na ten temat. Dla potrzeb niniejszej książki konieczne jednak było przyjęcie jednej 

z wielu, nierzadko podobnych w znaczeniu, definicji. 

3.1 POJĘCIE POZYCJI MATERIAŁOWEJ 

Na wstępie autor proponuje prześledzenie wyjaśnień definicyjnych występujących 

w źródłach internetowych. Czytelnik zapewne zauważy, że definicje te są w dużej mierze 

zbieżne, chociaż dotyczą różnie nazwanych terminów. 

A) Towar - przedmiot wymiany, wszystko to, co jest przeznaczone do sprzedaży 

i znajduje nabywcę. Najczęściej towarem są produkty ludzkiej pracy, przybierające postać 

dóbr materialnych (konsumpcyjnych i produkcyjnych) oraz usług. Towar posiada wartość 

(cenę) oraz wartość użytkową. 

źródło: http://portalwiedzy.onet.pl/42809,,,,towar,haslo.html 

Pojęcie towar ma w języku polskim wielorakie znaczenie, np.: towarem są artykuły (do-

bra materialne) przeznaczone na sprzedaż, towarem też jest zapas artykułów w sklepie, na 

składzie, w magazynie (ang. merchandise), towarem jest również wszystko, co może być 

przedmiotem obrotu na giełdach, np. towary masowe, obligacje, waluty, instrumenty finan-

sowe, a nawet indeksy giełdowe. W tym szerokim znaczeniu słowo "towar" używane jest 

rzadko (ang. commodity). 

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Towar 

B) Materiał: (łac. materia) 1. w technologii surowiec przeznaczony do dalszego przetwo-

rzenia, obróbki, montażu itp. 2. tkanina. 3. w przenośni zbiór notatek, wiadomości, danych; 

także opracowanie powstałe z takiego zbioru. 

źródło: http://portalwiedzy.onet.pl/szukaj.html?S=materia%B3&tr=all&x=0&y=0 

C) Artykuł - przedmiot handlu, towar. 

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Artyku%C5%82 
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Ponieważ w języku polskim nie istnieje jednoznaczne pojęcie opisowe pozwalające pre-

cyzyjnie określić to, co jest składowane w magazynie, w książce tej autor przyjął - jego zda-

niem prawdopodobnie najtrafniejsze - określenie tego pojęcia, jako „pozycja materiałowa” 

(ang. material item). Pozycja materiałowa nadal jest jednak pojęciem dość ogólnym, nie uj-

muje fizycznej postaci, w jakiej dany materiał w magazynie występuje. Łatwo zauważyć, 

że pozycja materiałowa o nazwie "olej" występuje w różnych pojemnościach oraz w różnych 

opakowaniach zbiorczych. Występuje też w różnych postaciach dedykowanych dla określo-

nych odbiorców. 

Zatem pojęcie "pozycja materiałowa" w tej książce określać będzie uogólnione pojęcie 

materiału, wykorzystywane na ogół w systemach klasy ERP do celów handlowo-

rozliczeniowych. Natomiast dla potrzeb obsługi procesów magazynowych opisywanych na 

przykładzie systemu WMS MaGS1 używać będziemy pojęcie: "pozycja magazynowa". Po-

zycja magazynowa to jest to, co człowiek widzi w magazynie: butelka, zgrzewka, pudło tek-

turowe, pojemnik itp. Tak samo, jak człowiek, pozycje magazynowe musi "widzieć" system 

informatyczny WMS. Przykładowo, na rysunku 4 skrzynka z butelkami zawierającymi olej 

jest postrzegana przez handlowca działającego w systemie ERP, jako 3 litry oleju, przez ma-

gazyniera patrzącego bezpośrednio na regał, jako skrzynkę a przez magazyniera obserwujące-

go stany magazynowe w systemie WMS, jako numer pojemnika (w tym wypadku - skrzynki). 

Natomiast system informatyczny WMS współdziałający ze skanerem
10 kodów kreskowych, 

"widzi" etykietę z kodem kreskowym, po rozszyfrowaniu którego rozpozna obiekt poprzez 

jego numer, co zostanie zinterpretowane, jako skrzynka zawierająca 6 butelek półlitrowych, 

czyli trzy litry. W rezultacie system WMS też może "widzieć" to co widzi handlowiec w ERP, 

ale przez pryzmat rzeczywistych form opakowaniowych. 

 

Rys.4. Jak jest „widziany” materiał w magazynie? 

źródło: opracowanie własne 
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Pojęcie „pozycja magazynowa” będzie w tej e-książce traktowane, jako element, pozy-

cja asortymentowa, indeks materiałowy, czyli uogólnione określenie produktu, zespołu, mate-

riału, surowca itp. znajdującego się w magazynie.  

3.2 INTERPRETACJA POZYCJI MAGAZYNOWEJ 
3.2.1 DEFINICJA POZYCJI MAGAZYNOWEJ 

Pozycją magazynową jest: 

— każde opakowanie jednostkowe występujące w określonej pojemności, 

— każde opakowanie zbiorcze pośrednie zawierające określoną liczbę sztuk towarów 

podrzędnych, 

— każde opakowanie logistyczne (transportowe, ładunkowe) zawierające określoną liczbę 

sztuk towarów podrzędnych (zbiorczych, pośrednich). 

Rysunek 5 ilustruje powyżej wymienione formy opakowaniowe. 

 

Rys.5. Jednorodna paletowa jednostka logistyczna. 

źródło: opracowanie własne 

3.2.2 SPOSÓB ZNAKOWANIA MATERIAŁÓW W MAGAZYNIE 

Każde opakowanie jednostkowe (butelka z olejem) jest wyposażone w etykietę 

z indywidualnym numerem kodowym GTIN
11 wyrażonym w kodzie kreskowym EAN-

13
12

. Niektóre opakowania zbiorcze pośrednie (pudła) mają etykietę z indywidualnym nume-

rem kodowym GTIN wyrażonym w kodzie kreskowym EAN-13 innym niż GTIN butelki 

(zawartości pudła). 
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Uwaga: na etapie uzgodnień przedwdrożeniowych ustalono, że jeżeli na palecie utworzo-

nej w firmie ABC wystąpią opakowania zbiorcze pośrednie, które nie będą miały 

widocznych etykiet z kodem kreskowym EAN-13, to system WMS takich pozycji 

nie będzie mógł zidentyfikować. 

Włączenie do systemu WMS nowych opakowań zbiorczych pośrednich (jeśli zostanie 

podjęta decyzja o ich etykietowaniu) będzie związane ze zdefiniowaniem tych opakowań 

w hierarchii opakowaniowej (patrz następny podrozdział) i nadania im odrębnego numeru 

GTIN w kartotece pozycji magazynowych systemu WMS. 

Każda paletowa jednostka logistyczna wygenerowana w końcowej fazie produkcji 

w firmie ABC będzie oznakowana standardową etykietą logistyczną GS1 z wygenerowanym 

przez system MaGS1 numerem SSCC
13

. 

W firmie ABC wystąpią dwa typy paletowych jednostek logistycznych: 

— Typ_1: paleta zawierająca „n” opakowań zbiorczych pośrednich (pudeł, zgrzewek) 

o standardowej liczbie sztuk opakowań jednostkowych (butelek). 

— Typ_2: paleta zawierająca „n” opakowań jednostkowych (butelek). 

3.2.3 DEFINICJA HIERARCHII OPAKOWANIOWEJ 

Hierarchia opakowaniowa jest jednym z najistotniejszych atrybutów każdego systemu 

WMS. W postaci hierarchii opakowaniowej określane są relacje, jakie występują pomiędzy 

fizycznie ze sobą powiązanymi pozycjami magazynowymi. System informatyczny WMS 

"widzi" - poprzez jednoznaczne identyfikatory danych - każdą pozycję magazynową tak, jak 

widzi ją człowiek (magazynier). Człowiek postrzega i analizuje daną pozycję magazynową 

organoleptycznie. Człowiek wykorzystując swoją inteligencję, pozwalającą mu na swobodne 

operowanie posiadaną wiedzą, realizuje procesy magazynowe wg własnego uznania. Nato-

miast system WMS posiada "inteligencję" narzuconą mu przez innego człowieka (projektanta, 

programistę) i wykonuje zadania wg jednego z opracowanych przez człowieka algorytmów.  

System WMS posiada jednak dość istotną przewagę nad człowiekiem - magazynierem. 

Ma lepszą "pamięć". Człowiek nie jest w stanie zapamiętać wszystkich relacji opakowanio-

wych jednostek złożonych składowanych w magazynie. Natomiast system WMS "pamięta" 

relacje wszystkich pozycji magazynowych, które zostały zdefiniowane. Oznacza to, że system 

WMS nawet nie "widząc" bezpośrednio pozycji podrzędnych "wie", w jakich relacjach ilo-

ściowych występują. Przewagą tą jest właśnie zdefiniowana w systemie hierarchia opakowa-

niowa każdej pozycji magazynowej (patrz rysunek 6). 
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Rys.6. Ilustracja relacji ilościowych w zdefiniowanej hierarchii opakowaniowej. 

źródło: opracowanie własne 

W rezultacie, sformułowana w systemie ERP sprzedaż 121 litrów oleju jest przez system 

WMS tłumaczona na zadanie wydania z magazynu: 242 półlitrowych butelek oleju, czyli 3 

jednostek paletowych + 4 opakowań zbiorczych pośrednich (skrzynek) + 2 opakowań jed-

nostkowych (butelek 0,5 l), co zilustrowane jest na rysunku 7. 

 

 

Rys.7. Ilustracja arytmetyki wydaniowej obliczanej przez system WMS MaGS1. 

źródło: opracowanie własne 
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3.3 DEFINICJE POZYCJI MAGAZYNOWYCH W FIRMIE ABC 

Po przeprowadzeniu analizy zawartości magazynu firmy ABC, realizowanej pod wzglę-

dem fizycznych postaci składowanych towarów, można stwierdzić, że w magazynie firmy 

ABC występują: 

1. Standardowo uformowane jednorodne paletowe jednostki logistyczne zawierające opa-

kowania zbiorcze pośrednie o różnych pojemnościach. 

2. Standardowo uformowane opakowania zbiorcze zawierające inne opakowania zbiorcze 

lub opakowania jednostkowe (bazowe, rozliczeniowe, handlowe), występujące 

w różnych pojemnościach. 

3. Standardowe opakowania jednostkowe zawierające towar, występujące w różnych po-

jemnościach. 

 

Podczas uzgodnień przedwdrożeniowych przyjęto, że w magazynie mogą znajdować się 

tylko standardowe opakowania z materiałami, które są jednoznacznie oznakowane wg stan-

dardów GS1f. Każda fizyczna postać opakowaniowa różniąca się czymkolwiek od innej musi 

być rozpoznawana przez oddzielny identyfikator. Identyfikator musi być unikalnie zareje-

strowany w bazie danych a ze względu na zastosowania technik ADC i bezpieczeństwo bazy 

danych, musi być wyrażony w kodzie kreskowym GS1. 

Uwaga: Pod pojęciem „standardowe opakowanie” można również rozumieć tzw. „stan-

dardowy mix”, czyli różne materiały jednostkowe zawsze tak samo umieszczane 

w opakowaniu zbiorczym. Takie opakowanie zbiorcze jest wówczas identyfiko-

wane przez stosowny, unikalny identyfikator i traktowane jest, jako opakowanie 

standardowe. 

3.4 WŁAŚCICIEL TOWARU 

Firma ABC produkuje oleje z przeznaczeniem na rynek otwarty oraz oleje dedykowane 

dla wielu klientów wymagających specyfiki opakowaniowej. Dla zachowania tych oczekiwań 

w systemie WMS MaGS1 występować będzie możliwość filtrowania stanów magazynowych 

pod względem tzw. właściciela towaru. Rysunek 8 ilustruje tę funkcjonalność. System WMS 

MaGS1 został zaprojektowany do wielu zastosowań w magazynach produkcyjnych, hurto-

wych oraz usługodawców logistycznych. 

                                                 

 

f GS1 to zestaw standardów identyfikacyjnych traktowanych przez międzynarodową społeczność logistyczną, jako The 

Global Language of Business. Pojęcia związane z GS1 są dokładnie wyjaśnione w literaturze uzupełniającej oraz na stronie 

www.gs1pl.org. W tej książce ich definicje nie będą szczegółowo przytaczane. 
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Właściciele towarów powierzonych usługodawcom logistycznym (wynajmującym prze-

strzenie magazynowe) mają uzasadnione prawo oczekiwać, aby ich towary były składowane 

zgodnie z wymaganiami użytkowymi w miejscach do tego przeznaczonych. Takie warunki 

składowania muszą być zapewnione dla wszystkich klientów usługodawcy logistycznego 

dysponującego jednym lub wieloma magazynami. Usługodawca logistyczny fizycznie dzieli 

dysponowaną przestrzeń magazynową na strefy funkcjonalne spełniające odpowiednie wy-

magania.  

 

 

Rys.8. Ilustracja rozmieszczenia towarów w strefach magazynowych. 

źródło: opracowanie własne 

W strefach tych umieszczane są rozmaite towary, zgodnie z regułami funkcjonalnymi sys-

temu. Fizyczny podział na strefy znajduje odniesienie na logicznej „mapie” magazynu zdefi-

niowanej w systemie MaGS1. Po zalogowaniu się, jako właściciel danego zbioru towarów, 

użytkownik widzi w systemie WMS tylko te towary, które zostały do danego właściciela 

przypisane. Jeżeli w miejscach sąsiednich fizycznie znajdują się towary należące do innego 

właściciela, to system WMS obsługiwany przez danego użytkownika nie udostępnia ich do 

przetwarzania. Użytkownik zarządzający całym magazynem może mieć dostęp do wszystkich 

towarów, niezależnie od ich przypisania do konkretnych właścicieli. 

Tę cechę systemu WMS MaGS1 postanowiono wykorzystać dla spełnienia oczekiwań 

odnośnie filtrowania stanów magazynowych konkretnych odbiorców oleju. 
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4 DEFINICJE MAGAZYNOWE 

Magazyn w systemie WMS to nic innego, jak rozplanowane miejsca magazy-

nowe. Należy pamiętać, że system WMS będzie prawidłowo działał zarówno na 

planie optymalnym jak i na planie nieoptymalnym. W fazie przedwdrożeniowej 

systemu WMS zawsze warto zweryfikować dotychczasowy plan magazynu. 

4.1 KONCEPCJA FUNKCJONALNA 

Podczas opracowywania koncepcji systemu WMS dla magazynu firmy ABC przyjęto, 

że informatyczny jego obraz będzie zapisany w postaci „mapy” zdefiniowanych adresów 

miejsc magazynowych przypisanych do dowolnie określonych „fragmentów” magazynu. 

Przyjęto następującą hierarchiczną sekwencję definiowania „mapy” magazynu: magazyn 

→ obszar w magazynie → rząd w obszarze → kolumna w rzędzie → poziom w kolumnie → 

miejsce na poziomie. 

Ponad definicją magazynu można jeszcze dołożyć nadrzędny poziom strukturalny, np. 

budynek na okoliczność, gdyby magazyny były rozproszone w wielu fizycznych obiektach 

budowlanych. 

Powiązania te są odbiciem rzeczywistych (fizycznych, możliwych do zwymiarowania) 

przestrzeni występujących w magazynie firmy ABC. Ponad tymi definicjami mogą być utwo-

rzone powiązania również fizyczne, ale rozproszone (niemożliwe do zwymiarowania), tzw. 

strefy magazynowe, czyli listy wcześniej zdefiniowanych, różnych miejsc magazynowych, 

które spełniają określone kryteria a znajdują się w różnych obszarach i w różnych magazy-

nach. Sytuację taką ilustruje rysunek 9. 

Na przykład gniazda magazynowe (miejsca) zaznaczone na rysunku 9 w postaci przy-

ciemnionych sześcianów oznaczają strefę magazynowania zarezerwowaną dla składowania 

materiałów należących do pewnej grupy. 

Stref magazynowych może być w systemie WMS MaGS1 wiele, każda z nich ma swoją 

nazwę oraz listę przypisanych do niej miejsc. Przykładowe nazwy stref: 

— Towary „mokre” → miejsca magazynowe znajdujące się zawsze np. na poziomie ze-

rowym w kolumnie 3 i 5. 

— Towary elektroniczne → miejsca magazynowe znajdujące się zawsze np. na pozio-

mie 4 w sektorach A, G i H magazynu Mag01 oraz na poziomie 5 w sektorach K i L 

w magazynie Mag04. 

Uwaga: Pojęcia takie, jak magazyn, obszar i sektor (fragment obszaru) ze względu na 

możliwość ich fizycznego zdefiniowania są formami wymiarowo zamkniętymi. 

Natomiast strefa, ze względu na brak jednoznaczności w możliwości jej zwymia-

rowania jest pojęciem otwartym. 
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Rys.9. Uogólniony plan magazynu. 

źródło: opracowanie własne 

Rysunek 9 przedstawia model magazynu przelotowego dwustronnego. Z punktu widzenia 

informacyjnego, system WMS prawidłowo obsłuży również inne, w praktyce występujące, 

podstawowe sposoby ukształtowania frontów przeładunkowych: przelotowy kątowy czy po-

wrotny jednostronny. 

Wynika to z faktu, że każde miejsce, każdy sektor, każdy obszar i każdy magazyn 

w budynku są w systemie MaGS1 unikalnie identyfikowane a przepływy informacyjne wyni-

kają wprost z technologii magazynowania stosowanej w danym układzie frontów przeładun-

kowych. 

W praktyce przestrzeń magazynowa zilustrowana na rysunku 9 przyjmuje miano obszaru 

składowania o określonej nazwie lub symbolu. Takich obszarów (ewentualnie podzielonych 

na sektory) może być wiele, np. w sytuacji, gdy magazyn jest podzielony na zróżnicowane 

gabarytowo pomieszczenia lub sektory o specjalnym przeznaczeniu lub może być jeden – 

przy regularnej organizacji ułożenia regałów. 

Zaimplementowane w systemie WMS funkcje tworzenia tzw. „mapy” magazynu pozwa-

lają na zdefiniowanie dowolnie skomplikowanej organizacji obiektu magazynowego. Nieza-

leżnie od skali przestrzeni składowania, system WMS poprzez techniki ADC zawsze identy-

fikuje każde indywidualnie oznakowane miejsce magazynowe, jeżeli zostało ono w systemie 

zdefiniowane. Miejsca te mogą być przypisane na stałe do określonych pozycji materiało-

wych lub mogą być przydzielane dynamicznie. Mogą też być grupowane w strefy lub inne 

grupy magazynowe. 
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Plan oznakowania magazynu firmy ABC przedstawiony jest w dalszym fragmencie książ-

ki, w rozdziale: OZNAKOWANIE MAGAZYNU FIRMY ABC. 

4.2 JAK SYSTEM WMS „WIDZI” MAGAZYN? 

System WMS MaGS1 bazuje na zdefiniowanej strukturze magazynu zbudowanej na 

wcześniej zdefiniowanych jej elementach takich, jak: 

1. Systemowa definicja klasy lokalizacji adresowej. 

2. Systemowa definicja typu kolumny regałowej zawierającej klasy lokalizacji adresowej. 

3. Systemowa definicja całego lub części rzędu regałowego składającego się z typów ko-

lumn regałowych zawierających lokalizacje adresowe przypisane do zdefiniowanej 

klasy. 

Definicja struktury informacyjnej magazynu będzie dla Czytelnika oczywista po zapozna-

niu się z definicjami jej elementów, które są w dalszej części tego rozdziału opisane. 

4.2.1 KLASA LOKALIZACJI ADRESOWEJ 

Klasa lokalizacji adresowej jest określana już w fazie projektowania organizacji magazy-

nu. Jej definicja wynika z analizy występujących w magazynie fizycznych postaci jednostek 

logistycznych i jest podstawowym wskaźnikiem doboru regałów. Te same dane analityczne, 

które są brane pod uwagę podczas projektowania fizycznych miejsc magazynowych, znajdują 

zastosowanie przy definiowaniu klas tych miejsc.  

Na rysunku 10 zilustrowane jest obrazowe pojęcie klasy miejsca magazynowego przypi-

sanej do fizycznego miejsca o symbolu "04". 

Każda klasa lokalizacji adresowej jest w systemie MaGS1 scharakteryzowana następują-

cymi parametrami: 

— Nazwa klasy. 

— Opis klasy. 

— Krotność lokalizacji w klasie (ile standardowych np. paletowych jednostek logistycz-

nych może znajdować się na jednym miejscu magazynowym). 
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Rys.10. Uogólniona klasa miejsca magazynowego. 

źródło: opracowanie własne 

— Wymiary logistyczne w klasie lokalizacji (pojedynczego miejsca magazynowego), po-

zwalające na umieszczenie w niej pozycji magazynowej: 

– nośność, 

– szerokość, 

– głębokość, 

– wysokość. 

— Wymagane wartości luzów manipulacyjnych:g 

– na wysokości, 

– na szerokości. 

— Sposób składowania palety (parametr informacyjny, zależny od przyjętej szeroko-

ści/głębokości lokalizacji): 

                                                 

 

g Luzy manipulacyjne nie muszą być definiowane odrębnie, mogą też być uwzględnione w wymiarach gabarytowych 

klasy definiowanego miejsca. 
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– wzdłużny (równoległy do linii regału), 

– poprzeczny (prostopadły do linii regału). 

— Parametry konfiguracyjne dla danej klasy lokalizacji adresowej pozwalające lub zaka-

zujące realizację określonych czynności związanych z umieszczaniem lub pobiera-

niem opakowań z materiałem, na przykład takie, jak: 

– jeden rodzaj materiału w jednej lokalizacji, 

– wiele rodzajów materiału w jednej lokalizacji, 

– w jednej lokalizacji są składowane tylko paletowe jednostki logistyczne (SSCC), 

– w jednej lokalizacji są składowane tylko opakowania zbiorcze (GTIN), 

– w jednej lokalizacji są składowane tylko opakowania jednostkowe (bazowe) 

(GTIN), 

– w jednej lokalizacji są składowane tylko opakowania zbiorcze i jednostkowe (bazo-

we) (GTIN), 

– lokalizacja do kompletacji ręcznej, 

– lokalizacja do kompletacji mechanicznej,  

– lokalizacja dla materiałów niebezpiecznych, 

– inne, o których jeszcze nie wiemy, 

Każda klasa lokalizacji adresowej ma definiowany podczas wdrażania wyróżnik identyfi-

kacyjny (nazwę), np. Rzędowe_1200, co oznacza np.: miejsce magazynowe występujące 

w rzędzie regału klasycznego, pozwalające na umieszczenie tam palety o wysokości nie prze-

kraczającej wymiaru całkowitego 1200 mm (symbol klasy może być dowolnie sformułowa-

ny). W definicji klasy miejsca zawarte są wszystkie istotne dla algorytmów parametry – sama 

nazwa nie determinuje znaczenia klasy. 

4.2.2 TYP KOLUMNY REGAŁOWEJ 

Typ kolumny regałowej
14 jest określany w fazie projektowania organizacji magazynu, 

wynika z analizy występujących w magazynie fizycznych postaci jednostek logistycznych 

i jest podstawowym wskaźnikiem informatycznego definiowania regałów. Istniejące 

w magazynie regały mogą występować w różnych konfiguracjach typów kolumn regałowych, 

gromadzących różne klasy lokalizacji adresowych (w jednym typie kolumny może znajdować 

się wiele klas lokalizacji adresowych). Przykładowo kolumny regałowe mogą schematycznie 

wyglądać, jak na rysunku 11. Każdemu zdefiniowanemu typowi przydziela się wówczas uni-
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kalna nazwę, która jest używana w kolejnych definicjach magazynowych, np: "Typ-A", "Typ-

B", "Typ-C" itp.  

 

Rys.11. Typy kolumn regałowych. 

źródło: opracowanie własne 

4.2.3 DEFINICJA RZĘDU REGAŁOWEGO 

Rząd regałowy to sekwencja wcześniej zdefiniowanych kolumn charakteryzujących się 

tymi samymi lub różnymi cechami. Podczas systemowego definiowania rzędu regałowego 

następuje komponowanie sekwencyjnego zbioru typów kolumn, co w rezultacie daje skoń-
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czony zbiór lokalizacji adresowych rozmieszczonych w określonym fragmencie magazynu na 

określonych poziomach składowania, z określonymi klasami miejsc magazynowychh. 

Jeżeli pewne kompozycje regałowe wyróżniają się czymś specyficznym lub mają mieć ja-

kieś specjalne przeznaczenie, to grupa definiowanych regałów powinna być zagregowana 

do pojęcia sektor. Sektor jest fizycznym fragmentem obszaru. Obszar jest fizycznym frag-

mentem magazynu. 

Na przykład sektor „sek1” w obszarze „ob1” magazynu może posiadać 6 rzędów zawiera-

jących 3 kolumny typu "A", 1 kolumnę typu "B" i 2 kolumny typu "C". Każda grupa lokaliza-

cji adresowych jest wiązana z określoną wcześniej klasą miejsc magazynowych. 

Bazując na definicjach klas miejsc magazynowych oraz na definicjach typów kolumn re-

gałowych, można zdefiniować rząd będący elementem sektora w danym obszarze magazyno-

wania, np. sektora składowania w regale klasycznym. 

Rysunek 12 ilustruje skomponowany jeden rząd zawierający kolumny określonego typu. 

Z definicji kolumn wynikają definicje miejsc magazynowych (są dziedziczone 

ze zdefiniowanych klas miejsc). 

 

Rys.12. Rząd z 6-ma kolumnami różnych typów. 

źródło: opracowanie własne 

Jeżeli w definiowanym sektorze składowania występuje np. 6 rzędów zawierających 6 ko-

lumn (w układzie zgodnym z rysunkiem 12), przy czym: 

— kolumny od 01 do 03 są typu "A", czyli zawierają miejsca magazynowe klasy nazwa-

nej np. jako "Rzędowe_1200", 

— kolumna 04 jest typu "B", czyli zawiera miejsca magazynowe klasy nazwanej np. jako 

"Rzędowe_1200", 

— kolumny 05 do 06 są typu "C", czyli zawierają miejsca magazynowe klasy nazwanej 

np. jako "Półkowe_80" oraz nazwane np. jako "Rzędowe_1200", 

                                                 

 

h Definicje klas miejsc magazynowych są dziedziczone z definicji typów kolumn regałowych. 
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to system MaGS1 zarejestruje następujące liczby miejsc: 

— miejsca należące do klasy "Rzędowe_1200" → (6 rzędów * 3 kolumny "A" * 9 

miejsc)+(6 rzędów * 1 kolumna "B" * 3 miejsca)+(6 rzędów * 2 kolumny "C" * 3 

miejsca) = 162+18+36 =  216, 

— miejsca należące do klasy "Półkowe_80" → 6 rzędów * 2 kolumny "C" * 54 = 648. 

Obraz zdefiniowanego sektora ilustruje rysunek 13. 

 

Rys.13. Sektor z 6-ma rzędami po 6 kolumn różnych typów. 

źródło: opracowanie własne 

4.2.4 DEFINICJA STREFY MAGAZYNOWEJ  

Przypisanie miejsc magazynowych do zdefiniowanej przez użytkownika zmiennej kolek-

cji miejsc wykorzystywane jest w sytuacjach, gdy występuje konieczność okresowego lub sta-

łego fizycznego podziału magazynu na zmienne strefy składowania. Dana strefa spełnia 

wówczas warunki istotne dla funkcji danego fragment magazynu. Zdefiniowana przez użyt-

kownika strefa składowania stanowi zbiór wcześniej zdefiniowanych miejsc magazynowych 

przypisanych do danej strefy.  

Wszystkie fizyczne miejsca magazynowe zawsze mają adresy stałe, przypisane 

do fizycznych gniazd regałowych. Natomiast strefy mają charakter bytów otwartych, 

z możliwością dynamicznego przedefiniowywania ich przez użytkownika. 

Standardowa (podstawowa) wersja systemu MaGS1 obsługiwała cztery predefiniowane 

rodzaje stref magazynowych: 

1. Strefa klienta magazynu (firmy składującej materiały). 

2. Strefa rotacji materiału. 

3. Strefa warunków przechowywania. 

4. Strefy kategorii materiału. 
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Na specjalne życzenie możliwe było przygotowanie algorytmów dla innych stref magazy-

nowych. 

Zdefiniowane strefy magazynowe mogą się przenikać. To samo miejsce magazynowe 

może należeć jednocześnie do kilku stref magazynowych, np. materiał należący do firmy 

„XYZ” ma wskaźnik rotacji „A” i należy do kategorii „Materiały elektroniczne”. 

Uwaga: Należy pamiętać, że zdefiniowanie lub przedefiniowanie strefy w systemie MaGS1 

powinno iść w parze z fizyczną relokacją składowanych materiałów tak, aby po-

zycje przeznaczone dla określonej strefy fizycznie się tam znajdowały. 

4.2.4.1 HIERARCHICZNA ORGANIZACJA STREFY MAGAZYNOWEJ 

Definicja strefy magazynowej składa się z części nagłówkowej oraz określonego jej za-

kresu występującego w układzie hierarchicznym. Przy takim podejściu do definicji stref ma-

gazynowych można uzyskać ich pełną niezależność, która przejawia się tym, że różne strefy 

mogą się krzyżować, mogą też mieć części wspólne. 

 Strefa magazynowa zbudowana jest z następujących informacji: 

— Symbol strefy. 

— Nazwa strefy. 

— Rodzaj strefy (rotacja, firma, kategoria). 

— Zakres strefy: 

– Symbol magazynu. 

– Symbol obszaru. 

– Symbol sektora: 

→ Adres miejsca magazynowego 1. 

→ Adres miejsca magazynowego 2. 

→ Adres miejsca magazynowego ... 

4.2.4.2 OGÓLNY OPIS DEFINIOWANIA STREFY MAGAZYNOWEJ 

Każdy z uprzednio wymienionych, predefiniowanych typów strefy ma w systemie MaGS1 

określoną logikę funkcjonalną, np.: 

— w strefie klienta określonego jego unikatowym symbolem mogą znajdować się tylko 

materiały należące do tego klienta magazynu, 
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— w strefie rotacji zdefiniowanej dla wskaźnika “25%” mogą znajdować się tylko mate-

riały, dla których wskaźnik rotacji jest nie mniejszy (lub nie większy) niż “25%”, 

— w strefie kategorii materiału określonego, jako materiały “spożywcze”, nie mogą znaj-

dować się materiały należące do kategorii “chemiczne” (jak również do innych kate-

gorii), 

— W strefie warunków przechowywania określonej, jako “mroźnia” nie mogą znajdować 

się materiały, których nie wolno zamrażać. 

Na rysunku 14 przedstawiona jest przykładowa formatka, za pomocą której możliwe jest 

zdefiniowanie dowolnej strefy magazynowej. 

Po określeniu identyfikatora (symbolu) strefy i przypisaniu jej zakresu miejsc magazyno-

wych, w dolnej części formatki ekranowej wyświetlane są wszystkie miejsca magazynowe 

dotyczące zdefiniowanej strefy. Jeżeli na danym miejscu aktualnie znajdują się materiały 

w opakowaniach transportowych (palety) lub handlowych (opakowania zbiorcze lub jednost-

kowe), w danym wierszu wyświetlane są odpowiednio numery SSCC i/lub GTIN. Jeżeli na 

danym miejscu znajduje się opakowanie sygnowane numerem GTIN, to wyświetlany jest po-

nadto symbol wewnętrzny materiału tam się znajdującego. 

 

Rys.14. Formatka pozwalająca na zdefiniowanie strefy. 

źródło: opracowanie własne 

Możliwe jest udostępnienie danych o dowolnie wybranych rodzajach stref magazyno-

wych, przefiltrowanych wg znaczników: firma, rotacja, kategoria, przechowywanie. 

Miejsca magazynowe można powiązać tylko z wcześniej zdefiniowanym nagłówkiem 

strefy, czyli jej symbolem i nazwą. Po zapisaniu danych nagłówkowych, użytkownik wybiera 

kolekcję miejsc magazynowych, które mają spełniać kryteria określone dla definiowanej stre-
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fy. Miejsca dla strefy wybiera się poprzez stopniowe uszczegóławianie zakresu (od wyboru 

magazynu, poprzez wybór obszaru, sektora, rzędu, kolumny do poziomu). 

Znaczenie widocznych na rysunku 14 przycisków jest następujące: 

Zapisz - zarejestrowanie części nagłówkowej aktualnie definiowanej strefy; przycisk jest 

aktywny tylko w przypadku dopisywania nowej strefy (części nagłówkowej). 

Utwórz - przypisanie do zdefiniowanego nagłówka strefy określonych zakresów miejsc 

magazynowych lub dopisanie nowych zakresów do już istniejących.  

Zwolnij - odpisanie ze zdefiniowanego nagłówka strefy określonych zakresów miejsc 

magazynowych. 

OK - potwierdzenie wprowadzonych danych i opuszczenie formatki z zapisem. 

Anuluj - rezygnacja z wprowadzonych danych i opuszczenie formatki bez zapisu. 

4.2.4.3 PRZEBIEG DEFINIOWANIA STREFY MAGAZYNOWEJ 

W celu zdefiniowania strefy magazynowej użytkownik określa obligatoryjnie symbol stre-

fy i jej nazwę oraz opcjonalnie opis wyjaśniający przeznaczenie strefy. System ponadto do-

maga się podania jednego ze zdefiniowanych typów strefy. 

Po zapisaniu nagłówka strefy, użytkownik definiuje jej zawartość. W tym celu na podsta-

wie wcześniej zdefiniowanych danych wybiera odpowiedni magazyn, w nim odpowiedni ob-

szar a w nim odpowiedni sektor. Dla tak wybranego prefiksu wybiera zakres miejsc magazy-

nowych, które mają być przypisane do definiowanej strefy. 

Zakres definiowanej strefy można określić od ogółu do szczegółu. Strefa obligatoryjnie 

musi mieć zdefiniowany co najmniej jeden prefiks miejsca magazynowego i może obejmo-

wać: 

— Cały magazyn. 

— Cały obszar w magazynie. 

— Cały sektor w obszarze w magazynie. 

— Wiele rzędów w sektorze w obszarze w magazynie. 

— Wiele kolumn w rzędach w sektorze w obszarze w magazynie. 

— Wiele poziomów w kolumnach w rzędach w sektorze w obszarze w magazynie. 

Dla każdego zakresu „Rząd-Kolumna-Poziom” można wybrać opcję „wszystkie”, co 

oznacza, że przy przypisywaniu miejsc do strefy ta cecha nie będzie ograniczać zakresu. 
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Uwagi: 

— Ze względów praktycznych nie definiuje się odrębnych stref dla pojedynczych miejsc 

magazynowych. 

— Kolekcja miejsc magazynowych przypisywana do danej strefy nie musi być spójna. 

Zdefiniowana strefa magazynowa może być rozwijana na zasadzie dodawania nowych 

miejsc lub może być zwijana na zasadzie ujmowania przypisanych miejsc. 

— Zdefiniowanie danej strefy magazynowej skutkuje tym, że materiały fizycznie znajdu-

jące się w miejscach przypisanych do danej strefy są automatycznie wiązane 

z aktualnie definiowaną strefą. 

Ważne! W systemie MaGS1 istniała możliwość zdefiniowania powiązań kategorii mate-

riałów z typem strefy magazynowej. Takie powiązanie mogło ograniczać swobo-

dę lokowania materiałów i pozwalało utrzymywać „porządek” w magazynie. 

Można w ten sposób sterować pracą magazyniera lub ostrzegać go, jeżeli zamie-

rza wykonać przemieszczenie do miejsca zabronionego przez istniejące powią-

zania. 

Strefy magazynowe zdefiniowane w przemyślany sposób pozwalają na optymalne wyko-

rzystywanie przestrzeni składowania. Strefy mogą być dynamicznie zmieniane, nie posiadają 

sztywnych granic, nie są związane z fizyczną konstrukcją wyposażenia magazynu. Jeśli wy-

stąpi taka potrzeba, to dana strefa magazynowa może swym zasięgiem obejmować wiele ma-

gazynów. 

 

Rys.15. Plan stref magazynowych. 

źródło: opracowanie własne 
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Zdefiniowane strefy magazynowe mogą się przenikać. To samo miejsce magazynowe 

może należeć jednocześnie do kilku stref magazynowych, np. materiał należący do firmy „C” 

ma wskaźnik rotacji „A” i należy do kategorii „Towary mokre” (patrz rysunek 15). Jest to 

zbiór miejsc magazynowych wyróżnionych kolorem żółtym). 
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5 PODSTAWY SYSTEMU GS1 

Standardy GS1 ułatwiają krajową i międzynarodową komunikację pomiędzy 

partnerami handlowymi, uczestniczącymi w jakimkolwiek łańcuchu dostaw, 

łącznie z dostawcami surowców, producentami, hurtownikami, dystrybutorami, 

detalistami i końcowymi klientami lub konsumentami. Zrozumienie 

i zastosowanie się do poniżej zamieszczonych informacji jest niezbędne dla 

efektywnego eksploatowania systemu WMS. 

Książka prowadząca Czytelnika przez meandry projektowania i przebiegu wdrożenia sys-

temu WMS, który wykorzystuje międzynarodowe standardy GS1, nie jest podręcznikiem sto-

sowania GS1. Nie mniej jednak zachodzi konieczność zapoznania Czytelnika 

z podstawowymi pojęciami GS1, które w dalszych rozdziałach tej książki będą często używa-

ne (niektóre z nich Czytelnik napotkał już wcześniej). 

Uwaga: Przedsiębiorstwo, które decyduje się na standard wewnątrzbranżowy, a chce 

sprzedawać swoje produkty lub usługi lub komunikować się z otoczeniem 

ze swojego „zamkniętego świata” do świata otwartego, naraża się na niebezpie-

czeństwo ponoszenia potencjalnie dużych kosztów utrzymywania dwóch syste-

mów identyfikacyjnych: wewnętrznego oraz zewnętrznego (otwartego). 

5.1 IDENTYFIKACJA POZYCJI MAGAZYNOWYCH 

Pozycje magazynowe pamiętane w bazie danych systemu WMS są identyfikowane na 

dwa sposoby: poprzez unikalny w skali świata numer kodowy każdej postaci opakowaniowej 

produktu (towaru, artykułu itp.) oraz poprzez katalogowy symbol materiału, zwyczajowo sto-

sowany w magazynie firmy. 

Uwaga: W systemie WMS MaGS1 każda pozycja magazynowa (dowolne opakowanie 

z towarem) jest identyfikowana zawsze 14-cyfrowym numerem kodowym. Jeżeli 

jakaś pozycja magazynowa nie posiada unikalnego numeru GS1, powinna być 

identyfikowana wewnętrznym, również 14-cyfrowym numerem identyfikacyjnym, 

utworzonym wg określonych w specyfikacjach GS1 zasad tworzenia numerów 

wewnętrznych. 

Identyfikatorem pozycji magazynowej występującej w dowolnej fizycznej postaci opako-

waniowej jest 14-cyfrowy numer GTIN. Numer kodowy pozycji magazynowej może przybie-

rać otwartą strukturę GTIN, czyli zawierać unikalny prefiks właściciela marki handlowej da-

nego produktu lub przybierać wewnętrzną (zamkniętą) strukturę GTIN, czyli zawierać prefiks 

uniwersalny „020” wyznaczony w specyfikacjach GS1 dla oznaczeń kodowych wewnętrz-

nych. 

Poza numerami GTIN w systemie MaGS1 istniała możliwość operowania przez użytkow-

ników również identyfikatorami niestandardowymi, które z natury rzeczy są dla człowieka ła-

twiejsze do bieżącego wykorzystywania. Są to tzw. symbole katalogowe, zwyczajowo uży-

wane w firmie, opracowane dla poglądowego identyfikowania produktów. System MaGS1 
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umożliwia ich wykorzystywanie, jako tzw. symbol wewnętrzny. Jednakże w operacjach sys-

temowych, wykorzystujących techniki ADC, system MaGS1 zawsze posługuje się identyfika-

torami standardowymi. 

Poniżej omówione są podstawowe rodzaje pozycji magazynowych, identyfikowane nume-

rem GTIN, ale różniącym się w zależności od ich przeznaczenia na rynku logistycznym. 

Uwaga: Jeżeli dostawca pozycji magazynowej przekaże swoim odbiorcom informację, 

że wprowadził na rynek nowe opakowanie oznakowane numerem GTIN dla opa-

kowania dotychczas nie oznakowanego, w systemie WMS należy dokonać pod-

mianę dotychczasowego numeru wewnętrznego na nowy numer GTIN. 

5.1.1 POZYCJE DETALICZNE 

Są to standardowe pozycje magazynowe przygotowane do ich identyfikowania 

w kasowych punktach sprzedaży. W bazie danych systemu WMS są oznaczane 14-cyfrowym 

numerem GTIN, w którym pierwszy od lewej strony znak zawsze przyjmuje wartość „0”. 

Z powodów technicznychi numer ten musi być wyrażany na etykiecie opakowań z towarami 

detalicznymi tylkoj w symbolice kodu kreskowego EAN-13 (z pominięciem cyfry „0”). 

Przykład: Numer GTIN dla pozycji detalicznych → 05900607300020 

 

Rys.16. Kod kreskowy EAN-13. 

źródło: materiały informacyjne GS1 Polska (ILiM) 

5.1.2 POZYCJE NIEDETALICZNE O STAŁEJ ZAWARTOŚCI 

Są to pozycje magazynowe o standardowej zawartości, nie przeznaczone 

do identyfikowania w kasowych punktach sprzedaży (opakowania hurtowe). Oznaczane są 

                                                 

 

i Oprogramowania większości kas sklepowych zostały przez ich producentów przygotowane do interpretowa-

nia tylko jednego symbolu kodu kreskowego: EAN-13. Dlatego występuje konieczność specjalnego wyróżnienia pozycji de-

talicznych, identyfikowanych 13-cyfrowym numerem kodowym. 

j Na rynku detalicznym pojawiają się, preferowane przez GS1, inne symboliki kodów kreskowych, przeznaczonych dla 

towarów detalicznych, w których udostępniany jest pełen 14-cyfrowy numer kodowy. Są to następujące symboliki kodów 

kreskowych: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, GS1 QR. Minie jednak jeszcze dużo czasu, zanim użytkownicy kas sklepowych 

zaczną wymagać rozszerzeń funkcji swojego oprogramowania kasowego. 
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14-cyfrowym numerem GTIN, w którym pierwszy od lewej strony znak może przyjmować 

wartość od „1” do „8”. Numer ten jest wyrażany na etykiecie w symbolice kodu kreskowego 

ITF-14 lub GS1-128
15

. 

Przykład: Numer GTIN dla stałych pozycji niedetalicznych → 35901234567894 

 

Rys.17. Kod kreskowy ITF-14. 

źródło: materiały informacyjne GS1 Polska (ILiM) 

5.1.3 POZYCJE NIEDETALICZNE O ZMIENNEJ ZAWARTOŚCI 

Są to pozycje magazynowe o niestandardowej zawartości, nie przeznaczone 

do identyfikowania w kasowych punktach sprzedaży. Oznaczane są 14-cyfrowym numerem 

GTIN, w którym pierwszy od lewej strony znak zawsze przyjmuje wartość „9”. Numer ten 

jest wyrażany na etykiecie tylko w symbolice kodu kreskowego GS1-128. 

Przykład: Numer GTIN dla zmiennych pozycji niedetalicznych → 95901234567896 

 

Rys.18. Kod kreskowy GS1-128. 

źródło: materiały informacyjne GS1 Polska (ILiM) 

Uwaga: Przedstawione na rysunku 18 oznaczenie kodowe nie jest kompletne. Sam numer 

GTIN oznacza tylko rodzaj towaru. W kodzie kreskowym powinna jeszcze wystę-

pować informacja o rzeczywistej ilości danego towaru. Do tego celu wykorzystu-

je się identyfikatory zastosowania (IZ
16

) z rodziny 31xx (miary handlowe) lub 

33xx (miary logistyczne). 

Przykład: Oznaczenie kodowe dla 12,34 metra bieżącego kabla elektrycznego przedstawia rysunek 19.  

Numer 95901234567896 oznacza GTIN jednego metra danego kabla (o tym świadczy 

znak "9" występujący na pozycji pierwszej z lewej strony oznaczenia). Pierwsze trzy znaki 
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w IZ 331x świadczą, że jest to miara długościowa wyrażona w metrach a czwarty znak w IZ 

xxx2 świadczy o miejscu przecinka ułamkowego. 

 

Rys.19. Oznaczenie zmiennej ilości kabla elektrycznego w kodzie kreskowym GS1-128. 

źródło: materiały informacyjne GS1 Polska (ILiM) 

System GS1 udostępnia wiele możliwości wyrażania niestandardowych ilości 

w zależności od potrzeb. W tabeli 1 przedstawione są niektóre z nich. Wszystkie pozostałe 

możliwości można uzyskać ze specyfikacji systemu GS1 (www.gs1pl.org). 

 

Tabela 1. Wybrane miary ilości wg standardów GS1. 

IZ definicja miara 

330 Waga logistyczna Kilogramy 

331 Długość Metry 

332 Szerokość Metry 

333 Głębokość Metry 

334 Powierzchnia Metry kw. 

335 Objętość Metry 

336 Objętość Metry sześc. 

5.1.4 POZYCJE OZNACZANE WEWNĘTRZNIE 

Pozycje magazynowe nie wyposażone przez producenta lub właściciela marki handlowej 

globalnym numerem GTIN, mogą być identyfikowane numerem wewnętrznym tworzonym 

przez firmę (jednostkę kodującą) zgodnie z zasadami GS1. Dla odróżnienia numeru we-

wnętrznego od numeru GTIN, w numerze wewnętrznym zawsze występuje prefiks „020”. Po 

prefiksie występuje dowolnie sformułowany, unikalny w ramach firmy, numer wewnętrzny 

oraz cyfra kontrolnak. Razem numer wewnętrzny powinien mieć zawsze również 14 znaków 

numerycznych. 

                                                 

 

k Cyfra kontrolna - służy do wykrywania błędów odczytu kodu kreskowego. Obliczana jest według specjalnego algo-

rytmu na podstawie wszystkich cyfr numeru kodowego. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/jmajewsk/Dane%20aplikacji/Microsoft/Word/www.gs1pl.org
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Przykład: Numer wewnętrzny dla pozycji bazowej
l → 02001234567893 

Przykład: Numer wewnętrzny dla pozycji zbiorczej
m → 42001234567891 

5.1.5 JEDNOSTKI LOGISTYCZNE 

Każda jednostka logistyczna jest w systemie WMS identyfikowana unikalnym 18-

cyfrowym numerem globalnym SSCC (Serial Shipping Container Code). Numer SSCC jest 

wykorzystywany przez system WMS dla dowolnych jednostek logistycznych, które są dostar-

czane lub są wydawane do/z magazynu. Numer SSCC pozostaje niezmieniony, jeżeli jednost-

ka logistyczna jest ekspediowana w niezmienionej postaci tak, jak została dostarczona. Jeżeli 

w magazynie tworzona jest nowa jednostka logistyczna, np. po dokonaniu dekompletacji lub 

dopełnień, otrzymuje ona generowany przez system WMS nowy numer SSCC z prefiksem 

firmy tworzącej ten numer. 

Uwaga: Jednostką logistyczną nazywa się każdą postać opakowaniową, z której można 

pobrać jakąś zawartość umniejszając tym samym jej stan ilościowy. Nie istnieje 

jednostka logistyczna bez zawartości. Dla oznaczenie jednostki logistycznej nu-

merem SSCC wykorzystywany jest IZ00. 

Przykład: Numer jednostki logistycznej
n → 059012345678901239 

 

Rys.20. Kod kreskowy GS1-128 zawierający numer rejestracyjny jednostki logistycznej 

(numer SSCC). 

źródło: materiały informacyjne GS1 Polska (ILiM) 

5.1.6 KONTRAHENCI 

Każdy dostawca i każdy odbiorca identyfikowany jest 13-cyfrowym numerem GLN. Jeże-

li dany kontrahent nie posiada jeszcze numeru GLN, identyfikowany jest 13-cyfrowym nume-

rem wewnętrznym tworzonym zgodnie z zasadami GS1. Dla odróżnienia numeru wewnętrz-

                                                 

 

l Pozycja bazowa – pozycja magazynowa zawierająca materiał w opakowaniu jednostkowym. 

m Pozycja zbiorcza – pozycja magazynowa zawierająca wiele pozycji bazowych lub innych zbiorczych podrzędnych. 

n Jednostka logistyczna - zwarta forma opakowaniowa zawierająca pozycje magazynowe, posiadająca swój identyfikator 

i oznakowanie etykietą, opakowana w sposób umożliwiający jej transportowanie oraz pobieranie z niej zawartych w niej jed-

nostek podrzędnych. 
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nego firmy od numeru GLN, w numerze wewnętrznym zaleca się zastosować specjalny pre-

fiks np. „201”. 

Przykład: Numer wewnętrzny kontrahenta → 2011234567892 

5.2 BEZPIECZNE KODY KRESKOWE 

Czytelnik zapewne przyzna autorowi rację w stwierdzeniu, że pracownik magazynowy 

operujący urządzeniami do skanowania kodów kreskowych nie musi znać symbolik kodów 

kreskowych i rozpoznawać w trakcie pracy, które z nich są właściwe. Pracownik magazyno-

wy widząc kod kreskowy skanuje go a system informatyczny zapisuje odszyfrowane infor-

macje w swojej bazie danych. 

Praktyka wykazuje, że w procesach logistycznych występują rozmaite kody kreskowe, 

tworzone dla celów doraźnych w różnych ogniwach łańcuchów dostaw. Wynika z tego, że na 

dostarczonych do magazynu opakowaniach zawierających towary mogą występować rozma-

ite niesformalizowane informacje. 

Powszechnie wiadomo, że w dowolnym kodzie kreskowym można zaszyfrować dowolne 

informacje, również takie, które nie powinny być bezkrytycznie wprowadzane do systemu 

WMS. Brak nadzoru nad informacjami wymienianymi globalnie grozi redundancją
17 danych 

lub utratą spójności informacyjnej. Dlatego w procesach logistycznych, w których biorą 

udział różne firmy (ogniwa łańcucha dostaw) należy stosować tylko tzw. bezpieczne symbo-

liki kodów kreskowych.  

Bezpiecznymi symbolikami kodów kreskowych są te, które zostały zarezerwowane (opa-

tentowane) dla standardów GS1, czyli: EAN-13, ITF-14 i GS1-128 (oraz kilka innych, któ-

rych w tej książce nie analizujemy). 

Zachowanie bezpieczeństwa wprowadzanych danych będzie możliwe wówczas, gdy sys-

tem informatyczny przejmie kontrolę nad procesem ich wprowadzania metodą skanowania 

kodów kreskowych. Odbywa się to poprzez systemowe analizowanie i rozpoznawanie sym-

bolik zarezerwowanych dla standardów GS1. 

W ten sposób pracownik magazynowy może bez żadnego stresu podejmować próby od-

czytywania kodów kreskowych, które widzi na dostarczonych opakowaniach a produktami. 

System informatyczny MaGS1 kontroluje cały proces przyjmowania danych akceptując lub 

odrzucając odczytane symboliki. Identyfikator symboliki kodu kreskowego nie jest kodowany 

w samym symbolu kodu kreskowego, ale jest generowany przez dekoder po zdekodowaniu 

kodu i transmitowany, jako wstęp do komunikatu z danymi. Wszystkie aktualnie dostępne na 

rynku urządzenia skanujące mają możliwość rozpoznawania symboliki kodu kreskowego, 

która była skanowana. 

Symboliki kodów kreskowych wyznaczone do stosowania standardów GS1 są wyposażo-

ne w specjalne kody identyfikujące daną symbolikę. Identyfikator symboliki jest trzyznako-

wym ciągiem danych zawierającym znak sygnalizujący, znak kodu i znak modyfikujący. 
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— ] jest znakiem sygnalizującym (który ma wartość ASCII 93) – oznacza on, że dwa na-

stępne znaki są znakami identyfikacyjnymi symbolu, 

— c jest znakiem kodu - oznacza on rodzaj symboliki, 

— m jest znakiem modyfikującym - oznacza on tryb, w jakim używana jest symbolika. 

System WMS po otrzymaniu ze skanera komunikatu zawierającego ciąg odczytanych 

znaków, w pierwszym kroku powinien analizować, czy na początku tego ciągu znajduje się 

jakiś identyfikator symboliki GS1.  

Jeżeli tak jest, to system WMS akceptuje ten ciąg i w kolejnym kroku poddaje go szcze-

gółowej analizie w celu zapisania odczytanych danych w odpowiednich polach bazy danych. 

Jeżeli system nie znalazł żadnego z dopuszczalnych identyfikatorów, generuje komunikat kie-

rowany do pracownika magazynowego o braku możliwości zapisania odczytanych danych. 

Pracownik magazynowy albo wygeneruje prawidłową etykietę z kodem GS1 albo wprowadzi 

dane o dostawie ręcznie (poprzez klawiaturę komputera). 

W tabeli 2 przedstawione są identyfikatory niektórych symbolik zarezerwowanych dla 

standardów GS1. 

Tabela 2. Identyfikatory wybranych symbolik kodów kreskowych GS1. 

Identyfikator symboliki Nazwa symboliki 

]E0 EAN-13 

]I1 ITF-14 

]C1 GS1-128 

W celu uzyskania 100% pewności, że dane odczytywane technikami ADC podczas przy-

jęć do magazynu są prawidłowe, stosuje się dwie metody: 

1. Wszystkie bez wyjątku opakowania, które będą identyfikowane w co najmniej jednej 

lokalizacji adresowej obszaru przyjęć zostają przeetykietowane do standardu we-

wnętrznego, przyjętego za kluczowy w wewnętrznym systemie identyfikacji w danym 

magazynie. 

2. Do identyfikacji wykorzystywane są standardowe identyfikatory GS1 wyrażone 

w standardowych symbolikach kodu kreskowego, zastosowane przez dostawców. 

Działanie takie zabezpiecza bazę danych systemu informatycznego przed niekontrolowa-

nym wprowadzaniem danych, których system w późniejszych fazach nie będzie w stanie 

przetworzyć. 

Czytelnik zapewne pamięta, że skaner kodu kreskowego odczytuje dane z każdej dowol-

nej, znormalizowanej symboliki kodu kreskowego. Jednakże ciąg odczytanych dowolnych 
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znaków może nie być możliwy do zaakceptowania przez struktury magazynowego systemu 

informatycznego. 

Pierwsza z wyżej wymienionych metod znacznie zwiększa koszt eksploatacji systemu 

przy zastosowaniu technik ADC na wejściu do magazynu, ale 100% przeetykietowanie 

wszystkich bez wyjątku opakowań pozwala na zachowanie lokalnego bezpieczeństwa danych. 

Rozwiązanie drugie jest tańsze i prostsze, ponieważ istnieje określona część opakowań 

wprowadzanych do magazynu z zewnątrz, które są już wyposażone w standardowe etykiety 

GS1 zawierające unikalne w skali świata numery GTIN i SSCC wyrażone w kodach kresko-

wych zarezerwowanych dla GS1.  

Metoda ta jest dla magazynu atrakcyjna, ponieważ w magazynie nie są ponoszone koszty 

związane ze 100% etykietowaniem dostarczanych pozycji magazynowych. Metoda zastoso-

wana w rozwiązaniu drugim jest związana z nałożeniem stosownych wymagań kierowanych 

do dostawców, aby znakowali swoje produkty w ostatniej fazie produkcji. Proces nakłaniania 

dostawców może niekiedy trwać długo, ale zawsze warto ponieść taki trud, aby uzyskać obni-

żenie kosztów oraz wysoką sprawność łańcucha dostaw. 
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6 ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA W FIRMIE DYSTRYBUCYJNEJ 

W magazynie firmy dystrybucyjnej, zagadnienia identyfikacji dostarczanych 

pozycji magazynowych nabierają nieco innego wymiaru niż w magazynie firmy 

produkcyjnej. Ponieważ po lekturze dotychczasowych rozdziałów, Czytelnik 

jest już wprowadzony w niuanse standardów GS1, kwestie poruszane w tym 

rozdziale zapewne będą dla niego w pełni oczywiste. 

Byłoby dużym nietaktem ze strony autora, gdyby w tej książce potraktował oczekiwania 

Czytelnika połowicznie, zapoznając go z aspektami identyfikacyjnymi GS1 tylko na linii: 

produkcja - magazyn i to w dodatku magazyn własny. Takie rozwiązania logistyczne są łatwe 

w realizacji, ponieważ można całkowicie panować nad regułami identyfikowania produktów 

wytwarzanych na własnych liniach produkcyjnych i przyjmowanych do własnego magazynu 

wyrobów gotowych. 

Dużo trudniejsze zagadnienia do rozwiązania pozostają na liniach magazyn - magazyn, 

zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z wieloma magazynami obcymi - zasilającymi rozmaity-

mi dostawami nasz magazyn. Czytelnik po dotarciu do końca tego rozdziału, zapewne po-

twierdzi postawioną w tym miejscu tezę, stawiającą standardom GS1 odpowiednio duże wy-

magania w łańcuchach lub sieciach dostaw. Przyjrzymy się zatem firmie DFGo, która przyj-

muje do swojego magazynu towary pochodzące od różnych dostawców, dystrybuując je na-

stępnie do różnych odbiorców. Analiza ta jest opisem rzeczywistego przypadku audytorskie-

go, realizowanego przez autora w jednej z firm zaopatrujących szpitale w materiały medyczne 

(nie farmaceutyczne). Firma ta zamierza wdrożyć w swoim nowym magazynie system infor-

matyczny klasy WMS, ale postanowiła najpierw przeprowadzić audyt systemu ADC. 

Firma DFG wykorzystuje w procesach magazynowania różne kody kreskowe umieszczo-

ne na opakowaniach logistycznych przez dostawców. Generalnie można przyjąć, że ok. 95% 

towarów jest oznakowanych kodami kreskowymi, z czego ok. 80% jest oznakowane z wyko-

rzystaniem międzynarodowego standardu identyfikacji towarów GS1. Oznacza to, że firma 

DFG jest obiektem, w którym dość łatwo można zastosować technologie przechwytywania 

danych z fizycznych form opakowaniowych do bazy danych systemu informatycznego. Oko-

ło 80% danych jest już sformułowana na etykietach prawidłowo przez dostawców, dane te 

występują w postaciach standardowych w skali świata i są wyrażane w standardowych ko-

dach kreskowych GS1. Dane te zachowają swoją pierwotną postać również w sytuacji, gdy w 

magazynie zostałby zastosowany nowatorski system przechwytywania danych, oparty o iden-

tyfikację za pomocą fal radiowych, czyli w technice RFID
18

.  

Z obserwacji przeprowadzonych przez autora podczas wizyty audytorskiej wynika, że ist-

niejące na opakowaniach kody kreskowe obecnie nie są w magazynie firmy DFG wykorzy-

                                                 

 

o Nazwa DFG jest oczywiście fikcyjna, ale informacje związane z analizą są jak najbardziej realne. Firma DFG zajmuje 

się dystrybucją materiałów medycznych. 
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stywane. Kompletowanie wydań odbywa się obecnie metodą tradycyjną: na podstawie wdru-

kowanego z handlowego systemu informatycznego zamówienia złożonego przez odbiorcę. 

Magazynier realizuje kompletację metodą „człowiek-do-towaru”, czyli znając topografię ma-

gazynu i pamiętając, gdzie co się znajduje, sam organizuje sobie trajektorię pobierania towa-

rów do wydania. Pobrane towary, ułożone na palecie wysyłkowej, magazynier odznacza na 

zamówieniu, aby przypadkowo nie powielić kompletowania pozycji już skompletowanych. 

Ponieważ poszczególne zamówienia cechuje duża różnorodność pozycji, skompletowane za-

mówienie jest sprawdzane pod względem poprawności przez innego magazyniera. 

Skompletowana paleta jest następnie pakowana tak, aby zapewnić jej fizyczne bezpie-

czeństwo podczas transportu do dostawcy. Dane widniejące na zamówieniu są dołączane do 

palety w postaci faktury. 

6.1 OCENA SKŁADOWANIA TOWARÓW W MAGAZYNIE 

Pozycje magazynowe składowane są w wielu pomieszczeniach rozmieszczonych na kilku 

piętrach obecnie eksploatowanego magazynu w firmie DFG. Towary rozmieszczone są 

w tych pomieszczeniach rodzajowo, ich lokalizacje w poszczególnych pomieszczeniach wy-

nikają z dotychczasowej praktyki. Ze względu na bardzo liczną rodzajowość składowanych 

magazynie towarów, są one rozmieszczane wg zasady stałych lokalizacji na tyle, na ile po-

zwala dostępna przestrzeń składowa. Magazynierzy na ogół pamiętają, gdzie znajdują się po-

szczególne rodzaje towarów. Pozycje magazynowe są rozmieszczone nieracjonalnie, na zasa-

dzie zajmowania każdego wolnego miejsca w danym pomieszczeniu. Powoduje to utrudnie-

nia w dostępie do wymaganych w procesie kompletacji pozycji. 

Na kilku poniższych ilustracjach przedstawione są zaobserwowane podczas audytu sytu-

acje. 

 

Rys.21. Pozycje magazynowe składowane w stosach w systemie blokowym. 

źródło: opracowanie własne 
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Rys.22. Pozycje magazynowe składowane w stosach w systemie blokowym. 

źródło: opracowanie własne 

 

Rys.23. Pozycje magazynowe składowane w systemie blokowym. 

źródło: opracowanie własne 

 

Rys.24. Pozycje magazynowe składowane w systemie blokowym. 

źródło: opracowanie własne 
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Nie trzeba być wytrawnym logistykiem, aby zauważyć, że zilustrowana powyżej (rysunki 

21, 22, 23 i 24) sytuacja nie pozwala na racjonalne zarządzanie magazynem, a na pewno nie 

ułatwia zastosowania tam technik Auto-ID. Fakt ten jest oczywiście dostrzegany przez firmę 

DFG, która zamierza przenieść swoją działalność do racjonalnie zaprojektowanego nowego 

magazynu. Z tego powodu nie będziemy się dalej tym problemem zajmowali. Dużo ciekaw-

sze spostrzeżenia autora zostaną przedstawione w kolejnym podrozdziale. 

6.2 OCENA OZNAKOWAŃ KODOWYCH 

Audytorska ocena prawidłowości oznakowań dokonana przez autora nie ma charakteru 

analizy projektowej. Zamieszczone w niniejszym podrozdziale uwagi i komentarze zostały 

sformułowane dla wybranych, charakterystycznych sytuacji dostrzeżonych podczas wizyty 

audytorskiej w istniejącym magazynie firmy DFG. 

Ponieważ pozycje magazynowe występujące w postaci zastanej w obecnym magazynie 

będą występowały w identycznych postaciach w magazynie planowanym do budowy, ocena 

prawidłowości stosowanych oznaczeń kodowych dokonana była głównie pod kątem ich wy-

korzystywania w nowym magazynie. 

Planowany do budowy magazyn ma być w zamierzeniach magazynem nowoczesnym, 

w którym stosowane są nowatorskie technologie identyfikacyjne. Zatem sposób znakowania 

pozycji magazynowych, które będą obiektami logistycznymi poddanymi automatycznemu 

identyfikowaniu, musi mieć charakter uniwersalny dla wszystkich bez wyjątku obiektów (po-

zycji magazynowych). 

Na poniższych ilustracjach przedstawione są charakterystyczne dla obecnych zastosowań 

etykiety zawierające identyfikatory oraz inne dane wyrażone w rozmaitych kodach kresko-

wych. Ponieważ system oznaczania obiektów logistycznych powinien być jednolity, autor 

w swojej ocenie skupił się na skali i prawidłowości zastosowania międzynarodowych stan-

dardów identyfikacyjnych GS1. W ocenie zawartości etykiet nie były brane pod uwagę wi-

doczne na etykietach różne teksty czytelne wzrokowo, analizie poddane były tylko informacje 

zawarte w kodach kreskowych. 

Uwaga: w przypadku podjęcia przez firmę DFG działań wdrożeniowych (już w nowym 

magazynie) konieczne będzie przeprowadzenie bardzo szczegółowej analizy za-

wartości informacyjnej etykiet umieszczanych przez dostawców na wszystkich 

bez wyjątku formach opakowaniowych dostarczanych pozycji magazynowych. 

Taka analiza powinna mieć charakter projektowy i powinna otrzymać najwyższy 

priorytet prac przedwdrożeniowych, ponieważ dotyczy zagadnień fundamental-

nych. 

Oszacowana podczas wizyty audytorskiej autora w magazynie firmy DFG skala wystę-

powania etykiet z kodami kreskowymi GS1 może osiągnąć ok. 75 do 85%, zatem zagadnienie 

prawidłowości oznaczania pozycji magazynowych przez dostawców firmy DFG faktycznie 

nabiera znaczenia fundamentalnego. 
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Czytelnik zapewne już się spodziewa stwierdzenia autora, że standardy GS1 stanowią 

optymalne rozwiązanie identyfikacyjne dla przyszłych funkcji nowego magazynu firmy DFG. 

Oznaczone przy użyciu kodów kreskowych GS1 formy opakowaniowe będą w nowym maga-

zynie oznaczane tymi samymi identyfikatorami GS1, ale wyrażanymi w innej technice identy-

fikacyjnej, jaką jest RFID posługujące się w tym przypadku międzynarodowymi numerami 

EPC
19

. 

6.2.1 ILUSTRACJE ETYKIET Z KODEM KRESKOWYM GS1-128 

 

Rys.25. Etykieta firmy Conva Tec Limited z kodem kreskowym GS1-128. 

źródło: opracowanie własne 

 

Rys.26. Inna etykieta firmy Conva Tec Limited z kodem kreskowym GS1-128. 

źródło: opracowanie własne 
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Przedstawiona na rysunku 25 etykieta jest dla systemu automatycznej identyfikacji w peł-

ni prawidłowa.  

Numer kodowy oraz inne dane są wyrażone w kodzie kreskowym GS1-128. Dane są po-

przedzone prawidłowymi identyfikatorami zastosowań. Poprzez jedno skanowanie kodu kre-

skowego, do systemu WMS wprowadzane będą wszystkie dane wymienione w objaśnieniu 

pod ilustracją. 

Etykieta widoczna na rysunku 26 jest z punktu widzenia systemu automatycznej identyfi-

kacji również prawidłowa.  

Widać, że w tej samej firmie mogą funkcjonować różne pod względem szaty graficznej 

etykiety, na których de facto zawarte są podobne pod względem ważności informacje (te za-

pisane w kodzie kreskowym). 

 

Rys.27. Etykieta firmy Becton Dickinson Consumer Products z kodem kreskowym GS1-

128. 

źródło: opracowanie własne 

Podobnie, jak w poprzednich przypadkach, etykieta przedstawiona na rysunku 27 również 

jest prawidłowa pod względem standardów GS1. Istnieje tylko jedno zastrzeżenie.  

Na etykiecie występuje formalny błąd, który jednak nie unieważnia identyfikatora ilości. 

IZ30 powinien być stosowany dla numerów kodowych GTIN rozpoczynających się od cyfry 

„9”, czyli dla produktów pakowanych w opakowania o zmiennej ilości.  

Ponieważ ilustrowane opakowanie ma identyfikator GTIN dla stałej ilości (zawsze 5000 

szt.), IZ30 nie musi występować w kodzie kreskowym. 
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6.2.2 ILUSTRACJA NIEKORZYSTNEGO ETYKIETOWANIA KODEM KRESKOWYM 

EAN-13 

 

Rys.28. Etykieta firmy Semperit Technische Produkte G.m.b.H. z kodem kreskowym 

EAN-13. 

źródło: opracowanie własne 

Producent opakowania widniejącego na rysunku 28 zastosował pewne uproszczenia przy-

gotowując identyczne pudło zbiorcze dla wielu (w tym przypadku 5) produktów o różnych 

numerach referencyjnych (w tym przypadku dla REF 823781743).  

Numer kodowy produktu jest wyrażony w kodzie kreskowym EAN-13. Skanowanie tego 

kodu kreskowego pozwoli na zapisanie w systemie WMS tylko numeru kodowego, np.: 

09001570521132, pozostałe dane: symbol partii i data bezpieczeństwa muszą być przepisane 

ręcznie z opakowania. Ponieważ opakowanie to jest standardowe co do zawartości, liczba 

sztuk nie musi być podawana (jest znana systemowi z uzgodnień z dostawcą). 

Istnieje jedno zastrzeżenie. Producent ułatwił sobie zadanie, ale utrudnił je odbiorcy 

(w tym przypadku firmie DFG). Podczas skanowania kodu kreskowego magazynier musi być 

uważny, aby nie pomylić kodu. Gdyby w magazynie firmy DFG w fazie przyjęć zastosowano 

automat skanujący, w rezultacie automatycznego skanowania w bazie danych zapisanych by 

było 5 a nie 1 pozycji magazynowych. Automat nie „dostrzegłby” zamazanego flamastrem 

kwadratu. 
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6.2.3 ILUSTRACJA PRAWIDŁOWEGO OZNACZENIA 

 

Rys.29. Etykiety firmy Semperit Technische Produkte G.m.b.H. z kodem kreskowym 

GS1-128. 

źródło: opracowanie własne 

Niedogodności identyfikacyjne omówione na gruncie rysunku 28 są na szczęście skom-

pensowane bardzo dobrym przygotowaniem przez tę samą firmę (Semperit Technische Pro-

dukte G.m.b.H.) etykiet widocznych na rysunku 29.  

Ilustracja ta obrazuje jednostkę logistyczną wyposażoną w etykietę z kodem kreskowym 

GS1-128, w którym zapisano standardowy numer jednostki logistycznej SSCC. Jak Czytelnik 

zapewne pamięta z lektury poprzedniego rozdziału, numer SSCC poza unikalnym oznacze-

niem, sam w sobie nie informuje o zawartości danego opakowania. Wykorzystanie tego nu-

meru podczas dostaw lub wydań musi być związane z dodatkowym określeniem zawartości 

tak oznaczonej jednostki logistycznej. Gdyby dostarczana do magazynu jednostka logistyczna 
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była oznakowana tylko w ten sposób, to w celu zautomatyzowania operacji przyjmowania tak 

oznaczonych jednostek, należałoby jej przyjęcie poprzedzić otrzymaniem komunikatu elek-

tronicznego (EDI
20

) opisującego zawartość przyjmowanego opakowania. 

Na rysunku 29 widzimy jeszcze jedno oznaczenie tego opakowania. Standardowa pod 

względem graficznym etykieta dodatkowa zawiera również kod kreskowy GS1-128, w któ-

rym występują dane opisujące zawartość tego opakowania. Sytuacja ta zaobserwowana pod-

czas wizyty audytorskiej autora jest dla firmy DFG wzorcowa. Takie podejście do automa-

tycznej identyfikacji powinno być preferowane i zalecane wszystkim pozostałym dostawcom 

produktów składowanych w magazynie firmy DFG. 

Jest to najbardziej wzorcowa organizacja oznakowań produktów wg standardów GS1 za-

obserwowana w magazynie firmy DFG. Dostawca (producent) korzysta ze stałych szablonów 

etykiet przeznaczonych dla opakowań zbiorczych produktu o nazwie np. „Sterylne rękawiczki 

chirurgiczne”, na której nadrukowuje w procesie produkcyjnym – pismem czytelnym wzro-

kowo, dane o: 

— numerze referencyjnym: „827056621”, 

— symbolu partii produkcyjnej: „13A0062”, 

— dacie bezpieczeństwa: „2016-01”, 

— numerze GTIN: „09001570515681”, 

oraz te same dane zapisane w kodzie kreskowym GS1-128 – w standardzie czytelnym dla 

skanera i systemu WMS. Istotną cechą zastosowanych oznaczeń jest to, że ponadto na każ-

dym opakowaniu zbiorczym znajduje się etykieta z unikalnym numerem SSCC. 

Dzięki pełnemu zastosowaniu standardów GS1 przez firmę Semperit Technische Produkte 

G.m.b.H. z Austrii, sytuacja ta stanowi idealne podłoże dla efektywnego zarządzania proce-

sami magazynowymi w magazynie firmy DFG. 

Ewentualne uzupełnienie etykiety zawierającej kod kreskowy z numerem SSCC o pasyw-

ny znacznik RFID zawierający ten sam numer wyrażony w postaci EPC, pozwoli na pełne 

identyfikowanie tak oznaczonych pudeł zbiorczych w sposób innowacyjny poprzez system 

identyfikacji radiowej RTLS
21

. Każde przemieszczenie pudła oznaczonego kodem EPC bę-

dzie wówczas monitorowane w czasie rzeczywistym. Przemieszczenie takie może być zwią-

zane z: 

— przyjęciem określonej liczby pudeł oznaczonych unikalnymi kodami EPC zawierają-

cymi numery SSCC → do magazynu, 

— przemieszczeniem określonej liczby pudeł oznaczonych unikalnymi kodami EPC za-

wierającymi numery SSCC → wewnątrz magazynu, jeśli taka potrzeba wystąpi, 
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— wydaniem określonej liczby pudeł oznaczonych unikalnymi kodami EPC zawierają-

cymi numery SSCC → z magazynu. 

W przypadku konieczności zarządzania mniejszymi (niż pudła zbiorcze) ilościami tego 

produktu – jeżeli nie byłyby oznakowane indywidualnymi kodami EPC, możliwe byłoby za-

stosowanie dualnej metody identyfikacyjnej: 

— dla pełnych standardowych opakowań zbiorczych – technologia radiowej identyfi-

kacji w systemie RTLS, zgodnie z międzynarodowymi standardami GS1, 

— dla drobnych standardowych opakowań jednostkowych – technologia optycznej 

identyfikacji w systemie kodów kreskowych, zgodnie z międzynarodowymi standardami 

GS1. 

Dzięki istnieniu na opakowaniu zbiorczym etykiety z kodem kreskowym zawierającym 

numer SSCC określonego opakowania, magazynier podczas pobierania z tego właśnie opa-

kowania określonej liczby opakowań podrzędnych (jednostkowych) będzie skanował pobie-

rane sztuki a na końcu (lub na początku) zeskanuje kod zawierający numer SSCC. 

W rezultacie tych czynności, system informatyczny automatycznie zaktualizuje (umniej-

szy) w swojej bazie danych zawartość liczbową tego właśnie opakowania. Jeżeli to opakowa-

nie zostanie przemieszczone do innego miejsca, to system RTLS, monitorując miejsca skła-

dowania, zaktualizuje lokalizacje adresową tego właśnie opakowania (już z umniejszoną za-

wartością.  

Umniejszenie zawartości opakowania do poziomu zerowego (puste opakowanie) spowo-

duje wyzerowanie w systemie WMS numeru SSCC i jego zlikwidowanie ze stanu bieżącego. 

Numer SSCC powinien jednak pozostać w danych archiwalnych dla zachowania traceability. 

Wdrożenie w firmie DFG tak zaprojektowanej technologii działania magazynu na wszyst-

kie składowane produkty, umożliwi uzyskanie efektów takich, jak: 

— planowanie racjonalnych zapasów, 

— automatyzacja zamówień, 

— systemowa kontrola poprawności wydań, 

— zabezpieczenia przed kradzieżami itp. 
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6.2.4 ILUSTRACJE NIEPRAWIDŁOWEGO OZNACZENIA 

 

Rys.30. Etykieta z kodami kreskowymi niestandardowymi. 

źródło: opracowanie własne 

Widoczna na rysunku 30 etykieta jest z punktu widzenia zarządzania łańcuchem dostaw 

w 100% niestandardowa. Zawiera dane wyrażone w kodach kreskowych o niestandardowej 

symbolice (kod 3z9
22

). Zakodowane dane są charakterystyczne i identyfikowalne tylko dla 

dostawcy tego produktu, nie podlegają weryfikacji w skali międzynarodowej. Nie są to dane 

zgodne ze standardami GS1. Prawidłowo zaprojektowany system informatyczny WMS nie 

powinien akceptować danych zeskanowanych z tych kodów kreskowychp. 

                                                 

 

p Niestandardowe kody kreskowe nie mają cech tzw. kodów bezpiecznych, o których była mowa w rozdziale "Podstawy 

Systemu GS1". 
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Rys.31. Etykieta bez kodów kreskowych. 

źródło: opracowanie własne 

Etykieta przedstawiona na rysunku 31 obrazuje sytuację, w której dostawca nie wykorzy-

stuje u siebie drukarek kodów kreskowych. Etykieta ta jest zupełnie nieprzydatna dla racjo-

nalnego zarządzania łańcuchem dostaw oraz dla  systemowego zarządzania magazynem 

w firmie DFG. 

 

Rys.32. Etykieta z kodami kreskowymi niestandardowymi. 

źródło: opracowanie własne 
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Kody kreskowe widoczne na rysunku 32 są niestandardowe. Zawierają dane wewnętrzne 

producenta.  

Etykieta obrazuje sytuację, w której dostawca korzysta z kodów kreskowych tylko dla ce-

lów własnych (wewnętrznych).  

Etykieta ta jest zupełnie nieprzydatna dla systemowego zarządzania magazynem w firmie 

DFG. 

 

Rys.33. Etykieta z kodami kreskowymi niestandardowymi. 

źródło: opracowanie własne 

Kody kreskowe widoczne na rysunku 33 również nie są standardowe. Zawierają dane 

wewnętrzne producenta. Tutaj dostawca również korzysta z kodów kreskowych tylko dla ce-

lów własnych (wewnętrznych). Etykieta ta jest również nieprzydatna dla systemowego zarzą-

dzania magazynem w firmie DFG. 
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Górny kod kreskowy występuje bez opisu, nie wiadomo czego dotyczy. Dolny (główny) 

kod kreskowy występuje w niestandardowej symbolice, zawiera dane wewnętrzne producen-

ta. 

Ponadto w którymś z ogniw łańcucha dostaw naklejono niestandardową etykietę na już 

istniejący na pudle inny kod kreskowy. Tym samym uniemożliwiono osiągnięcie celu zamie-

rzonego przez dostawcę, który wygenerował przykryty etykietą kod kreskowy. 

 

Rys.34. Etykieta z kodami kreskowymi niestandardowymi. 

źródło: opracowanie własne 

Rysunek 34 ilustruje kolejny przykład stosowania etykiety z niestandardowym kodem 

kreskowym. Wyraźnie widać, że niektórzy dostawcy traktują etykietę logistyczną, jako pasz-

port zawierający wydrukowane dane identyfikacyjne.  

Zupełnie nie interesuje ich to, że odbiorca jest zmuszany do wprowadzania do swojego 

systemu informatycznego, w trudnych niekiedy warunkach działania magazynu, danych iden-

tyfikujących określoną postać opakowaniową, czyli pozycję magazynową.  

Zamieszczony na etykiecie kod kreskowy występuje w niestandardowej symbolice i jest, 

podobnie, jak w dwóch poprzednich przypadkach, zupełnie nieprzydatny w magazynie firmy 

DFG. 
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6.2.5 "WZORCOWA" ETYKIETA Z KODEM KRESKOWYM GS1-128 

 

Rys.35. Etykieta z kodami kreskowymi standardowymi (wzorcowa). 

źródło: opracowanie własne 

Dla systemu automatycznej identyfikacji etykieta widoczna na rysunku 35 jest najbardziej 

prawidłowa. Numer kodowy oraz inne dane są wyrażone w kodzie kreskowym GS1-128. Wy-

starczą dwa skanowania, aby do systemu WMS wprowadzone zostały niezbędne podczas 

przyjęć dane.  

Wg numeru kodowego, wytwórcą opakowania z tą etykietą jest firma Becton Dickinson 

Consumer Products. Ilustrowana etykieta występuje z kolorowym marginesem górnym (zie-

lonym), co ma zwrócić uwagę magazyniera na cechy umieszczonych w opakowaniu zbior-

czym produktów. Dla systemu informatycznego nie ma to jednak znaczenia. 

Podobnie, jak uprzednio, istnieje tylko jedno zastrzeżenie. Na etykiecie występuje formal-

ny błąd, który jednak nie unieważnia identyfikatora ilości. IZ (30) powinien być stosowany 

dla numerów kodowych GTIN rozpoczynających się od cyfry „9”, czyli dla produktów pa-

kowanych w opakowania o zmiennej ilości. Ponieważ ilustrowane opakowanie ma identyfika-

tor stałej ilości (zawsze 960 szt.), IZ(30) nie musi występować w kodzie kreskowym. 

Etykiety zaprojektowane w firmie Becton Dickinson Consumer Products można uznać za 

wzorcowe dla magazynu firmy DFG. Są oszczędne w wyrazie, dobrze skomponowane gra-

ficznie i – co najważniejsze – zawierają tylko dane istotne dla informatycznego zarządzania 

łańcuchem dostaw. Firma DFG powinna docelowo traktować etykiety firmy Becton Dickin-
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son Consumer Products, w rozmowach z innymi dostawcami, jako etykiety przykładowe, naj-

korzystniejsze pod względem Auto_ID i poprawne. 

Wzorcowa” etykieta zawiera: 

— numer referencyjny produktu, 

— liczbę sztuk w opakowaniu, 

— symbol partii produkcyjnej, 

— datę bezpieczeństwa produktu, 

oraz w/w dane powielone w kodzie kreskowym GS1-128. „Wzorcowa” etykieta nie za-

wiera zbędnych informacji i zbędnych ozdobników. 
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7 KARTOTEKA MATERIAŁOWA I MAGAZYNOWA 

W magazynie składowane są pozycje materiałowe i pozycje magazynowe. Wy-

dawać by się mogło, że to jest to samo. Po lekturze poprzednich rozdziałów, 

Czytelnik już jednak wie, że te dwa pojęcia wymagają odrębnej metody reje-

strowania w systemie WMS MaGS1. 

Zgodnie z regułami proponowanymi przez standardy GS1, materiałem w magazynie 

i w systemie WMS jest każda forma opakowaniowa jednoznacznie identyfikowana numerem 

GTIN. Jest to równoznaczne z pojęciem: pozycja magazynowa. Jak wiadomo, pozycje ma-

gazynowe nie pojawiają się w magazynie przypadkowo. Materiały są przyjmowane 

do magazynu kanałem zewnętrznym (od kontrahentów) lub kanałem wewnętrznym 

(z produkcji własnej). Materiały są wydawane z magazynu kanałem zewnętrznym (do kontra-

hentów) lub kanałem wewnętrznym (do produkcji własnej). 

Każda pozycja magazynowa jest precyzyjnie zdefiniowana i odpowiednio ulokowana 

w strukturze opakowaniowej. Prawidłowo zaprojektowany system WMS powinien udostęp-

niać funkcje pozwalające na zgodne z rzeczywistością określenie nawet najbardziej skompli-

kowanej hierarchii opakowań, w jakiej składowana i ekspediowana jest dana pozycja maga-

zynowa.  

Wszystkie pozycje magazynowe są zdefiniowane w systemie WMS MaGS1 w dwóch 

uzupełniających się kartotekach: 

— Tablica „Materiały”. 

— Tablica „Hierarchia opakowaniowa”. 

W tablicy „Materiały” zarejestrowane są wszystkie pozycje materiałowe będące w obrocie 

handlowym użytkownika systemu informatycznego. Zawartość tablicy „Materiały” powinna 

być w pełni zbieżna z zawartością kartoteki materiałowej systemu ERP (patrz rysunek 36). 

Dla potrzeb informacyjnych systemu MaGS1 w tablicy materiałów występują tylko następu-

jące dane: 

— symbol wewnętrzny materiału (indeks, symbol katalogowy itp.), 

— nazwa materiału, 

— opis rozszerzający nazwę. 

Wprowadzenie nowej pozycji materiałowej rozpoczyna się w systemie MaGS1 zawsze 

z poziomu kartoteki materiałowej (przycisk Dodaj na rysunku 36). Jest to warunek koniecz-

ny do późniejszego wprowadzenia rozbudowanego opisu pozycji magazynowej, powiązanego 

z kartoteka materiałową. 
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Rys.36. Tablica pozycji materiałowych. 

źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, zasadniczym identyfikatorem pozycji materiałowej jest 

dla systemu MaGS1 symbol wewnętrzny materiału. Dla danego symbolu mogą w magazynie 

występować różne identyfikatory GTIN poszczególnych pozycji magazynowych. 

Podczas analizy przedwdrożeniowej realizowanej w firmie ABC, wyselekcjonowano 

możliwe przypadki wystąpień tego samego produktu, np.: 

— Olej rzepakowy ma symbol wewnętrzny: 1234. 

— Olej rzepakowy 1234 konfekcjonowany w butelce 3 litrowej ma symbol GTIN_1. 

— Olej rzepakowy 1234 konfekcjonowany w butelce 1 litrowej ma symbol GTIN_2. 

— Olej rzepakowy 1234 konfekcjonowany w butelce 3 litrowej dla odbiorcy „A” ma 

symbol GTIN_3. 

— Olej rzepakowy 1234 konfekcjonowany w butelce 3 litrowej dla odbiorcy „B” ma 

symbol GTIN_4. 

W ten sposób system informatyczny WMS (MaGS1) może zawsze raportować, ile oleju 

rzepakowego wyprodukowano lub ile znajduje się aktualnie w magazynie (wg symbolu 1234) 
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oraz w jakich ilościach poszczególnych postaci magazynowych on występuje (wg symboli: 

GTIN_1, GTIN_2, GTIN_3 i GTIN_4). 

 

Rys.37. Hierarchia opakowaniowa pozycji materiałowych. 

źródło: opracowanie własne 

Formatka pt. „Hierarchia opakowaniowa” (widoczna na rysunku 37) jest kluczowa dla 

prawidłowego funkcjonowania systemu MaGS1. W lewym panelu formatki widoczna jest 

zawartość kartoteki pozycji materiałowych a w prawym panelu – zawartość kartoteki pozycji 

magazynowych. Lewa część formatki jest poddawana edycji tylko z poziomu formatki „Mate-

riały” (patrz rysunek 36). Przycisk Edytuj umożliwia zmiany w prawym panelu okna. 

Zmiany te dotyczą materiału wybranego w lewym panelu.  

Podczas edycji danych ujętych w przekładce „Szczegóły” można dokonywać zmian 

w definicji hierarchii opakowaniowej wybranej pozycji magazynowej.  

Poniżej opisane są możliwe różne warianty budowania hierarchii opakowaniowej na 

przykładzie rozwiązania zastosowanego w systemie MaGS1 wdrożonym w firmie ABC. Za-

gadnienia te zostały dokładnie przetestowane w magazynie firmy ABC, ale przedstawione są 

w charakterze uogólnionym.  

7.1 TWORZENIE RÓŻNYCH WYSTĄPIEŃ GTIN DLA TEJ SAMEJ POZYCJI 

MATERIAŁOWEJ 

W systemie MaGS1 przewidziano możliwość obsługi definiowania materiału dla wielu 

różnych identyfikatorów GTIN. Sytuacje takie występują wówczas, gdy producent sprzedaje 

ten sam towar dla różnych odbiorców i musi odróżnić jego formy opakowaniowe (zgrzewki, 

pudła, kolory, napisy itp.) oznaczając je różnymi numerami GTIN. Dla systemu WMS wyko-

rzystującego techniki ADC są to różne pozycje magazynowe. 
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Sytuację taką rozwiązano w systemie MaGS1 następująco: 

— Każdy materiał jest identyfikowany wg wewnętrznego, katalogowego symbolu 

magazynowego (indeksu). 

— Każdy indeks wewnętrzny jest związany z nazwą katalogową produktu. 

— Każdy indeks wewnętrzny jest związany z ogólnym opisem pozycji katalogowej. 

Wyżej wymienione dane zostały wcześniej zarejestrowane w kartotece magazynowej 

(patrz rysunki 36 i 37). 

Na tym etapie definiowania, materiał nie występuje jeszcze w określonych jednostkach 

magazynowych. Dotychczasowy poziom definiowania jest adekwatny do definiowania mate-

riału w systemie ERP. Dopisany materiał nie jest jeszcze widoczny w lewym panelu hierar-

chii opakowaniowej (patrz rysunek 37). 

Kolejnym krokiem będzie utworzenie jednostek magazynowych. W systemie MaGS1 re-

alizowane to jest z poziomu hierarchii opakowaniowej. 

7.2 TWORZENIE BAZOWEJ JEDNOSTKI MAGAZYNOWEJ 

Uwaga: Materiał bazowy jest podstawowym opakowaniem na najniższym poziomie hie-

rarchii (z lewej strony wyświetlanego drzewa struktury opakowaniowej - rysunek 

37). Jako jednostka rozliczeniowa występuje na ogół w sztukach. 

Zarejestrowaną w kartotece magazynowej nową pozycję materiałową należy wpisać 

do hierarchii opakowaniowej uwzględniając następujące działania: 

1. W prawym panelu okna hierarchii opakowaniowej należy wcisnąć przycisk Wstaw 

bazowy – określenie „bazowy” oznacza, że definiowana jest pozycja magazynowa 

występująca na najniższym – bazowym – poziomie hierarchii opakowaniowej. 

2. Po wciśnięciu przycisku Wstaw bazowy zawartość prawego panelu okna hierarchii 

opakowaniowej jest czyszczona i wszystkie pola są aktywne do edycji. 

3. W polu „Symbol towaru” wybiera się dopisany do kartoteki magazynowej materiał. 

4. W polu „Towar” pojawia się podstawowa nazwa materiału pobrana z kartoteki maga-

zynowej. 

5. W polu „Symbol GTIN” pojawia się katalogowy symbol materiału pobrany z kartoteki 

magazynowej – można go zmienić na inny, odpowiadający numerowi GTIN. 

6. W polu „Nazwa GTIN” pojawia się katalogowa nazwa materiału pobrana z kartoteki 

magazynowej – można ją zmienić na inną, odpowiadającą numerowi GTIN. 
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7. System MaGS1 oczekuje, że w polu „GTIN” zostanie wpisany 14-cyfrowy numer 

GTIN pozycji bazowej. 

8. W polu „Jednostka miary” należy dobrać właściwą jednostkę miary (najczęściej będzie 

to: szt.). 

9. Wciśnięcie przycisku Zapisz spowoduje zarejestrowanie bazowej jednostki magazy-

nowej sygnowanej wprowadzonym numerem GTIN. 

Jeżeli dany towar zapisany w kartotece magazynowej ma występować w magazynie, jako 

bazowa pozycja magazynowa pod inną nazwą i innym numerem GTIN, należy powtórzyć 

działania od p.1 do p.9. 

Poza danymi kluczowymi, dla każdego zarejestrowanego wystąpienia pozycji magazyno-

wej (towaru) istnieje możliwość określenia (w przekładce „Szczegóły”) pozostałych parame-

trów definiujących dane wystąpienie. Są to następujące parametry: 

— Czy pozycja magazynowa jest aktywna? 

— Czy pozycja magazynowa jest w n-dniowej kwarantannie? 

— Czy wymagane są: 

– Data przydatności. 

– Data najlepsze do. 

– Data produkcji. 

– Data pakowania. 

– Symbol partii. 

– Numer seryjny. 

oraz: 

– Numer PKWiU. 

– Numer SWW. 

– Długość opakowania w mm. 

– Szerokość opakowania w mm. 

– Wysokość opakowania w mm. 
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– Waga pozycji magazynowej w kg. 

– Okres ważności w dniach. 

– Dopuszczalny poziom piętrzenia. 

– Stan minimalny. 

7.3 DEFINIOWANIE OPAKOWANIA NADRZĘDNEGO 

Opakowanie nadrzędne jest definiowane w relacji z wcześniej zdefiniowanym 

i wybranym opakowaniem (bazowym lub innym). Praktycznym pojęciem wyjaśniającym 

znaczenie opakowania nadrzędnego jest standardowe opakowane zbiorcze, zawierające 

w sobie bezpośrednio podrzędne opakowanie bazowe (jednostkowe) lub inne opakowanie 

zbiorcze. W celu zdefiniowania opakowania nadrzędnego należy wybrać w lewym panelu 

okna hierarchii opakowania pozycję (opakowanie bazowe lub inne zbiorcze) i wcisnąć przy-

cisk: Dodaj nadrzędny. 

Nadrzędną jednostką opakowaniową jest nowy „byt” magazynowy, który nie występuje 

na poziomie kartoteki magazynowej. System MaGS1 oczekuje wprowadzenia danych opisu-

jących opakowanie nadrzędne w relacji do wybranego. System MaGS1 oczekuje, że zostaną 

wykonane następujące kroki: 

1. Po wciśnięciu przycisku Dodaj nadrzędny zawartość prawego panelu okna hierarchii 

opakowaniowej jest czyszczona i wszystkie pola są aktywne do edycji. 

2. W polu „Symbol towaru” należy wybrać istniejącą pozycję magazynową zdefiniowaną 

już w hierarchii opakowania, aby system MaGS1 mógł ją powiązać z nową jednostką 

nadrzędną. 

3. W polu „Towar” pojawia się podstawowa nazwa materiału pobrana z kartoteki maga-

zynowej. 

4. W polu „Symbol GTIN” pojawia się katalogowy symbol materiału pobrany z kartoteki 

magazynowej – można go zmienić na inny, odpowiadający aktualnemu numerowi 

GTIN. 

5. W polu „Nazwa GTIN” pojawia się katalogowa nazwa materiału pobrana z kartoteki 

magazynowej – można ją zmienić na inną, odpowiadającą aktualnemu numerowi 

GTIN. 

6. System MaGS1 oczekuje, że w polu „GTIN” zostanie wpisany 14-cyfrowy numer 

GTIN dopisywanej pozycji nadrzędnej. 

7. W polu „GTIN PODRZĘDNY” widoczny jest numer GTIN pozycji, w stosunku 

do której aktualnie tworzony jest poziom nadrzędny. 
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8. W polu „GTIN BAZOWY” wyświetlany jest numer GTIN pozycji bazowej (jeżeli ak-

tualnie tworzony jest poziom nadrzędny bezpośrednio nad bazowym, to GTIN POD-

RZĘDNY i GTIN BAZOWY są identyczne.) 

9. Pole „Ilość” jest kluczowe dla całej struktury opakowaniowej. Należy prawidłowo wpi-

sać liczbę sztuk pozycji podrzędnej, jaka znajdować się będzie w definiowanej pozycji 

nadrzędnej (jeżeli aktualnie tworzony jest poziom nadrzędny bezpośrednio nad bazo-

wym, to liczby określające GTIN PODRZĘDNY i GTIN BAZOWY są identyczne). 

10. W polu „Jednostka miary” powinno się wybrać właściwą jednostkę miary (najczęściej 

będzie to: szt.). 

11. Wciśnięcie przycisku Zapisz spowoduje zarejestrowanie bazowej jednostki magazy-

nowej sygnowanej wprowadzonym numerem GTIN. 

Jeżeli dany towar zapisany w kartotece magazynowej ma występować w magazynie, jako 

nadrzędna w pozycja magazynowa pod inną nazwą i innym numerem GTIN, należy powtó-

rzyć działania od p.1 do p.11. W każdej chwili można też zmodyfikować parametry pozostałe 

opisujące daną pozycję magazynową, podobnie jak to opisano w rozdziale pt. „Tworzenie ba-

zowej jednostki magazynowej” (wyżej). 

7.4 OBSERWACJA STANÓW MAGAZYNOWYCH 

Jeżeli zdefiniowane w kartotekach materiałowej i magazynowej materiały znajdują się 

gdzieś w przestrzeni magazynowej, czyli zostały przyjęte do magazynu, to system WMS 

MaGS1 udostępnia informacje o ich rozlokowaniu również w kartotece pozycji magazyno-

wych.  

Na liście podawane są precyzyjne adresy miejsc magazynowych, w których składowane 

jest dane opakowanie zbiorcze lub jednostkowe. Jeżeli dane opakowanie aktualnie jest ele-

mentem jednostki logistycznej, to system udostępnia również numer danej jednostki logi-

stycznej (SSCC).  

System informuje też użytkownika o liczbie sztuk danego opakowania zlokalizowanego 

w danym  miejscu oraz o symbolu partii produkcyjnej materiału (jeżeli dla danego materiału 

jest on wymagany). 

Przekładka „Stany magazynowe” dostępna w formatce „Hierarchia opakowania” umożli-

wia obserwację aktualnych stanów magazynowych pozycji materiałowej, która jest aktualnie 

zaznaczona w lewym panelu okna. W prawym panelu okna widoczne są tylko te fragmenty 

magazynu, w których stan danej pozycji materiałowej jest niezerowy. Pokazywane są 

w formie zwiniętej lub rozwiniętej (patrz rysunek 38). 
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Rys.38. Obserwacja stanów magazynowych. 

źródło: opracowanie własne 

7.5 DRUKOWANIE ETYKIETY MATERIAŁOWEJ 

Dla każdej pozycji opakowaniowej zarejestrowanej w drzewie struktury opakowaniowej 

można wydrukować etykietę zawierającą unikalny identyfikator oraz inne informacje wyma-

gane na etykiecie. Zawartość etykiety zależy od użytego szablonu.  

Drukowanie etykiety dla wybranej pozycji magazynowej odbywa się po wciśnięciu przy-

cisku Drukuj etykietę. Uruchamiana jest wówczas specjalna formatka narzędziowa z inter-

fejsem pozwalającym na dokonanie wydruku (patrz rysunek 39). 

Uwaga: Zgodnie z przyjętymi założeniami, w systemie MaGS1 nie można wydrukować 

dowolnej etykiety, jeżeli wcześniej nie zdefiniowano jej szablonu. Potrzeba za-

stosowania nowej etykiety musi być poprzedzona zgłoszeniem do serwisu potrze-

by opracowania właściwego dla niej szablonu. 

W celu wydrukowania żądanej etykiety należy wybrać właściwy typ drukarki oraz ade-

kwatny do aktualnych potrzeb szablon etykiety. Wciśnięcie przycisku Drukuj spowoduje 

wygenerowanie etykiety zgodnie z wybranym szablonem i wysłanie jej do wybranej drukarki 

celem wydrukowania. 

Podczas projektowania systemu MaGS1 przyjęliśmy założenie, że drukowanie etykiet ma 

być dla użytkownika łatwe i bezproblemowe. Dlatego podczas prac dostosowawczych defi-

niowane są oczekiwane szablony etykiet, wg których użytkownik może bezproblemowo dru-

kować stosowne do okoliczności etykiety.  
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Rys.39. Drukowanie etykiety dla wybranej pozycji magazynowej. 

źródło: opracowanie własne 

Jeżeli użytkownik systemu MaGS1 używa inne drukarki kodów kreskowych niż uzgod-

nione na etapie wdrożenia lub oczekuje nowych etykiet, wymaga to przeprowadzenia prac 

przystosowawczych w celu wygenerowania odrębnych szablonów drukowania etykiet. 
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8 OZNAKOWANIE MAGAZYNU I PRODUKTÓW FIRMY ABC 

Pozycje magazynowe muszą być składowane w magazynie w określonym po-

rządku. Tylko wtedy możliwe jest pełne wykorzystywanie atrakcyjności systemu 

WMS. Zatem struktura magazynu i logika adresowania miejsc magazynowych 

musi być w systemie WMS precyzyjnie zdefiniowana.  

8.1 PLAN MAGAZYNU W UJĘCIU PROCESOWYM 

Punktem wyjścia do zdefiniowania magazynu w systemie WMS jest jego plan koncepcyj-

ny, z którego wynikają przebiegi procesowe. Wszelkie przemieszczenia pozycji magazyno-

wych będą systemowo monitorowane w punktach określonych wymaganiami użytkownika. 

Dlatego też jednym z podstawowych zadań na etapie prac przygotowawczych jest określenie 

podziałów organizacyjnych dostępnej przestrzeni składowania na obszary, sektory, strefy 

i temu podobne nazwy pól, w których składowane będą produkty. Pola te mogą być płaskie 

lub przestrzenne.  

 

Rys.40. Ideowy plan procesów w magazynie firmy ABC. 

źródło: opracowanie własne 

Na polach płaskich składowane są na ogół palety, które są przygotowywane do wydania 

lub które "przed chwilą" zostały przyjęte. Na polach przestrzennych składowane są na ogół 

palety, które będą przebywały w magazynie dłuższy niż "chwilowy" czas. 
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8.2 DEFINICJA MAGAZYNU W SYSTEMIE 

W magazynie składowane są materiały otrzymane od kontrahentów zewnętrznych lub 

z produkcji własnej. Magazyn w systemie MaGS1 to kompozyt logicznych przestrzeni skła-

dowania ułożonych w określonej hierarchii funkcjonalnej. Jest definiowany na formatce pt. 

„Mapa magazynu” (rysunek 41). 

 

Rys.41. Definiowanie nowego magazynu. 

źródło: opracowanie własne 

Obiektem zewnętrznym jest budynek, w którym może mieścić się wiele magazynów. 

Każdy pojedynczy magazyn dzielony jest na dowolną liczbę stref (obszarów). Najczęściej 

występują następujące strefy: strefa przyjęć, strefa składowania i strefa wydań. Możliwa jest 

również organizacja typu: strefa przyjęć/wydań i strefa składowania. Niekiedy występuje 

również wydzielona strefa kompletacji wydań. 

Uwaga: Logiczny podział magazynu jest dowolny i w 100% zależy od użytkownika. Sys-

tem MaGS1 pozwala na łatwe definiowanie każdej strefy, najlepiej w oparciu 

o przemyślany projekt organizacji magazynu. 

Każda strefa może być podzielona na dowolną liczbę podstref. Podstrefa w systemie 

MaGS1 to wydzielony fragment przestrzeni składowania spełniający określone funkcje. Może 

to być wydzielony ze względów technicznych fragment magazynu, np. oddzielne pomiesz-

czenie w magazynie, fragment przestrzeni ulokowanej pod niskim dachem albo specjalnie 

ogrodzony fragment przestrzeni, w której składowane są towary cenne lub niebezpieczne. Po-

jęcie podstrefy ułatwia definiowanie klas miejsc magazynowych wyznaczonych do pełnienia 

określonych funkcji w danej podstrefie. W podstrefach (lub w strefach) występują miejsca 

magazynowe ulokowane w rozmaitych układach regałowych albo w postaci miejsc posadz-

kowych (składowanie blokowe).  
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Uwaga: System MaGS1 umożliwia zarejestrowanie w danym budynku dowolnej liczby 

magazynów o dowolnej logice ich podziału. 

Formatka edycji magazynu udostępnia dane podstawowe o magazynie: 

— Symbol magazynu, 

— Nazwa magazynu, 

— Przeznaczenie magazynu, 

— Adres magazynu, 

— Adresowy kod pocztowy, 

— Numer GLN magazynu, 

— Tekstowy opis przeznaczenia magazynu. 

Uwaga: Pole symbol magazynu jest jego unikalnym wyróżnikiem, który jest wykorzysty-

wany do późniejszego precyzyjnego oznaczenia adresu miejsca magazynowego. 

Przeglądanie opisów magazynów na poziomie formatki „Mapa magazynów” odbywa się 

poprzez ustawienie się na wybranym magazynie w lewym panelu okna i wciśnięciu przyci-

sku Edytuj. 

8.2.1 OBSZAR MAGAZYNOWY (STREFA) 

Utrzymując pozycję kursora na wybranym magazynie można dodać strefę magazynową 

wciskając przycisk Edytuj strefę. Pojawia się wówczas okno dialogowe jak na rysunku 42.  

 

Rys.42. Edycja opisu strefy magazynowej. 

źródło: opracowanie własne 
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Dowolnie określony symbol strefy będzie używany przez MaGS1 do późniejszego adre-

sowania miejsc magazynowych przypisanych do tej strefy. 

Strefą magazynową jest wybrany fragment magazynu, który ma spełniać rolę typową dla 

definiowanej strefy. Stref może być wiele, każda strefa musi być identyfikowana oddzielnie. 

W systemie MaGS1 występuje kilka typów stref predefiniowanych, z którymi związane są 

określone logiki (algorytmy) postępowania. Definiowana strefa musi być przypisana do jed-

nego z typów predefiniowanych. 

8.2.2 PRZESTRZEŃ SKŁADOWANIA 

Każdy magazyn jest wizualizowany w systemie MaGS1 w postaci macierzy rzędów 

i kolumn występujących w podziale na strefy lub podstrefy. Widoczne na rysunkach 43 i 44 

kwadraty symbolizują kolumny występujące w regałach i w rzędach widziane „z góry”. Ko-

lumny zaznaczone kolorem zielonym symbolizują fizyczne ich występowanie, kolumny za-

znaczone kolorem szarym symbolizują ich fizyczny brak w macierzy. 

Wynika z tego, że w regularnej przestrzeni magazynowej składającej się z „n” kolumn 

w rzędzie i „m” rzędów w strefie mogą występować kolumny fizycznie nieistniejące (np. 

przejazdy dla wózków lub ominięcia fizycznych występów przy ścianach bocznych magazy-

nów). 

Widok „pionowy” kolumny uzyskuje się poprzez wciśnięcie prawego przycisku myszy po 

ustawieniu kursora na wybranej kolumnie. 

 

Rys.43. Strefa jednorzędowa. 

źródło: opracowanie własne 

Rysunek 43 ilustruje strefę, w której zdefiniowano 1 rząd i 5 kolumn. Przełożenie na fi-

zyczną interpretację może być następujące: 
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— jest to jeden rząd regałowy z pięcioma kolumnami, 

— jest to jeden rząd bezregałowy o długości 5 palet, 

— jest to szereg pięciu sektorów wielomiejscowych, 

— jest to szereg pięciu miejsc paletowych, 

— itp. 

Ten sam algorytm systemu MaGS1 dotyczący wizualizacji zawartości strefy magazyno-

wej wykorzystywany jest do wielu różnych fizycznych wystąpień miejsc magazynowych. 

O charakterze i postaci miejsc magazynowych decyduje definicja tzw. klasy miejsca magazy-

nowego. 

 

Rys.44. Wizualizacja strefy składowania. 

źródło: opracowanie własne 

Kolumna aktywna (kolor zielony na rysunku 44) to taka, w której można składować pozy-

cje magazynowe. Kolumna nieaktywna (kolor szary na rysunku 44) to taka, która zajmuje 

w regale miejsce, ale nie jest udostępniona do składowania (np. na ścianie magazynu zamo-

cowano klimatyzator, więc jedna kolumna jest wyłączona z przestrzeni składowania). 

Dla magazynu zdefiniowanego na formatce głównej należy zdefiniować strefy a dla każ-

dej strefy – możliwe podstrefy. Każda strefa i każda podstrefa definiowana jest dwoma pola-

mi: 

— Symbol. 

— Opis. 
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Uwaga: Pole symbol strefy lub podstrefy jest jego unikalnym wyróżnikiem, który jest wy-

korzystywany do precyzyjnego oznaczenia adresu miejsca magazynowego. 

Miejsca magazynowe definiowane są oddzielnie dla każdej podstrefy (będącej elementem 

strefy w danym magazynie). Tym samym system MaGS1 udostępnia pełną elastyczność 

w sposobie zdefiniowania magazynu mieszczącego się w dowolnej konstrukcji budowlanej. 

Miejsca magazynowe tworzone są zgodnie z rzeczywistym obrazem magazynu. W tym 

celu należy określić ile w danej podstrefie będzie rzędów regałów, ile będzie kolumn w rzę-

dzie, ile będzie poziomów w kolumnie oraz ile będzie miejsc w danym gnieździe regałowym. 

Charakterystyka miejsc magazynowych określana jest w definicjach klas miejsc magazy-

nowych a klasy miejsc magazynowych określane są w definicjach typów kolumn regałowych. 

8.2.3 DEFINIOWANIE MIEJSC MAGAZYNOWYCH 

Definiowanie miejsc magazynowych w wybranej strefie odbywa się w oknie dialogowym, 

uruchamianym przyciskiem Dodaj rząd (patrz rysunek 45). Definiowane miejsca muszą być 

przypisane do określonych rzędów regałowych. Definiowane podczas dialogu rzędy muszą 

uzyskać przypisanie do odpowiedniego typu kolumny regałowej, w którym zdefiniowane są 

klasy miejsc magazynowych. 

 

Rys.45. Nowe miejsca magazynowe. 

źródło: opracowanie własne 

Wprowadzone w oknie dialogowym wartości stanowią koordynaty każdej kolumny rega-

łowej, w której zdefiniowane zostały klasy miejsc magazynowych (poprzez definicję typu ko-

lumny). Kolumny w definiowanych rzędach można numerować od „0” lub od „1” lub 

od innej wartości.  
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Definiowane kolumny są przypisane do wcześniej określonych ich typów. Rysunek 46 

przedstawia listę wcześniej zdefiniowanych typów kolumn przedstawionych do wyboru pod-

czas określania postaci rzędów w definiowanej strefie. 

 

Rys.46. Wybór typu kolumn określonych w definiowanym rzędzie regałowym. 

źródło: opracowanie własne 
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9 REGUŁY OZNAKOWANIA POZYCJI MAGAZYNOWYCH 

Kody kreskowe, kluczowe atrybuty atrakcyjności systemu WMS występują na 

etykietach umieszczanych na pozycjach magazynowych. Ich generowanie po-

winno być zatem dla użytkownika systemu bezproblemowe. 

W trakcie prac przed wdrożeniowych przyjęto założenie, że etykiety
23 z kodami kresko-

wymi wyrażającymi zastosowane w firmie ABC identyfikatory będą generowane przez sys-

tem MaGS1 z wykorzystaniem specjalnych szablonów przygotowanych dla używanej 

w firmie ABC drukarki kodów kreskowych. Szablon etykiety jest skryptem napisanym 

w języku wewnętrznym danej drukarki kodów kreskowych. W treści skryptu zawarte są od-

powiednie pola bazy danych systemu MaGS1q. Odpowiednio zaprojektowane algorytmy in-

terpretują wybrany szablon etykiety i po zasileniu go danymi pobranymi z bazy danych, gene-

rują etykietę w układzie graficznym odpowiadającym danemu szablonowi. Takie podejście 

projektowe pozwoliło na formułowania dowolnych etykiet. Jeżeli podczas eksploatacji syste-

mu MaGS1 wystąpi potrzeba wdrożenia nowego układu etykiety, wystarczy napisać odpo-

wiedni skrypt w języku danej drukarki kodów kreskowych i zaimportować go do systemu. 

System MaGS1 bez jakichkolwiek zmian programistycznych zaakceptuje każdy szablon dru-

kowanej etykiety.  

W praktyce lista szablonów jest ograniczona do tych, które są faktycznie używane. Zwią-

zane to jest ze zdefiniowaniem typów postaci opakowaniowych, stosowanych w procesach 

magazynowych firmy ABC. W następnym podrozdziale wyspecyfikowano przykłady zasad-

niczych jednostek opakowaniowych wraz z ich charakterystykami. 

9.1 UZGODNIENIE CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKATORÓW. 

W toku prac przygotowawczych uzgodnione zostały wymienione poniżej specyfikacje 

używanych w firmie ABC pozycji magazynowych. 

Jednostki opakowaniowe pojedyncze detaliczne: 

Forma występowania: sztuka (butelka) 

Identyfikator GS1 w WMS: 
14 cyfrowy GTIN z cyfrą uzupełniającą „0” (na pierwszym z lewej strony 

miejscu) 

                                                 

 

q Ponieważ opracowanie szablonu etykiety wymaga posiadania określonej wiedzy o sprzęcie drukującym i zasadach 

drukowania etykiet, uzgodniono, że szablony te będą dostarczone wraz z systemem MaGS1. W sytuacji, gdy wystąpi ko-

nieczność opracowania nowego szablonu, zostanie uzgodniona jego zawartość i po opracowaniu oraz po przetestowaniu, 

szablon zostanie dostarczony pocztą elektroniczną do firmy ABC. Administrator systemu zaimportuje wówczas nowy sza-

blon do systemu MaGS1, gdzie dostosuje jego nazwę do wymagań użytkownika obsługującego wydruki.  
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Przykład: 05903264123456 

Identyfikator GS1 na etykiecie: 13 cyfrowy GTIN 

Przykład: 5903264123456 

Kod kreskowy: EAN-13 

Jednostki opakowaniowe zbiorcze detaliczne o standardowej liczbie sztuk: 

Forma występowania: opakowanie zbiorcze – pudło pośrednie o standardowej zawartości 

Identyfikator GS1 w WMS: 
14 cyfrowy GTIN z cyfrą wskaźnikową „0” (na pierwszym z lewej strony 

miejscu) inny niż GTIN zawartości 

Przykład: 05903264543212 

Identyfikator GS1 na etykiecie: 13 cyfrowy GTIN 

Przykład: 5903264543212 

Kod kreskowy: EAN-13 

Jednostki opakowaniowe zbiorcze logistyczne (hurtowe) o standardowej liczbie sztuk: 

Forma występowania: opakowanie zbiorcze – pudło pośrednie o standardowej zawartości 

Identyfikator GS1 w WMS: 
14 cyfrowy GTIN z cyfrą wskaźnikową „1” do „8” (na pierwszym z lewej 

strony miejscu) 

Identyfikator GS1 na etykiecie: 
14 cyfrowy GTIN z cyfrą wskaźnikową „1” do „8” (na pierwszym z lewej 

strony miejscu) 

Przykład: 15903264543219 

Kod kreskowy: GS1-128 

Jednostki logistyczne zawierające opakowania zbiorcze pośrednie (pudła z butelkami): 

Forma występowania: 
paletowa jednostka logistyczna o standardowej liczbie sztuk opakowań zbior-

czych pośrednich 

Identyfikator GS1 w WMS: 
18 cyfrowy SSCC z cyfrą wskaźnikową „0” do „9” (na pierwszym z lewej 

strony miejscu) do dowolnego wykorzystania 

Identyfikator GS1 na etykiecie: 
18 cyfrowy SSCC z cyfrą wskaźnikową „0” do „9” (na pierwszym z lewej 

strony miejscu) do dowolnego wykorzystania 

Przykład: 059032640000000074 

Kod kreskowy: GS1-128 
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Jednostki logistyczne zawierające opakowania jednostkowe (butelki 3 litrowe): 

Forma występowania: 
paletowa jednostka logistyczna o standardowej liczbie sztuk opakowań jed-

nostkowych 

Identyfikator GS1 w WMS: 
18 cyfrowy SSCC z cyfrą wskaźnikową „0” do „9” (na pierwszym z lewej 

strony miejscu) do dowolnego wykorzystania 

Identyfikator GS1 na etykiecie: 
18 cyfrowy SSCC z cyfrą wskaźnikową „0” do „9” (na pierwszym z lewej 

strony miejscu) do dowolnego wykorzystania 

Przykład: 059032640000001071 

Kod kreskowy: GS1-128 

 

9.1.1 ZAKRES INFORMACYJNY DLA ETYKIET LOGISTYCZNYCH 

Poniżej przedstawiony jest przykładowy zbiór danych opisujących standardową etykietę 

logistyczną dla palet zawierających wyłącznie opakowania jednostkowe (butelki z olejem): 

IZ 02 + 14 cyfrowy GTIN 

IZ 10 + symbol partii produkcyjnej (w firmie ABC będzie to data wyprodukowania) 

IZ 15 + data przydatności produktu do spożycia 

IZ 37 + liczba sztuk jednostek opakowaniowych na palecie 

IZ 240 + indeks wewnętrzny w firmie ABC 

IZ 412 + numer GLN dostawcy (firmy ABC) 

IZ 00 + 18 cyfrowy SSCC 

Rysunek 47 ilustruje projekt układu graficznego etykiety logistycznej dla palet, na których 

składowane będą produkty firmy ABC występujące w postaci jednostkowej (butelki 3 litro-

we). Natomiast na rysunku 48 przedstawiona jest propozycja etykiety dla opakowań zbior-

czych pośrednich, zawierających po 3 butelki oleju 1 litrowego, układanych w 5 warstwach 

na standardowym nośniku paletowym EUR. 

Etykiety te są bardzo do siebie podobne, ale dla systemu informatycznego są oczywiście 

bezproblemowo rozróżniane. Na etykietach występują różne numery GTIN (CON-

TENT/ZAWARTOŚĆ) i identyfikatory wewnętrzne (ADDITIONAL ID/DODATK.IDENT.) 
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Rys.47. Projekt układu informacyjnego na etykiecie logistycznej – tylko butelki 3 litrowe 

z olejem. 

źródło: opracowanie własne 
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Rys.48. Projekt układu informacyjnego na etykiecie logistycznej – tylko opakowania 

zbiorcze z butelkami. 

źródło: opracowanie własne 
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10 REGUŁY WYMIANY DANYCH MIĘDZY WMS A ERP 

Wymiana danych między systemem, w którym planuje się działania magazynu 

(ERP) a systemem, w którym te działania się realizuje (WMS) wymaga precy-

zyjnego zaprojektowania struktur wymienianych danych oraz technologii ich 

wymiany, czyli zasad i technologii tzw. interfejsu.  

Na temat interfejsu wymiany danych można by wiele napisać, cytując rozmaite teksty za-

mieszczane w forach internetowych lub artykułach branżowych. Łatwo zauważyć, że prawie 

każdy z autorów proponuje swoje widzenie tego, dość istotnego, pomostu informacyjnego, 

stawianego między światem planistycznym a światem rzeczywistym. Autor niniejszego ebo-

oka nie pozostaje w tyle i też proponuje, jego zdaniem, rozwiązanie najprostsze z możliwych. 

Ponieważ system MaGS1 wdrożony w firmie ABC realizował obsługę procesów magazy-

nowych bez konieczności łączenia się z systemem ERP, w niniejszym rozdziale opisane będą 

doświadczenia dotyczące interfejsu ERP - WMS - ERP związane z wdrożeniem systemu 

MaGS1 w innych firmach niż firma ABC. 

10.1 TŁO INTERFEJSU 

Złożona Czytelnikowi obietnica, że opis interfejsu wymiany danych będzie prosty, zobo-

wiązuje autora do pominięcia szeregu dywagacji opisujących informatyczne aspekty łączenia 

systemów ERP i WMS lub zagnieżdżania się wzajemnego tych systemów we własne bazy 

danych w określonych interwałach czasowych. 

Omawiając zagadnienia interfejsu, można by wymienić szereg zasad, jakim należałoby 

sprostać podejmując zadanie informacyjnego połączenia dwóch niezależnych bytów informa-

tycznych, czyli systemu "A" i systemu "B", przy czym nie jest istotne, który z nich jest sys-

temem ERP a który WMSem. Z obserwacji rzeczywistości wynika, że istotne jest na ogół to, 

że tzw. "nasz" system jest tym najprawidłowszym i każdy inny powinien się do "naszego" 

systemu dostosować. Z czego to wynika? Z przyzwyczajeń. Mówiąc o interfejsie myślimy na 

ogół o konieczności włączenia do istniejącego już u nas rozwiązania jakiegoś innego systemu, 

obcego, nieprzyjaznego (jeszcze go nie znamy) zatem gorszego. Jeśli jest gorszy i w dodatku 

chce "rozmawiać" z naszym "kochanym" systemem, to powinien nauczyć się "naszego" języ-

ka. Nie jest istotne, że w naszym systemie może coś nie gra, ale już się do tego przyzwycza-

iliśmy i jest nam z tym dobrze. To my stawiamy zatem warunki nie bacząc na to, że ten "no-

wy" być może też coś "umie", może nawet trochę więcej. 

W miejsce specyfikowania zasad interfejsowania spójrzmy raczej na to, co chcemy lub 

potrzebujemy przejąć z jednego systemu do drugiego. Najpierw jednak warto się zastanowić, 

jak wygląda typowy scenariusz współpracy systemów ERP i WMS w przeciętnej organizacji 

gospodarczej bez elektronicznego ich połączenia. 

10.2 ASPEKTY WYMIANY DANYCH MIĘDZY ERP I WMS 

W typowym scenariuszu współpracy pomiędzy systemem WMS a systemem ERP zakłada 

się, że jeden z nich jest ważniejszy. Uprzedzając naturalne Czytelnika obruszenie, autor 
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od razu wyjaśnia, że ma na myśli ważność hierarchiczną a nie funkcjonalną. Z tego punktu 

widzenia można przyjąć, że dane podstawowe o kontrahentach, o produktach oraz aktualne 

ich stany magazynowe na poziomie uogólnionym, są przechowywane w systemie hierar-

chicznie wyższym, czyli w ERP. System WMS odpowiada natomiast za informacje uszczegó-

łowione na temat aspektów logistycznych poszczególnych pozycji towarowych, ich lokaliza-

cji w przestrzeni składowania, ich grupowania lub wyróżniania poprzez symbole partii pro-

dukcyjnych, dat przydatności i tym podobnych informacji.  

W systemie ERP są więc zakładane wszelkie informacje słownikowe – dane o grupowa-

niu poszczególnych pozycji materiałowych, dane handlowe artykułów, dane adresowe kon-

trahentów i inne dane stałe. Jeżeli z projektu przedwdrożeniowego wynika, że dane zareje-

strowane w ERP będą niezbędne do sprawnego funkcjonowania systemu WMS albo firma 

dba o wysoki poziom integracji własnego systemu informacyjnego, to dane te, lub wybrana 

ich część, powinny zostać jednostronnie wyeksportowane do systemu WMS. Przy takim po-

dejściu informacje zawarte na wydrukach generowanych przez system WMS będą identyczne 

z wydrukami powstałymi z poziomu systemu ERP. 

Rezultat ten można łatwo osiągnąć na przykład rezygnując z interfejsu elektronicznego 

i wprowadzając słownikowe dane specjalizowane dla WMS w sposób ręczny. Pamiętajmy, 

że dane o charakterze słownikowym rzadko ulegają zmianom, zatem poniesienie trudu wpisa-

nia w systemie WMS kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu rodzajów danych jest czynnością 

jednorazową a więc niezbyt uciążliwą. Organizując interfejs wymiany danych zawsze warto 

się zastanowić, czy wszystkie słowniki zdefiniowane w ERP powinny podlegać interfejsowi 

z WMS. Autor nie jest co do tego przekonany tym bardziej, że dane słownikowe występujące 

w WMS nie muszą być kompatybilne z danymi słownikowymi ERP. Warto podkreślić, 

że funkcjonalność systemu ERP znacznie odbiega od funkcjonalności rozwiązań zaimplemen-

towanych w WMS. Różne są zatem przeznaczenia i cele tworzenia słowników danych w ERP 

i w WMS. Uwzględnienie znacznej niekiedy różnorodności celów istnienia danych słowni-

kowych implikuje konieczność budowy skomplikowanych algorytmów, ich testowania 

i parametryzowania. A skomplikowane algorytmy są na ogół znacznie droższe niż rozwiąza-

nia proste. 

Istotnymi jednak danymi, których w interfejsie nie można pominąć, są dynamicznie 

zmienne określenia operacji spodziewanych przyjęć i wydań. Pojawiają się one najpierw 

w systemie ERP, mają charakter danych planistycznych, czyli deklaratywnych. W interfejsie 

tradycyjnym dane te są przekazywane do WMS w postaci stosownych dokumentów papiero-

wych. Są to na ogół zamówienia na dostawę towarów czy zlecenia ich wydania. Mogą to być 

też operacje powodujące fizyczną zmianę stanu wynikającą z faktu przyjęcia, wydania, zwro-

tów czy rezultatów przeprowadzonej inwentaryzacji. Dane te są pierwotnie rejestrowane 

w sposób szczegółowy (z dokładnością do pojedynczego nośnika magazynowego) w systemie 

WMS, a następnie po stosownym ich zagregowaniu są przekazywane w postaci wydrukowa-

nych dokumentów do systemu ERP. Można by powiedzieć, że na tym etapie wymiany danych 

ważniejszym systemem jest WMS. Tak jednak nie jest. W tej fazie realizacji wewnętrznego 

procesu logistycznego następuje tylko odpowiedź systemu WMS na polecenie uzyskane 

z systemu ERP. 
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Budując relacje interfejsowe między ERP a WMS, warto przyjrzeć się, jak jest realizowa-

na wymiana danych umieszczonych na tradycyjnych dokumentach magazynowych. Warto też 

wiedzieć, że interfejs "papierowy" w wielu przypadkach jest stosowany, jako główny kanał 

wymiany danych między ERP i WMSr. Bazując na powszechnie zrozumiałym interfejsie do-

kumentów papierowych, można nakreślić plan (scenariusz) wymiany danych dokonywanej 

dynamicznie między sferą planowania (ERP) a sferą realizacji (WMS). 

10.3 TYPOWY SCENARIUSZ WYMIANY DANYCH 
10.3.1 ORGANIZACJA ZAKUPÓW  

Zaopatrzeniowiec wykorzystując algorytmy MRP
24 zaimplementowane w systemie ERP 

(jeśli ma taką możliwość) organizuje sekwencję zakupów niezbędnych surowców, półproduk-

tów czy materiałów pomocniczych. Jego praca planistyczna polega na harmonogramowaniu 

dostaw i uzgadnianiu z dostawcami terminów i zakresów dostawy. Po uzyskaniu potwierdze-

nia (dowolną metodą), zaopatrzeniowiec decyduje, że w określonym dniu nastąpi dostawa 

określonych pozycji materiałowych od określonego dostawcy. Zaopatrzeniowiec formalizuję 

tę wiedzę w postaci standardowego dokumentu magazynowego typu PZ, określającego przy-

jęcie zewnętrznes. 

W tym momencie w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa powstały dane deklara-

tywne. Spodziewamy się określonej na dokumencie PZ dostawy. Dokument ten został prze-

kazany (dowolną metodą, np. emailem) do kierownika magazynu. Kierownik magazynu 

odłożył otrzymany dokument na stos i oczekuje na fizyczną dostawę. 

Co zawiera dokument PZ? Zawiera proste danet ułożone w część nagłówkową i część 

pozycyjną. 

— W części nagłówkowej: 

– Symbol dokumentu. 

– Symbol dostawcy. 

                                                 

 

r Interfejs tego typu zastosowano w firmie ABC, w której wdrożony został system MaGS1. Z oddalonego fizycznie biura 

handlowego do działu produkcji i magazynowania dostarczane były stosowne dokumenty (zlecenie produkcyjne, polecenie 

wydania lub polecenie przyjęcia zwrotu itp.) W firmie ABC funkcjonował system ERP o nazwie JDEdwards, ale firma ABC 

z różnych względów nie życzyła sobie bezpośredniego interfejsowania z MaGS1. 

s W niektórych magazynach używane jest też pojęcie "Magazyn Przyjmie" (MP) i odpowiednio "Magazyn Wyda" 

(MW). 

t W niniejszym opisie autor świadomie skoncentrował się tylko na najbardziej istotnych dla interfejsu danych. W rze-

czywistych rozwiązaniach występują różne dodatkowe dane istotne dla wewnętrznego procesu logistycznego. 
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– Nazwę dostawcy (opcjonalnie). 

– Datę (godzinę) dostawy. 

– Inne dane nieistotne dla kierownika magazynu. 

— W części pozycyjnej: 

– Symbol towaru. 

– Nazwę towaru (opcjonalnie). 

– Obiecaną w uzgodnieniach zaopatrzeniowca liczbę sztuk towaru. 

– Inne dane nieistotne dla kierownika magazynu. 

10.3.2 ORGANIZACJA SPRZEDAŻY 

Sprzedawca uzgodnił z odbiorcą kontrakt na dostawę określonych produktów 

w określonej liczbie sztuk i cenie. Kontrakt ten został zarejestrowany w systemie ERP. 

Sprzedawca zadecydował, w którym dniu należy zorganizować wysyłkę zamówionych pro-

duktów do klienta. Wiedzę tę sprzedawca sformalizował w postaci dokumentu wydania towa-

rów z magazynu, na ogół jest to dokument typu WZ. Dokument WZ został przekazany (do-

wolną metodą, np. osobiście) do kierownika magazynu. Kierownik magazynu odłożył otrzy-

many dokument na stos i oczekuje na dzień fizycznej wysyłki. 

W tym momencie w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa powstały kolejne dane de-

klaratywne. Należy sądzić, że wysyłka będzie dotyczyć liczby sztuk określonej na dokumen-

cie WZ. A co zawiera dokument WZ? Podobnie, jak w przypadku dokumentu PZ, zawiera 

proste dane, również ułożone w część nagłówkową i część pozycyjną. 

— W części nagłówkowej: 

– Symbol dokumentu. 

– Symbol odbiorcy. 

– Nazwę odbiorcy (opcjonalnie). 

– Zadeklarowaną datę (godzinę) dostawy do klienta. 

– Inne dane nieistotne dla kierownika magazynu. 

— W części pozycyjnej: 

– Symbol towaru. 
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– Nazwę towaru (opcjonalnie). 

– Obiecaną w uzgodnieniach sprzedawcy liczbę sztuk towaru. 

– Inne dane nieistotne dla kierownika magazynu. 

Zadeklarowana przez zaopatrzeniowca dostawa określona na dokumencie PZ oraz zade-

klarowana przez sprzedawcę wysyłka określona na dokumencie WZ, to zadania 

do wykonania przez magazyn, odpowiednio zadania: przyjęcia i wydania. Decydenci materia-

łowi działający w systemie ERP zadeklarowali liczby sztuk po dokonanej w systemie ERP 

analizie stanów magazynowych. Należy jednak pamiętać, że stany liczbowe zapisane 

w kartotece materiałowej systemu ERP nie zawsze muszą być wiarygodne. Wynika to z faktu, 

że dane te pochodzą z dokumentów, na których znajdowały się zadeklarowane liczby sztuk 

pozycji materiałowych do przyjęcia bądź do wydania. Te deklaracje często traktowane są, ja-

ko dane faktyczne. Jeszcze gorzej jest, gdy dokumenty PZ i WZ z deklaratywnymi liczbami 

(i pochodnymi wartościami) są w firmie księgowane przed czasem, czyli przed fizycznym 

przyjęciem lub wydaniem (co nie jest wcale rzadką praktyką). 

10.3.3 WYMIANA DANYCH ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM I SPRZEDAŻĄ 

Dostarczone do magazynu dokumenty PZ i WZ stanowią nośnik informacyjny dla aktu-

alizacji stanów magazynowych zarówno w systemie ERP, jak i w systemie WMS. Dokumen-

ty te wprowadzone ręcznie do systemu WMS są jednocześnie wsadem informacyjnym, pole-

ceniem, zadaniem i katalizatorem działań magazynu związanych z obsługą otoczenia ze-

wnętrznego. Na podstawie danych deklaratywnych wprowadzonych dokumentami PZ/WZ re-

alizowane są czynności związane z przyjęciem/wydaniem zadysponowanych liczb określo-

nych produktów. 

Jeżeli podczas przyjęć/wydań zrealizowano zadania dokładnie według danych deklara-

tywnych, to dokumenty PZ/WZ nie muszą być zwracane do obszaru oddziaływania systemu 

ERP. Stany magazynowe zarówno w ERP jak i w WMS zostały już zaktualizowane danymi 

deklaratywnymi wynikającymi z dokumentów PZ/WZ. 

10.4 MOŻLIWE ROZBIEŻNOŚCI 

Czytelnik zapewne przyzna autorowi rację, że teoria rzadko idzie w parze z praktyką, za-

tem z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że dane deklaratywne zawarte na 

wygenerowanych w systemie ERP dokumentach PZ/WZ nie odpowiadają prawdzie, jaką 

można zastać w magazynie. Stany magazynowe zarejestrowane w ERP i stany magazynowe 

zarejestrowane w WMS nierzadko są rozbieżne. Przyczyn tego stanu rzeczy może być wiele, 

na przykład w procesie dostawy: 

— do magazynu nie dowieziono towaru w oczekiwanej liczbie sztuk, 

— do magazynu dostarczono nie ten towar, 

— do magazynu dostarczono towar uszkodzony, 
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— powstały rozbieżności z innych powodów. 

Z magazynu nie zawsze można wydać zadeklarowaną liczbę sztuk towaru z wielu przy-

czyn, na przykład: 

— część towaru uległa w międzyczasie uszkodzeniu, 

— dokonano kradzieży, 

— pomylono lokalizacje, nie można znaleźć właściwego towaru, 

— w magazynie nie ma oczekiwanej liczby sztuk towaru do wydania, 

— powstały rozbieżności z innych powodów. 

W sytuacjach zasygnalizowanych powyżej zachodzi konieczność zarejestrowania 

w systemie WMS faktycznie przyjętej/wydanej liczby sztuk danego towaru. Dane faktyczne 

powinny zatem znaleźć się również na dokumentach PZ/WZ otrzymanych z systemu ERP 

w postaci wyraźnych adnotacji urealniających stany magazynowe. Dokumenty te powinny 

zostać (wraz z adnotacjami) oddane do obszaru ERP, aby odpowiedni dysponenci materiałowi 

dokonali zmian aktualizujących bazę danych w systemie ERP. 

Jeżeli procedury te będą realizowane rzetelnie, to możemy powiedzieć, że w firmie użyt-

kującej odrębne systemy informatyczne ERP i WMS funkcjonuje prawidłowy interfejs wy-

miany danych a stany magazynowe są zawsze aktualne zarówno w ERP jak i w WMS. Jedyną 

wadą tej metody jest jej uciążliwość, ponieważ wymaga ona zaangażowania ludzkiego i ręcz-

nego rejestrowania stanu faktycznego. Dla systemu ERP występuje jeszcze jedna niedogod-

ność: aktualizacja stanów magazynowych oraz księgowanie zakupów/sprzedaży odbywa się 

z pewnym opóźnieniem. Trzeba czekać, aż człowiek - dysponent materiałowy - ręcznie zak-

tualizuje stany magazynowe. Warto przy tym pamiętać, że "mylić się jest rzeczą ludzką", za-

tem może się zdarzyć rozbieżność między stanami magazynowymi zarejestrowanymi w ERP 

i w WMS wynikająca z nieświadomej pomyłki człowieka. 

Pomimo, że metodologicznie opisany powyżej scenariusz aktualizacji stanów magazyno-

wych jest, zdaniem autora poprawny, jego naturalne niedogodności powinny być niwelowane 

poprzez wykorzystanie dostępnych technik informatycznych. Zatem opisaną powyżej metodę 

należy zalgorytmizować i zaimplementować w systemie ERP oraz w systemie WMS. 

10.5 INTERFEJS INFORMATYCZNY 

Informatyczne procedowanie wymiany danych pozornie wydaje się proste. Opisana po-

wyżej metodologia utrzymywania aktualnych stanów magazynowych w obu systemach oraz 

księgowania zakupów/sprzedaży liczbowo zgodnych z rzeczywistością wydaje się być oczy-

wista. Tak, ale dla człowieka. Człowiek, będąc z natury rzeczy istotą inteligentną, podczas 

obsługi interfejsu realizowanego metodą tradycyjną podświadomie rozwiązuje wszelkie pro-

blemy identyfikacyjne i stara się zaobserwowaną rzeczywistość (podczas przyjęć/wydań) za-

rejestrować w postaci wyraźnych adnotacji. 
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Inaczej jednak rzecz się ma w przypadku organizowania interfejsu informatycznego. Au-

tor w tym momencie daleki jest od analizowania stosowanych technologii informatycznych 

pozwalających na bezkonfliktowe przesyłanie komunikatów między dwiema odrębnymi ba-

zami danych. W interfejsie informatycznym, w sytuacji, gdy udział człowieka jest minimali-

zowany, rozwiązany musi być problem jednoznaczności identyfikacyjnej poszczególnych 

elementów interfejsu.  

Jeżeli w systemie ERP zostanie wygenerowany elektroniczny dokument PZ, to powinien 

zawierać jednoznacznie określone (symbol, nazwa) pozycje, które będą przyjmowane. Wia-

domo jednak, że towary przyjmowane są do magazynu z różnych kierunków (od różnych do-

stawców) i mogą być oznaczone w rozmaity sposób. Warto pamiętać, że automatyzacja inter-

fejsu między ERP i WMS jest związana z jeszcze jednym obszarem informatycznym, miano-

wicie z technikami automatycznej identyfikacji (ADC). Przy możliwej dużej rozbieżności 

w oznakowaniu dostarczonych jednostek logistycznych pojawia się problem automatycznego 

poboru właściwych danych, które powinny być jednoznaczne, aby zostały prawidłowo zinter-

pretowane i prawidłowo zarejestrowane. 

Nieco łatwiej jest przy wydaniach towarów z magazynu. Jeżeli przedmiotem działania są 

towary wytworzone w danej firmie, to można je oznaczyć uniwersalnymi kodami kreskowy-

mi, najlepiej zgodnie z GS1, już w ostatniej fazie ich wytwarzania. Wygenerowany wówczas 

w systemie ERP dokument WZ zawiera jednoznacznie określone pozycje, które będą wyda-

wane. Dodatkowym aspektem takiego podejścia (oznakowanie wg GS1) jest to, że odbiorcy 

danej firmy mają możliwość wykorzystania w swoich magazynach (kolejnych ogniwach łań-

cuchów dostaw) oznaczeń kodowych o charakterze globalnym. 

10.5.1 WYMIANA DANYCH W INTERFEJSIE INFORMATYCZNYM 

Rozwiązaniem lepszym niż ręczne wprowadzanie do WMSa dokumentów wydrukowa-

nych w ERP jest informatyczne zintegrowanie wymiany dokumentów tak, aby nie było po-

trzeby ich drukowania. W takim rozwiązaniu funkcję drukowania przejmuje informatyczny 

algorytm transpozycji dokumentów PZ czy WZ do standardowej postaci w zapisie elektro-

nicznym i ich „przesłanie” do systemu WMS w celu automatycznego ich tam zarejestrowa-

nia.  

Realizowane to może być na różne sposoby. Poniżej zaprezentowane są trzy technologie 

wymiany danych. 

10.5.2 INTERFEJS ERP/WMS POPRZEZ STANDARDOWĄ FORMĘ ZAPISU W PLIKU 

TEKSTOWYM 

Skrypt TXT odzwierciedla strukturę dowolnego dokumentu, czyli zawiera dane występu-

jące w nagłówku dokumentu oraz dane występujące w dokumencie w postaci listy pozycji. 

Przykładowy skrypt dokumentu (przyjęcia lub wydania) zawierającego dane zapisane 

w trybie tekstowych ilustruje rysunek 34. W dokumencie widocznym na rysunku 34 zawarte 

są informacje dotyczące przyjęcia 432 opakowań (zbiorczych) o indeksie pozycji materiało-

wej CH-L4PR/zb 4 oraz jej numerze kodowym GTIN 
05904444000013 oraz 234 opakowań (jednostkowych, bazowych) o indeksie SOS-MCH i 
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numerze kodowym GTIN 0590878000020. Produkty te są dostarczone z firmy 

o nazwie Producent słodyczy, której magazyn zarejestrowany jest w systemie WMS pod 

numerem 05904444000013 (GLN). Przyjmowane pozycje materiałowe nie mają wyróżnio-

nej partii produkcyjnej. Polecenie przyjęcia występuje w postaci dokumentu typu PZ 

o symbolu 1234. Na tym dokumencie występują 2 pozycje materiałowe. 

Struktura dokumentu determinowana jest specjalnymi wyróżnikami, opisanymi poniżej: 

— Znacznik „##” oznacza tekst informujący, że poniżej znajdują się dane dotyczące na-

główka dokumentu 

— Znacznik „#$” oznacza wiersz danych dla nagłówka dokumentu 

— Znacznik „@@” oznacza tekst informujący, że poniżej znajdują się dane dotyczące po-

zycji dokumentu 

— Znacznik „@$” oznacza wiersz danych dla kolejnych pozycji dokumentu 

 

Rys.49. Skrypt dokumentu wygenerowanego przez system ERP zapisany w trybie teksto-

wym. 

źródło: opracowanie własne 

Sprawne funkcjonowanie w łańcuchu dostaw interfejsu zobrazowanego na rysunku 49 

uwarunkowane jest upublicznieniem znaczenia wyróżników struktury dokumentu lub doko-

naniem stosownych uzgodnień z dostawcami systemów ERP i WMS. 

10.5.3 INTERFEJS ERP/WMS POPRZEZ ZAPIS W STANDARDOWEJ TABLICY BUFO-

ROWEJ 

Skrypt tablicowy odzwierciedla strukturę danego dokumentu, czyli zawiera dane występu-

jące w nagłówku dokumentu oraz dane występujące w dokumencie w postaci listy pozycji. 

Przykładowy skrypt dokumentu (przyjęcia lub wydania) zawierającego dane zapisane 
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w obustronnie uzgodnionej strukturze tablicy buforowej ilustruje rysunek 50. Na rysunku 50 

występują identyczne dane, jak na rysunku 49. 

 

Rys.50. Skrypt dokumentu typu PZ zapisany w Excelu (lub innej dowolnej bazie danych). 

źródło: opracowanie własne 

10.5.4 INTERFEJS ERP/WMS POPRZEZ STANDARDOWĄ FORMĘ ZAPISU 

W SKRYPCIE XML 

Skrypt XML odzwierciedla strukturę dowolnego dokumentu, czyli zawiera dane występu-

jące w nagłówku dokumentu oraz dane występujące w dokumencie w postaci listy pozycji. 

Przykładowe skrypty dokumentów elektronicznych ilustrują rysunki 51 i 52. Na rysunku 51 

zawarte są informacje dotyczące wydania 12 opakowań o indeksie SOS-KP/zb 350 

i numerze kodowym GTIN 15908787000010 do firmy Hurtownia Napojów Jan Kowal-

ski. Polecenie wydania występuje w postaci dokumentu typu WZ o symbolu ase. 

 

Rys.51. Skrypt dokumentu typu WZ zapisany w języku XML. 
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źródło: opracowanie własne 

Na rysunku 52 zawarte są informacje dotyczące przyjęcia 432 opakowań o indeksie CH 

L4PR/zb 4 i numerze kodowym GTIN 15908777235873 oraz 234 opakowań o indek-

sie SOS-MCH i numerze kodowym GTIN 05908787000020. Obie pozycje są dostarczane 

przez dostawcę określonego, jako Producent Słodyczy SJ. Polecenie przyjęcia występuje 

w postaci dokumentu typu PZ o symbolu 1234. 

 

Rys.52. Skrypt dokumentu typu PZ zapisany w języku XML. 

źródło: opracowanie własne 

Przedstawione powyżej 3 metody wymiany danych między systemami ERP i WMS nie 

wyczerpują rzecz jasna tematu. W wielu rzeczywistych wdrożeniach można zauważyć różne 

podejścia do interfejsowania wymiany danych. W każdym jednak przypadku zasadniczy cel 

interfejsu, czyli aktualizacja deklaratywnych stanów magazynowych zapisanych w systemie 
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ERP na podstawie danych wynikających z rzeczywistych działań realizowanych w systemie 

WMS (wspomaganym technikami ADC) zostanie osiągnięty, jeżeli dane te będą aktualizo-

wane na bieżąco poprzez zlecenia i potwierdzanie wykonanych zleceń. 

10.5.5 INNE REALIZACJE INTERFEJSU 

Przedstawiona w poprzednich podrozdziałach metodologia dynamicznego interfejsu wy-

miany danych, realizowanego na bieżąco jest niekiedy przeciwstawiana bardziej wyrafinowa-

nym metodom informatycznym polegającym na wzajemnej replikacji zawartości baz danych 

między systemami ERP i WMS. 

Replikacja taka wymaga określenia, które dane będą jej podlegać i w jakich interwałach 

czasowych będzie ona przebiegać. Ponieważ metoda ta ma charakter stricte informatyczny, 

replikacja realizowana jest niezależnie od głównego procesu logistycznego. Autor zwraca 

uwagę przypominając, że celem wewnętrznego procesu logistycznego jest wyznaczanie 

w ERP zadań dla WMS i ich realizacja w WMS z potwierdzeniem wykonania przekazanym 

do ERP.  

W metodzie interfejsu dynamicznego osoby obsługujące proces magazynowy (w ERP 

i w WMS) w każdym momencie dysponują zaktualizowanymi danymi określającymi stany 

magazynowe. Wymiana danych dotyczy niewielkiej porcji informacji, zatem jest szybka. Ist-

nieje również możliwość obserwacji dokonanych aktualizacji i bieżącej korekty, jeśli zauwa-

żono by jakąś nieprawidłowość. 

Metoda interfejsu replikacyjnego realizowana jest w dłuższych interwałach czasowych, 

zatem dysponenci materiałowi przez czas jakiś opierają swoje działania na danych nierzeczy-

wistych. Replikacja danych obejmuje na ogół większe porcje informacji, zatem trwa jakiś 

czas. Proces ten jest "bezduszny", trudno jest na bieżąco obserwować i weryfikować dokony-

wane zmiany wynikające z czynności wykonanych czas jakiś temu. 

Nie mniej jednak, takie czysto informatyczne wymiany danych też są stosowane. Reali-

zowane są na ogół wg zapisanego w odpowiednim skrypcie scenariusza wymiany tych da-

nych, które się zmieniły lub mogły się zmienić. Przebieg wymiany danych w replikacji może 

być następujący: 

— wszystkie lub określone dane o pozycjach materiałowych: ERP → WMS,  

— wszystkie lub określone dane o kontrahentach: ERP → WMS, 

— wszystkie nie zrealizowane lub wybrane zamówienia: ERP → WMS, 

— wszystkie nie zrealizowane lub wybrane zlecenia wydania: ERP → WMS,  

— wszystkie lub zrealizowane od ostatniej replikacji potwierdzenia przyjęcia: 

WMS → ERP,  
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— wszystkie lub zrealizowane od ostatniej replikacji potwierdzenia wydania: 

WMS → ERP,  

— różnice inwentaryzacyjne: WMS → ERP, 

— zmiany statusu jakości niektórych towarów: WMS → ERP,  

— przesunięcia międzymagazynowe (jeśli w ERP są odzwierciedlone fizyczne magazy-

ny): WMS → ERP,  

— inne wymagane dokumenty magazynowe generowane w magazynie: WMS → ERP.  
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11 REALIZACJA PRZYJĘĆ  

Przyjęcia pozycji magazynowych do magazynu nie odbywają się przypadkowo. 

Są skutkiem decyzji podjętych przez dysponenta materiałowego, działającego 

w odległym w biurze zaopatrzeniowym, w którym jest lub nie jest eksploatowa-

ny system ERP. 

11.1 PRZYCZYNY PRZYJĘĆ 

Proces przyjmowania będący rezultatem poleceń wygenerowanych przez dysponenta ma-

teriałowego skutkuje zmianą stanu magazynowego a co za tym idzie zmianą wymiernej war-

tości magazynu. Wartość magazynu wynika z księgowania operacji magazynowych realizo-

wanego w systemie ERP.  

Można sobie wyobrazić wiele przyczyn, dla których pozycje materiałowe są do magazynu 

przyjmowane. Niekiedy każda z tych przyczyn podlega odrębnemu księgowaniu. Suma tych 

wartości świadczy o zagregowanej wartości aktualnego stanu magazynowego. Poniżej wy-

mienione są najbardziej prawdopodobne powody przyjęć towarów do magazynu. Każdemu 

z nich autor przydzielił stosowny kod (identyfikator), który może być użyty przez system 

ERP podczas generowania zadania przyjęcia dla systemu WMS. Kody i opisy tych przyczyn 

powinny być zarejestrowane w odpowiednim słowniku w systemie ERP i ewentualnie 

w systemie WMS. 

— PDZ → przyjęcie materiałów do depozytu magazynowego z zewnątrz, 

— PDP → przyjęcie materiałów do depozytu magazynowego z produkcji, 

— PDF → przyjęcie materiałów do depozytu magazynowego z innego magazynu we-

wnątrz firmy, 

— PDI → przyjęcie materiałów do depozytu magazynowego na cele inne, 

— PRZ → przyjęcie materiałów z reklamacji zewnętrznej, 

— PMF → przyjęcie materiałów z innego magazynu firmowego, 

— PPW → przyjęcie materiałów z produkcji wewnętrznej własnej, 

— PMM → przyjęcie materiałów z montażu wewnętrznego magazynowego, 

— PWZ → przyjęcie materiałów wypożyczonych na zewnątrz firmy, 

— PWP → przyjęcie materiałów wypożyczonych na produkcję, 

— PWF → przyjęcie materiałów wypożyczonych do innego magazynu firmowego, 
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— PWI → przyjęcie materiałów wypożyczonych na cele inne, 

— PZZ → przyjęcie materiałów z zewnątrz z powodu zakupu, 

— POZ → przyjęcie materiałów omyłkowo wydanych na zewnątrz firmy, 

— POP → przyjęcie materiałów omyłkowo wydanych na produkcję, 

— POF → przyjęcie materiałów omyłkowo wydanych do innego magazynu firmowego, 

— POI → przyjęcie materiałów omyłkowo wydanych na cele inne, 

— PZR → przyjęcie materiałów zwracanych od odbiorcy z powodu rezygnacji, 

— PNZZ → przyjęcie nośnika zwrotnego z zewnątrz, 

— PNZW → przyjęcie nośnika zwrotnego z wewnątrz, 

— inne, określane w miarę potrzeby. 

Dla systemu WMS kody przyjęć mają znaczenie tylko informacyjne, w systemie MaGS1 

nie była z nimi związana jakakolwiek logika działania systemu. Kody te służą jedynie 

do zwrotnego przekazania informacji do ERP o charakterze wykonanej czynności magazy-

nowej w celu odpowiedniego jej zaksięgowania w ERP.  

Z punktu widzenia systemu WMS, każda z tych opcji jest realizowana wg identycznego 

algorytmu postępowania: wyznaczoną do przyjęcia pozycję magazynową pobiera się 

z miejsca, w którym następuje przyjęcie do docelowego miejsca jej składowania. 

11.2 DOKUMENTY PRZYJĘCIOWE 

W celu wyraźnego odróżnienia dokumentu zawierającego dane deklaratywne (PZ) 

od dokumentu zawierającego dane faktyczne, w systemie MaGS1 rejestrowana była kopia 

dokumentu PZ występująca pod odrębnym symbolem: MZP - Magazynowe Zlecenie Przy-

jęcia. Dokument MZP odzwierciedlał strukturę kartoteki zleceń przyjęć, w której rejestrowa-

ne były informacje pochodzące z dokumentu PZ wygenerowanego przez system ERP. Tym 

samym otrzymany z ERP dokument PZ zawsze był traktowany, jako źródło danych i nigdy 

nie był w swej pierwotnej postaci przez system MaGS1 modyfikowany. 

Dokument MZP stanowił źródło danych dla rejestrowania faktycznych przyjęć 

w specjalnym dokumencie o symbolu MDP - Magazynowy Dokument Przyjęcia. 

W dokumentach typu MZP gromadzone były wszystkie zlecenia przyjęcia materiałów 

do magazynu pobrane z ERP. Zlecenia te mogły dotyczyć zarówno przyjęć z zewnątrz jak 

i przyjęć z produkcji. Na podstawie zawartości zlecenia przyjęcia określane były liczby ety-

kiet koniecznych do wydrukowania.  
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W przypadku przyjęć z produkcji realizowanych w firmie ABC dotyczyło to 100% etykiet 

do wydrukowania. W przypadku przyjęć z zewnątrz dotyczyło to tylko brakującej liczby ety-

kiet, ponieważ część dostawy już była prawidłowo oetykietowana. 

Uwaga: W panelu drukowania etykiet, system MaGS1 podpowiadał, że drukowanych ma 

być 100% etykiet. W odpowiednim polu wyświetlana była liczba wyliczona na 

podstawie informacji ze zlecenia przyjęcia, z możliwością jej umniejszenia 

o liczbę etykiet prawidłowych w dostawie. 

11.2.1 MAGAZYNOWE ZLECENIE PRZYJĘCIA - MZP 

Dokument MZP pozwalał w systemie MaGS1 na rejestrowanie zleceń otrzymanych 

z systemu ERP. Rejestrowane były wszystkie zlecenia, w każdej chwili możliwy był wgląd 

w treść danych historycznych. Proces MZP realizowany był w systemie WMS MaGS1 w 2 

krokach: 

1. Pobranie zlecenia przyjęcia z ERP i wkopiowanie jego treści do kartoteki dokumentów 

MZP. 

2. Edycja wybranego dokumentu MZP – uzupełnianie o dane istotne dla fazy przyjęcia 

z punktu widzenia systemu WMS. 

11.2.1.1 STRUKTURA DOKUMENTU MZP 

Dokument MZP przedstawiony na rysunku 38 odzwierciedla strukturę informacyjną tabli-

cy, w której rejestrowane były zlecenia przyjęcia dostarczone do systemu WMS MaGS1. Do-

kument ten zawiera informacje nagłówkowe oraz pozycyjne. Każdy dokument sygnowany 

był nadawanym przez system MaGS1 unikalnym symbolem, np. MZP-2010-12.  

W kartotece systemu MaGS1 zapamiętywany był również symbol dokumentu źródłowego 

na okoliczność, gdyby wystąpiła konieczność odwołania się do źródeł. Z rysunku 53 wynika, 

że dokument MZP-2010-12 powstał z dokumentu PZ-2014. 

Uważny Czytelnik z łatwością zauważy, że dane zawarte na dokumencie typu MZP są da-

nymi deklaratywnymi. Są to dane, które zostały wygenerowane w biurze handlowym. Należy 

oczekiwać, że zaplanowana dostawa zostanie zrealizowana w takim, jak na rysunku 53 zakre-

sie. 

Praktyka wykazuje, że nie zawsze tak jest. Od momentu złożenia zamówienia do chwili 

jego zrealizowania w postaci dostawy, upływa określony czas. W tym czasie mogą wydarzyć 

się różne rzeczy, które mogą mieć wpływ na to, że faktyczna dostawa odbiega od treści za-

mówienia. Z tego względu poza magazynowym dokumentem zlecenia przyjęcia – MZP (ry-

sunek 53), w systemie MaGS1 obsługiwany był również magazynowy dokument przyjęcia – 

MDP (rysunek 54), który sankcjonował faktycznie zrealizowaną dostawę. 
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Rys.53. Zakres informacyjny dokumentu MZP. 

źródło: opracowanie własne 

11.2.1.2 PRZEZNACZENIE DOKUMENTU MZP 

1. MZP jest tworzony w magazynie i gromadzi wszelkie dane o planowanym przyjęciu. 

2. MZP powstaje na bazie dokumentu PZ (przyjęcie zewnętrzne) lub PW (przyjęcie we-

wnętrzne) zaimportowanych z ERP lub jest wprowadzany ręcznie. 

3. System MaGS1 nadaje kolejny symbol dokumentu MZP i sugeruje datę systemową, ja-

ko datę zarejestrowania dokumentu (wartość tę można zmienić). 

4. Użytkownik określa źródło dostawy (z zewnątrz / z produkcji). 

5. Użytkownik edytuje datę spodziewanej dostawy (pobraną z dokumentu PZ lub PW). 

6. Użytkownik wybiera z kartoteki kontrahentów istniejącego dostawcę (wg PZ lub PW). 

7. System wprowadza do MZP dane o dostawcy (GLN, nazwę). 
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8. Użytkownik zapisuje nagłówek dokumentu. 

9. System ustawia status MZP na "otwarty" i umożliwia wprowadzanie pozycji przewi-

dzianych do przyjęcia. 

10. Użytkownik wybiera z kartoteki materiałowej odpowiednie symbole wewnętrzne pla-

nowanych do przyjęcia pozycji materiałowych i wprowadza planowane do przyjęcia 

liczby sztuk.` 

11. System uzupełnia dane tych pozycji o ich nazwy i numery GTIN (na poziomie opa-

kowania jednostkowego). 

12. Użytkownik kolejno wypełnia wiersze dotyczące pozycji planowanych do przyjęcia. 

13. Użytkownik decyduje o zmianie statusu na "aktywny", system zamyka możliwość 

edycji dokumentu. 

14. System umożliwia zmianę statusu na "otwarty", jeśli na podstawie MZP nie został 

jeszcze wygenerowany dokument MDP - Magazynowy Dokument Przyjęcia). 

15. Dokument MZP można anulować (systemowo ustawiany status: „anulowany”). Anu-

lowany jest wówczas również wygenerowany dokument MZP, jeśli nie została jeszcze 

uruchomiona realizacja przyjęcia (nie wykonano żadnego skanowania). 

16. System umożliwia wydrukowanie MZP. 

Przykładowa postać graficzna dokumentu MZP przeznaczona do wydruku przedstawiona 

jest na rysunku 53. 

11.2.1.3 STRUKTURA DOKUMENTU MDP 

Dokument magazynowy typu MDP widoczny na rysunku 54 odzwierciedla strukturę kar-

toteki, w której rejestrowane są rzeczywiste przyjęcia pozycji magazynowych dostarczonych 

z zewnątrz (lub z produkcji). Podobnie, jak dokument MZP, dokument MDP zawiera infor-

macje nagłówkowe oraz pozycyjne. Każdy dokument sygnowany był nadawanym przez sys-

tem MaGS1 unikalnym symbolem, np. MDP-2010-0001. W kartotece systemu MaGS1 zapa-

miętywany był również symbol dokumentu źródłowego na okoliczność, gdyby wystąpiła ko-

nieczność odwołania się do źródeł. 

W odróżnieniu do zawartości dokumentu MZP, dokument MDP zawiera dane odzwier-

ciedlające stan faktyczny. W odpowiednich rubrykach na rysunku 54, ujęte są dane deklara-

tywne oraz dane będące konsekwencją przyjęcia do magazynu pozycji magazynowych 

w liczbie sztuk odpowiadającej rzeczywistości.  

Właśnie te dane przekazane do ERP poprzez interfejs (opisany w poprzednim podrozdzia-

le) powinny podlegać księgowaniu i powinny być źródłem dla aktualizacji stanów magazy-

nowych w systemie ERP. 
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Z treści rysunku 54 wynika, że pozycji 1. dostarczono mniej niż się spodziewano. 

W dokumencie MZP zarejestrowano 650 sztuk a faktycznie przyjęto ich 640. Natomiast po-

zycja 2. została dostarczona w liczbie sztuk dokładnie takiej, jak zaplanowano. Dodatkowo 

widać też, że pozycja 2. była dostarczona na dwóch paletach, z czego na jednej było 10 opa-

kowań zbiorczych zawierających po 64 sztuki opakowań jednostkowych. Natomiast na pale-

cie drugiej dostarczono 8 opakowań zbiorczych po 64 sztuki jednostkowe i 2 opakowania 

zbiorcze po 64 sztuki, ale z innej partii produkcyjnej. Ponadto na tej palecie było jeszcze 20 

sztuk opakowań jednostkowych luzem. 

 

Rys.54. Zakres informacyjny dokumentu MDP. 

źródło: opracowanie własne 
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11.2.1.4 PRZEZNACZENIE DOKUMENTU MDP 

1. MDP jest tworzony w magazynie i gromadzi wszelkie dane o fizycznie realizowanym 

przyjęciu. 

2. MDP powstaje na bazie dokumentu MZP (w systemie MaGS1 istnieje przycisk pt. 

„Generuj wg MZP”). 

3. Użytkownik edytuje dokument MDP. System ustawia status dokumentu na „otwarty”. 

4. Użytkownik aktywuje dokument MDP. System ustawia status dokumentu na „aktyw-

ny”, system zamyka możliwość edycji MDP. 

5. System nadaje dokumentowi kolejny (seryjny) symbol MDP i sugeruje datę systemową, 

jako datę przyjęcia (wartość tę można zmienić). 

6. System umożliwia zmianę statusu na "otwarty", jeśli nie została jeszcze uruchomiona 

realizacja przyjęcia (nie wykonano żadnego skanowania). 

7. Dokument MDP można zawsze anulować (systemowo ustawiany status: „anulowany”), 

jeśli nie została jeszcze uruchomiona realizacja przyjęcia (nie wykonano żadnego ska-

nowania). 

8. Użytkownik przekazuje dokument MDP do realizacji. System ustawia status dokumen-

tu na „W realizacji”. 

Ważne! Uruchomienie realizacji powoduje przygotowanie danych do utworzenia doku-

mentu MRZ (Magazynowy Rejestr Zadań) w celu zarejestrowania zadań termi-

nalowych do późniejszego wykonania. Dokument MRZ nie jest w niniejszym 

ebooku omawiany. 

Uwaga: Dane gromadzone w MDP w dalszej fazie przyjęcia pochodzą z wykorzystywanej 

przez magazyniera aplikacji terminalowej. 

9. Użytkownik skanuje etykiety logistyczne z paletowych jednostek logistycznych lub 

etykiety produktowe z opakowań zbiorczych. 

10. System wprowadza do MDP dane o każdej zeskanowanej pozycji materiałowej odpo-

wiednio analizują znaczenie identyfikatorów zastosowania w kodzie kreskowym GS1-128 

(IZ). 

11. Użytkownik decyduje o zakończeniu przyjęcia w dwóch opcjach: 

a. Na terminalu (uruchamiając funkcję typu "Koniec" w aplikacji terminalowej), 

b. Na komputerze (uruchamiając funkcję typu "Koniec" w aplikacji PC). 
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12. System MaGS1 zamyka dokument MDP. Ustawia dla aktualnego dokumentu status na 

„zamknięty”. 

Uwaga: Dalsza faza realizacji przyjęcia odbywa się w aplikacji PC. 

13. System umożliwia wydrukowanie dokumentu MDP. 

14. System umożliwia przekazanie danych o rzeczywistej liczbie przyjętych materiałów 

do ERP. 

Przykładowa postać graficzna dokumentu MDP przeznaczona do wydruku przedstawiona 

jest na rysunku 54. 
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12 OBSŁUGA SKŁADOWANIA POZYCJI MAGAZYNOWYCH  

Z przyjętymi a jeszcze nie wydanymi pozycjami magazynowymi składowanymi 

w wyznaczonych lub wybranych miejscach magazynowych zasadniczo nic się 

nie dzieje. System informatyczny WMS nie ma zatem w fazie składowania wiele 

do zrobienia. Chyba, że pozycje magazynowe "znikają" w niekontrolowany 

sposób, starzeją się lub podlegają procedurom związanym z traceability
u
. 

Stan magazynowy zmniejszający się poza "świadomością" systemu WMS powinien zo-

stać zinwentaryzowany. Dociekliwy Czytelnik zapewne zapyta, skąd kierownik magazynu ma 

wiedzieć, że zmienił się stan magazynowy i należy przeprowadzić inwentaryzację? Odpo-

wiedź jest prosta: albo zauważył, że coś się wydarzyło albo będąc osobą przezorną, urucha-

mia procedurę inwentaryzacyjną w stałych lub w dynamicznie zmiennych przedziałach cza-

sowych. 

Starzejące się pozycje magazynowe zapewne same magazynu nie opuszczą. W firmie 

ABC, w której wdrożenie systemu MaGS1 jest w tym ebooku opisywane, problem towarów 

przeterminowanych w sposób bezpośredni nie wypłynął. Towary wytworzone w firmie ABC 

składowane były w regałach przepływowych, z których automatycznie wynikało stosowanie 

strategii wydaniowej typu FIFO. Dla innych instalacji wdrożeniowych (w innych firmach) 

w systemie WMS MaGS1 też było możliwe wydawanie towarów również wg strategii FIFO 

a nawet FEFO. Można założyć, że przy konsekwentnym stosowaniu tej metody, przetermi-

nowanych pozycji nie powinno być. Z praktyki jednak wiadomo, że człowieka naturą jest 

brak konsekwencji oraz mylenie się w pracy. Zatem istnieje pewien poziom prawdopodobień-

stwa, że przeterminowane pozycje magazynowe gdzieś będą zalegały. Na tę okoliczność, 

w systemie MaGS1 możliwe było dokonywanie specjalnej odmiany inwentaryzacji polegają-

cej na tym, że system wskazywał miejsca magazynowe, co do których istniało podejrzenie, 

że znajdują się tam towary przeterminowane. 

Każdy dysponent materiałowy oraz każdy kierownik magazynu zakłada, że w jego prze-

strzeni działania znajdują się tylko towary, które w sposób świadomy nie zagrażają bezpo-

średniemu bezpieczeństwu konsumenta. Jeśli jednak - zupełnie przypadkowo - takie towary 

znajdą się w przestrzeni składowania, to w fazie składowania powinny zostać natychmiast 

ujawnione. 

Przemieszczenia wewnętrzne składowanych pozycji magazynowych mogą być też wywo-

łane okresowymi porządkami lub innymi decyzjami natury wyższej. Jest to jeszcze jedna 

przyczyna zakłócania spokoju składowanym pozycjom magazynowym. 

                                                 

 

u Czyli są blokowane przed dalszą dystrybucją, zwracane do dostawców, jako niebezpieczne dla zdrowia lub życia kon-

sumentów lub zwyczajnie utylizowane z tego samego powodu. 
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12.1 INWENTARYZACJA MAGAZYNU 

Każda inwentura przeprowadzana w magazynie była w systemie MaGS1 identyfikowana 

symbolem tworzonym wg uzgodnionych w etapie przedwdrożeniowym zasad. Inwentura była 

przez system MaGS1 traktowana podobnie, jak każdy inny dokument magazyno-

wy. Dokument inwentaryzacyjny tworzony był na ogół przez kierownika magazynu, który 

określał w formułowanym dokumencie (na formatce ekranowej), jaki fragment magazynu 

miał być inwentaryzowany. Kierownik miał też możliwość doprecyzowania, jaki towar ma 

być zinwentaryzowany w uprzednio określonym obszarze magazynu.  

12.1.1 DEFINIOWANIE INWENTURY 

Na etapie projektowania systemu MaGS1, przyjęta została zasada, że w jednym przebiegu 

inwentury można określić obszar do zinwentaryzowania wyznaczając dowolny fragment ma-

gazynu: cały budynek, cały magazyn, wybrany obszar, wybraną strefę lub dowolnie określony 

sektor magazynu w postaci kolekcji miejsc. Rezultatem wyboru zakresu do zinwentaryzowa-

nia jest lista miejsc magazynowych wynikająca ze zdefiniowanego obszaru. 

Kierownik magazynu może założyć w systemie MaGS1 wiele inwentur, nadając im sto-

sowne symbole. Każda z nich ma wówczas status: „w edycji”. Powody tworzenia inwentury 

mogą być rozmaite. Inwentura może być formalna, wykonywana w okresach wyznaczonych 

przepisami albo może być wyrywkowa, o której przeprowadzeniu decyduje kierownik maga-

zynu. Definiując zakres inwentury formalnej, kierownik magazynu również definiuje skład 

osobowy tzw. komisji spisowej (wypełnia pole tekstowe, którego wartość będzie później wy-

korzystywana podczas raportowania rezultatów inwentury. Skład komisji powinien być dołą-

czony do inwentury, ponieważ inwentura formalna ma charakter dokumentu, na podstawie 

którego aktualizowana jest księgowa wartość magazynu.  

Po zdefiniowaniu inwentury kierownik magazynu może ją przekazać do realizacji, co 

skutkuje zmianą statusu na: „do realizacji”. Do realizacji można przekazać wiele inwentur. 

Każda inwentura ze statusem „do realizacji” jest automatycznie udostępniana na wszystkich 

terminalach. Magazynier wspomagający komisję (inwentura formalna) lub inwentaryzujący 

samodzielnie (inwentura wewnętrzna) wybiera na terminalu jeden z widocznych symboli in-

wentur i akceptuje ją potwierdzając wybór. Skutkuje to zmianą statusu na: „w realizacji”. 

W przypadku inwentury wewnętrznej, inni magazynierzy mogą równolegle realizować tę sa-

mą inwenturę (w innych, wyznaczonych inwenturą miejscach magazynowych). 

12.1.2 REALIZACJA INWENTURY 

Realizacja inwentury odbywa się w systemie MaGS1 na zasadzie spisu z natury, wyko-

nywanego z użyciem mobilnego terminala radiowego. Magazynier podchodzi do wyznaczo-

nego w wybranej inwenturze miejsca magazynowego i skanuje jego kod kreskowy. Następnie 

skanuje kod GTIN znajdującej się tam pozycji magazynowej i wpisuje na terminalu liczbę 

sztuk widzianych wzrokowo pozycji (musi je dokładnie policzyć). Możliwe jest też skanowa-

nie każdej sztuki pojedynczo. 
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Pole na formatce ekranowej terminala dla liczby sztuk każdej inwentaryzowanej pozycji 

magazynowej zawsze ma wartość domyślną „0”. Po wpisaniu rzeczywistej liczby sztuk ma-

gazynier wciska terminalowy przycisk „OK” potwierdzając tym samym stan faktyczny zin-

wentaryzowanej pozycji magazynowej. Po wciśnięciu terminalowego przycisku "KONIEC" 

(co oznacza, że dane miejsce magazynowe zostało zinwentaryzowane), dla danego adresu au-

tomatycznie ustawiana jest systemowa flaga: „to miejsce już było inwentaryzowane” 

i miejsce to zostaje zablokowane do ponownego inwentaryzowania. Jeżeli inny magazynier 

zechce to miejsce zinwentaryzować to zobaczy na ekranie tekst flagi. 

Zgodnie z zasadami spisu z natury, magazynier inwentaryzuje "to co widzi". Po zeskano-

waniu kodu GTIN z etykiety umieszczonej na inwentaryzowanej pozycji magazynowej, sys-

tem MaGS1 sprawdza, na jakim poziomie hierarchii opakowaniowej ten GTIN się znajdu-

je. Jeżeli zeskanowany GTIN dotyczy opakowania jednostkowego (bazowego) znajdującego 

się na najniższym poziomie, system rejestruje liczbę sztuk tego GTIN na tym miejscu maga-

zynowym. Jeżeli zeskanowany GTIN dotyczy opakowania zbiorczego, znajdującego się 

w hierarchii opakowaniowej na innym niż najniższy poziomie, to system rejestruje liczbę 

sztuk zeskanowanego GTIN na tym miejscu oraz sumaryczną liczbę sztuk GTIN podrzędnego 

(bazowego). Wyliczoną z hierarchii opakowaniowej liczbę sztuk poziomu najniższego (ba-

zowego) system dynamicznie sumuje z wcześniej wyliczoną liczbą pozycji jednostkowych 

znajdujących się na tym miejscuv. 

Podobnie wygląda inwentaryzowanie pozycji magazynowych posadowionych na nośni-

kach paletowych. Magazynier podchodzi do wyznaczonego miejsca magazynowego i po ze-

skanowaniu jego kodu skanuje kody SSCC wszystkich znajdujących się tam jednostek logi-

stycznych (najczęściej będzie to jedna jednostka).  

System rejestruje numer SSCC pozycji znajdującej się na tym miejscu magazynowym. 

Z informacji zawartych w bazie danych pobiera liczbę sztuk opakowań zbiorczych pośrednich 

znajdujących się na inwentaryzowanej jednostce logistycznej. Podobnie, jak poprzednio, 

z zapisów w hierarchii opakowaniowej wylicza ile pozycji magazynowych zbiorczych po-

średnich oraz jednostkowych znajduje się na inwentaryzowanym miejscu magazynowym. 

Podsumowując: po zeskanowaniu SSCC, czyli tego, co system "widzi", zarejestrowane są 

liczby wszystkich pozycji podrzędnych zbiorczych oraz jednostkowych, czyli tego, czego sys-

tem "nie widzi" a znajdujących się na inwentaryzowanym miejscu. 

Podczas realizacji spisu inwentaryzacyjnego dynamicznie rejestrowane są dane do póź-

niejszego utworzenia raportu różnic inwentaryzacyjnych. Jeżeli stan magazynowy miejsca po 

inwentaryzacji dokładnie zgadza się ze stanem zapisanym w systemie WMS, to system 

                                                 

 

v System inwentaryzuje równolegle stan magazynowy pozycji, które "widzi" oraz stan magazynowy pozycji jednostko-

wych, których "nie widzi". Wynika to z faktu, że inwentaryzując każdą pozycję zbiorczą (nadrzędną) zawierającą standardo-

wą liczbę sztuk pozycji podrzędnych, system może dokładnie wyliczyć ile pozycji jednostkowych znajduje się w inwentary-

zowanym obszarze. Informacje te będą później potrzebne systemowi ERP w celu zaktualizowania jego bazy danych. 
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w raporcie różnic niczego nie rejestruje. Jeżeli na inwentaryzowanym miejscu magazynowym 

wystąpią jakiekolwiek różnice w stosunku do zapisów w bazie danych, to system rejestruje 

dla danego miejsca liczby zinwentaryzowane i systemowe. 

12.1.3 REZULTAT INWENTURY 

Po zakończeniu czynności inwentaryzowania danego miejsca magazynowego, na którym 

znajdowała (znajdowały) się paleta (palety) z towarami, w danej inwenturze zapisane są na-

stępujące dane: 

— Liczba zinwentaryzowanych paletowych jednostek logistycznych (zeskanowanym 

SSCC). 

— Wyliczona z informacji o zawartości SSCC, liczba zinwentaryzowanych opakowań 

zbiorczych pośrednich znajdujących się na palecie, identyfikowanych numerem GTIN. 

— Wyliczona z hierarchii opakowaniowej liczba zinwentaryzowanych opakowań zbior-

czych podrzędnych znajdujących się w opakowaniach nadrzędnych, identyfikowanych 

stosownymi numerami GTIN. 

— Liczba zinwentaryzowanych pozycji bazowych (jednostkowych) identyfikowanych 

stosownym numerem GTIN a znajdujących się luzem na inwentaryzowanym miejscu 

magazynowym. 

— Wyliczona wg zapisów w hierarchii opakowaniowej liczba wszystkich pozycji jed-

nostkowych począwszy od hierarchicznie najwyższego na tej palecie opakowania. 

— Wyliczona, sumaryczna liczba pozycji jednostkowych identyfikowanych stosownym 

numerem GTIN zeskanowanych oraz wyliczonych wg hierarchii opakowaniowej.  

Przykłady zarejestrowanego spisu palety z towarem jednostkowym KOL-12 (800 sztuk): 

Miejsce_1 SSCC GTIN zbiorczy Symbol wewn. Liczba GTIN bazowy 
Symbol 

wewn. 
Liczba 

W spisie: 059012345678901239 
   

05901234567890 KOL-012 800 

W systemie: 059012345678901239 
   

05901234567890 KOL-012 800 

Przykłady zarejestrowanego spisu palety z opakowaniem zbiorczym pośrednim zawiera-

jącym 20 sztuk towaru jednostkowego KOL-012 (razem 800 sztuk): 

Miejsce_2 SSCC GTIN zbiorczy Symbol wewn. Liczba GTIN bazowy 
Symbol 

wewn. 
Liczba 

W spisie: 059012345678901248 05901234567881 KOL-012/zb 20 05901234567890 KOL-012 800 

W systemie: 059012345678901248 05901234567881 KOL-012/zb 20 05901234567890 KOL-012 800 
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W sumie w tym spisie zarejestrowano: 

— 1 paletę o numerze 059012345678901239. 

— 1 paletę o numerze 059012345678901248. 

— 20 opakowań zbiorczych o numerze 05901234567881. 

— 1600 opakowań jednostkowych towaru KOL-012. 

Inwentaryzacyjny proces spisu z natury kończy się po arbitralnym jego zakończeniu przez 

kierownika magazynu. Spis od tego momentu już nie jest edytowalny a inwentura otrzymuje 

status „w weryfikacji". 

12.1.4 ZAMKNIĘCIE INWENTURY 

Po zamknięciu spisu system generuje kompleksowy raport różnic zawierający zapisy ze 

spisu związanego z daną inwenturą. W raporcie różnic widnieją tylko pozycje, dla których 

system stwierdził rozbieżności między spisem a stanem systemowym. Raport różnic jest do-

stępny do edycji dla kierownika magazynu. Kierownik magazynu podejmuje arbitralną decy-

zję zaznaczając na ekranowym raporcie różnic pozycje, które akceptuje, jako prawdziwe – 

zaznacza odpowiedni check-box. 

Aktualizacja poinwentaryzacyjna bazy danych jest uruchamiana również arbitralnie przez 

kierownika magazynu po wciśnięciu odpowiedniego przycisku ekranowego. Jest to czynność 

odpowiedzialna, kierownik ją uruchamia, gdy już wyjaśnił wszystkie wątpliwości. Inwentura 

otrzymuje wówczas status "w aktualizacji". Aktualizowane są tylko te pozycje, które miały 

ustawiony check-box. Pozostałe oczekują na wyjaśnienie. Kwestie wątpliwe kierownik ma-

gazynu musi rozwiązać poza systemem i podjąć stosowną decyzję co zrobić z pozycjami 

nadmiarowymi lub niedoborami. Kierownik magazynu może – po wyjaśnieniu wątpliwości 

ponownie ustawić wybrane check-boxy i ponowić aktualizowanie stanów. 

W każdym momencie istnienia protokołu różnic można wydrukować raport różnic. Wy-

drukowany raport (z datą i godziną emisji) zawiera dane aktualnie zawarte w systemowym 

zapisie raportu. 

Zamknięcie inwentury leży w gestii kierownika magazynu, inwentura otrzymuje wówczas 

status: "zamknięta". Inwentura ze statusem "zamknięta" nie jest edytowalna. Fizyczne działa-

nia poinwentaryzacyjne (porządkowe) nie mają systemowego związku z inwenturą. Są skut-

kiem przeprowadzonej inwentury. Kierownik magazynu decyduje, jakie fizyczne przemiesz-

czenia wewnętrzne należy wykonać, aby uzyskać zadowalający porządek. 

Kierownik magazynu może w każdej chwili sprawdzić stan poinwentaryzacyjny generując 

kolejną inwenturę i postępując w sposób wyżej opisany. 

Podczas realizacji inwentury z wykorzystaniem systemu MaGS1 można napotkać wiele 

przypadków, które system powinien rozwiązać. Na przykład, gdy inwentaryzowany jest 
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fragment magazynu, w którym stwierdzono fizyczny brak SSCC na danym miejscu magazy-

nowym. W systemie informatycznym nie ma informacji, że paleta z tym numerem została 

wydana. Późniejsze (podczas aktualizacji bazy danych) usunięcie tej palety (tego SSCC) 

z bazy spowoduje, że usunięta zostanie też cała jej historia. Może się jednak zdarzyć, 

że właśnie ta paleta (to SSCC) z jakiegoś powodu znajduje się w innym fragmencie magazy-

nu, który będzie inwentaryzowany później. Jeżeli system wyszuka tę paletę (to SSCC) 

i stwierdzi fizyczne jej istnienie na innym miejscu, to następuje jej ujawnienie. Odnaleziona 

paleta (SSCC) nie jest usuwana z bazy danych, aktualizowana jest jedynie jej lokalizacja ad-

resowa.  

Jeżeli w inwentaryzowanym miejscu zidentyfikowane zupełnie nową paletę (nowe SSCC, 

którego dotychczas w magazynie nie było), to paleta ta zaczyna swój byt w magazynie. Jeżeli 

to jest SSCC, które zostało mimo wszystko usunięte z bazy danych podczas poprzedniej in-

wentury, to oznacza, że dla systemu jest to zupełnie nowe SSCC i system nie ma o nim żad-

nych informacji historycznych. Zatem należy tę paletę przyjąć do magazynu na normalnych 

zasadach, czyli przenieść ją do obszaru przyjęć i stosownym dokumentem wprowadzić na 

stan magazynowy umieszczając ją w wybranym miejscu magazynowym. W aktualnej inwen-

turze tego SSCC fizycznie nie powinno być. 

12.1.5 PODSUMOWANIE 

Inwentura realizowana była w systemie MaGS1 w fazach przełączanych odpowiednimi 

statusami (nazwy statusów można było dopasować z istniejących w słowniku konfiguracyj-

nym lub dołożyć nazwy specjalne, typowe dla inwentury). Przebieg inwentury był zatem na-

stępujący: 

1 – nowa inwentura → posiada symbol, można określić/zmienić zakres inwentury (miej-

sca/towary), skład „komisji spisowej” itp. 

2 – inwentura przekazana do realizacji → posiada wygenerowany spis z natury (lista 

miejsc magazynowych do zinwentaryzowania), jest dostępna na wszystkich termina-

lach, nie można zmienić symbolu, zakresu, składu „komisji”. 

3 – inwentura w realizacji → status ustawiany w momencie wybrania symbolu inwentu-

ry na terminalu i potwierdzeniu wyboru, można realizować spis z natury. 

4 – zakończony spis z natury → status ustawiany w momencie wybrania symbolu in-

wentury na terminalu i potwierdzeniu, że ten spis z natury będzie zamknięty, nie moż-

na realizować spisu z natury, można raportować wypełniony spis, system wygenero-

wał raport różnic. 

5 – weryfikacja spisu z natury → status ustawiany po wciśnięciu odpowiedniego przyci-

sku, można zaznaczać co będzie zaakceptowane (check-boxy), można raportować róż-

nice z aktualnymi danymi. 
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6 – inwentura w aktualizacji → status ustawiany po wciśnięciu odpowiedniego przyci-

sku, odbywają się tylko działania systemowe, widać komunikat: „Proszę czekać, trwa 

aktualizacja poinwentaryzacyjna”. 

7 – inwentura zamknięta → status ustawiany po wciśnięciu odpowiedniego przycisku, 

nie można niczego zmienić w tej inwenturze, można raportować różnice lub spis 

z natury. 

Rezultat inwentury wykorzystywany był w systemie MaGS1 dwojako: 

1. Dla celów systemu WMS - aktualizacja stanów magazynowych wszystkich widocznych 

wzrokowo (i terminalowo) pozycji magazynowych. 

2. Dla celów systemu ERP - przekazanie do ERP raportu różnic inwentaryzacyjnych, ale 

tylko na poziomie towarów występujących w opakowaniach jednostkowych. 

Jeżeli wymagania systemu ERP były inne, to raport różnic inwentaryzacyjnych był dosto-

sowywany do tych wymagań. 

12.1.6 RAPORT ŚWIEŻOŚCI TOWARÓW 

Utrzymywanie w magazynie towarów o dopuszczalnym okresie świeżości jest zagadnie-

niem kluczowym dla systemów informatycznych klasy WMS działających w magazynach, 

w których składowana jest żywność. Oczekiwanie raportowania świeżości składowanych to-

warów zostało postawione przez użytkownika już w pierwszym wdrożeniu systemu MaGS1. 

Wymagania były wówczas proste. Użytkownik oczekiwał, że z systemu MaGS1 uzyska 

w każdym momencie wydruk, na których miejscach magazynowych znajdują się towary prze-

terminowane. Czytelnik zapewne przyzna rację, że sporządzenie takiego wydruku nie jest 

skomplikowane. Skomplikowane jest jednak uzyskanie danych do takiego wydruku, jeżeli 

w trakcie operacji przyjęć nie byłyby rejestrowane informacje pozwalające na porównanie dat 

przydatności towaru z datą bieżącą lub wyznaczoną dla sporządzenia raportuw. 

Skąd zatem system MaGS1 miał uzyskiwać dane pozwalające na późniejsze raportowanie 

świeżości składowanych towarów? Odpowiedź jak zwykle jest prosta: z informacji, które ist-

nieją na opakowaniach z towarami. Istnieją dwie zasadnicze metody pozyskiwania takich da-

nych: 

1. Poprzez ręczne wpisywanie odczytanej wzrokowo daty ważności towaru podczas jego 

przyjmowania do magazynu.  

                                                 

 

w Raport świeżości można systemowo przygotować również na żądany dzień, czyli uzyskać odpowiedź na pytanie: "któ-

re towary stracą ważność za 3 tygodnie?". 
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2. Poprzez skanowanie kodu kreskowego zawierającego datę ważności oraz oznaczenie 

kodowe przyjmowanego towaru. 

Metoda pierwsza jest dość zawodna. Człowiek może źle odczytać datę ważności towaru, 

może ją też omyłkowo źle wprowadzić do systemu. Może też pojawić się problem, gdy na 

przyjmowanych do magazynu opakowaniach zbiorczych dostawca nie umieścił daty ważności 

spakowanego produktu. Trzeba wówczas niestety rozpakować opakowanie zbiorcze utraciw-

szy tym samym zdolność do zarządzania formami większymi niż jednostkowe albo odczyty-

wać daty z dokumentów dostawy. 

Metoda druga jest zdecydowanie bezpieczniejsza, zwłaszcza, gdy w łańcuchu dostaw sto-

sowane są standardy GS1. Jeżeli dostawca umieścił na opakowaniu zbiorczym etykietę 

z kodem kreskowym GS1-128, na której ujęte są co najmniej dwa identyfikatory zastosowa-

nia oznaczające numer kodowy opakowania zbiorczego (GTIN) oraz datę przydatności tego 

towaru, to magazynier za jednym skanowaniem etykiety prawidłowo wprowadza do systemu 

prawidłowe dane. System MaGS1 analizując podczas przyjęcia odczytane identyfikatory za-

stosowania, odpowiednio dystrybuuje odczytane dane do właściwych pól bazy danych. Na ry-

sunku 55 przedstawiona jest przykładowa etykieta umieszczona na opakowaniu zbiorczym 

pośrednim, zawierająca numer kodowy opakowania, datę ważności towaru w nim się znajdu-

jącego i symbol partii produkcyjnej. 

 

Rys.55. Etykieta na opakowaniu zbiorczym. 

źródło: opracowanie własne 

Trochę gorzej rzecz się ma, jeżeli na przyjmowanym do magazynu opakowaniu zbior-

czym istnieje etykieta zawierająca tylko oznaczenie kodowe towaru wyrażone w kodzie kre-

skowym np. ITF-14. Wówczas niestety trzeba zastosować metodę pierwszą. Podobnie należy 

się zachować w przypadku dostarczenia do magazynu towarów występujących tylko 

w postaci opakowań jednostkowych, oznakowanych popularnym kodem kreskowym EAN-13 

(dla towarów detalicznych). 
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Najkorzystniejszym rozwiązaniem problemu identyfikowania dat ważności towarów jest 

umieszczanie na generowanych paletowych jednostkach logistycznych etykiet GS1 zawiera-

jących wszystkie niezbędne dane o dostarczonym do magazynu towarze. Autor zwraca w tym 

momencie uwagę Czytelnika na fakt, że dane o dacie ważności odczytane z etykiety jednostki 

nadrzędnej (palety czy opakowania zbiorczego) były w systemie MaGS1 dziedziczone 

do wszystkich jednostek podrzędnych.  

Z powyższego wywodu wynika, że problematyka raportowania świeżości nie zależy tylko 

od udostępnionej funkcjonalności systemu, ale zależy w dużej mierze od organizacji pracy 

magazynu, rzetelności pracowników magazynowych i jasno zdefiniowanych wymagań kie-

rownictwa magazynu. 

Raportowanie świeżości składowanych towarów jest funkcją atrakcyjną dla managerów, 

ale jej znaczenie ulega umniejszeniu, jeżeli w magazynie zaaplikowano dobrą organizację 

wydań towarów. Bazując na rzetelnie wprowadzonych podczas przyjęć danych, system 

MaGS1 potrafił sterować odpowiednim pobieraniem towarów zaordynowanych przez han-

dlowców do wydania z magazynu na cele im wiadome. W bazie danych stanów magazyno-

wych systemu MaGS1 zawsze istniały zapisy mówiące, pod którymi adresami miejsc maga-

zynowych znajdują się towary o określonej dacie ważności. Informacje te, poza ich przydat-

nością do raportu świeżości, wykorzystywane były również przy formułowaniu ścieżki po-

brań towarów przeznaczonych do wydania. System MaGS1 w pierwszym rzędzie "wybierał" 

towary najdłużej znajdujące się w magazynie, jeżeli w systemie została ustawiona flaga FIFO 

lub wybierał towary, których termin ważności się kończyłx, jeżeli w systemie ustawiona była 

flaga FEFO. 

Tym samym w magazynie obsługiwanym systemem MaGS1 przy wdrożeniu poprawnej 

organizacji pracy, raport świeżości miał znaczenie drugorzędne, ponieważ towary wydawane 

były według strategii FIFO lub FEFO. 

W firmie ABC, w której wdrożenie systemu MaGS1 jest w niniejszym ebooku opisywane, 

problem raportu świeżości był marginalny. Towary były wydawane na zasadzie FIFO, uzy-

skiwanej sprzętowo w specjalizowanym regale przepływowym. 

12.2 BLOKOWANIE TOWARÓW UZNANYCH ZA NIEWŁAŚCIWE 

Zagadnienie wyselekcjonowania w magazynie towarów uznanych za niewłaściwe zwią-

zane jest z obowiązującym wszystkie firmy zajmujące się produkcja lub dystrybucją żywno-

ści unijnym prawem żywieniowym, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europej-

skiego i Rady Europy nr 178 z roku 2002. Rozporządzenie to nałożyło obowiązek śledzenia 

pochodzenia żywności we wszystkich łańcuchach dostaw, funkcjonujących na terenie Unii 

                                                 

 

x Termin ważności towaru składowanego w magazynie nie był równy konsumenckiemu terminowi ważności towaru. W 

systemie MaGS1 istniał parametr mówiący o tym, ile dni wcześniej należy towar wydać z magazynu, aby utrzymać konsu-

mencki termin ważności. 
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Europejskiej od roku 2005. Obecnie system monitorowania czy też śledzenia ruchu i pocho-

dzenia produktów w łańcuchu dostaw żywności nie obejmuje już tylko samych producentów 

żywności, a więc np. zakłady mięsne, wędliniarskie itp., lecz również firmy, które dostarczają 

surowce do produkcji żywności, opakowania mające kontakt z żywnością czy też składniki i 

dodatki do żywności. 

Wynika to bezpośrednio z Rozporządzenia unijnego nr 1935/2004 w sprawie artykułów 

i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, uchylającego dyrektywy 80/590/EWG 

i 89/109/EWG.  

Bezpieczeństwo konsumentów w ostatnich latach jest coraz ważniejszym zagadnieniem 

w Unii Europejskiej i dlatego w ostatnim czasie również i w odniesieniu do innych produktów 

tworzone są osobne wymagania prawne dotyczące traceability. Przykładowo dla branży ko-

smetycznej regulacje w tym zakresie znajdują się w rozporządzeniu WE 1223/2009 z dn. 

30.11.2009 r. natomiast dla branży farmaceutycznej zagadnienia śledzenia pochodzenia mate-

riałów/produktów są szczegółowo omówione w dokumentach US 21 CFR Part 820 oraz nor-

mie ISO 13485 (trwają prace nad regulacjami prawnymi). 

Innymi słowy producenci opakowań, które będą wykorzystywane w branży spożywczej, 

farmaceutycznej, czy też kosmetycznej muszą spełnić określone wymagania w zakresie tra-

cebility, które wynikają bezpośrednio z określonych regulacji prawnych oraz innych obowią-

zujących na świecie standardów i norm.   

12.2.1 WPROWADZENIE DO TRACEABILITY 

Od 2005 roku każde przedsiębiorstwo zajmujące się na terenie UE żywnością musi mieć 

zdolność do śledzenia jej pochodzenia. Zdolność ta obiegowo jest określana, ja-

ko traceability. 

Podstawowe cele śledzenia pochodzenia żywności, to:  

— bezpieczeństwo konsumenta, 

— szybkie wycofanie produktów niebezpiecznych z dalszej dystrybucji, 

— zaufanie konsumenta do produktów spożywczych,  

— polepszenie marki produktu i wizerunku firmy zajmującej się żywnością. 

12.2.2 WYBRANE PARAGRAFY ROZPORZĄDZENIA 178/2002 

Artykuł 14 rozporządzenia mówi, że w sklepie konsumenckim nie wolno przetrzymywać 

żywności, która nie jest zdatna do spożycia. Żywność uznaje się za nie nadającą się 

do spożycia, jeśli jest szkodliwa dla zdrowia lub nie nadaje się do konsumpcji. Dość istotnym 

stwierdzeniem jest to, że gdy jakiekolwiek artykuły żywnościowe lub pasze uznane za nie-

bezpieczne są częścią partii lub dostawy obejmującej tę samą klasę lub specyfikację artyku-

łów żywnościowych, przyjmuje się, że wszystkie towary w tej partii lub w tej dostawie są 
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również niebezpieczne. Oznacza, to, że symbol partii produkcyjnej zaczyna nabierać dużego 

znaczenia. 

Artykuł 17 definiuje, że operatorzy branży żywnościowej i żywieniowej (paszowej) 

wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji w ramach prowadzonej działalności 

zapewniają, iż żywność lub pasze spełniają wymagania prawa żywnościowego oraz bez-

względnie respektują realizację tych wymagań. 

Artykuł 18 ustanawia, że artykuły żywnościowe dostarczane do sklepu muszą być od-

powiednio oznakowane oraz identyfikowane dla ułatwienia ich śledzenia zgodnie 

z określonymi wymaganiami bezpieczeństwa. Artykuł 18 narzuca konieczność istnienia moż-

liwość śledzenia artykułów żywnościowych na wszystkich poziomach ich produkcji, przetwa-

rzania i dystrybucji. Ponadto firmy należące do branży żywnościowej muszą posiadać możli-

wość identyfikacji podmiotów, od których otrzymały i do których dostarczały artykuły żyw-

nościowe. Zawsze też dysponują tymi informacjami na żądanie odpowiednich jednostek pań-

stwowych. Paragraf 18 stanowi szczególną interpretację traceability. 

Artykuły 19 i 20 określają, że jeśli istnieje podejrzenie, iż żywność, która została za-

importowana, wyprodukowana, przetworzona lub dystrybuowana nie odpowiada wymaga-

niom bezpiecznej żywności, powinna być natychmiastowo uruchomiona procedura wycofania 

jej z dalszej dystrybucji na rynku. Utrata kontroli i brak informacji na temat pochodzenia 

żywności przez operatorów branży żywieniowej wymaga zawiadomienia odpowiednich orga-

nów państwowych. Jeśli żywność już dotarła na rynek, operator jest zobowiązany skutecznie 

i dokładnie poinformować konsumentów o powodach jego wycofania z rynku 

i natychmiastowo wycofać ze sprzedaży produkty im dostarczone. 

12.2.3 UWARUNKOWANIA RZETELNEGO ŚLEDZENIA 

Postawione w wyżej wymienionych paragrafach wymagania, zwłaszcza w Artykule 18, 

stawiają na bardzo wysokim poziomie problematykę unikalnego i jednoznacznego identyfi-

kowania opakowań z produktami żywieniowymi. Rozporządzenie 178/2002 nie narzuca me-

tody uzyskania skutecznego traceability. Jednak rzetelna rejestracja danych i bezbłędna ko-

munikacja między partnerami w łańcuchu dostaw wymaga wsparcia informatycznego 

i standaryzacji danych w każdym łańcuchu dostaw. Wsparcie informatycz-

ne traceability polega na tym, że w bazach danych systemów informatycznych przemiesz-

czane są unikalne numery fizycznych opakowań, zewnętrznie zaszyfrowane albo w kodach 

kreskowych albo w kodach elektronicznych. Szczególne predyspozycje do takiego wsparcia 

ma GS1, oferujący systemom informatycznym wykorzystywanie identyfikatorów zastosowa-

nia takich, jak:  

— Numer jednostki logistycznej IZ=00, 

— Numer partii produkcyjnej IZ=10, 

— Numer nadawcy (otrzymano OD) IZ=412, 
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— Numer odbiorcy (dostarczono DO) IZ=410, 

— Kod towaru IZ=01 lub IZ=02 

Fakty te zostały zaimplementowane w systemie MaGS1, który z definicji obsługiwał łań-

cuchy dostaw w oparciu o standardy GS1. 

12.2.4 STOSUNEK GS1 DO TRACEABILITY 

Problem bezpieczeństwa i monitorowania produktów to obecnie kluczowe tematy będące 

przedmiotem zarówno regulacji rządowych jak i zainteresowania przedsiębiorstw na całym 

świecie. Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu rynku na efektywne śledzenie pochodzenia 

towarów, międzynarodowa organizacja standaryzująca GS1 zaoferowała ujednoliconą formę 

procesu traceability, uwzględniającego wszelkie różnice wynikające z odmiennych wymagań 

biznesowych, ale na stabilnej bazie ujednoliconych standardów identyfikacyjnych. Implemen-

tacja systemu traceability w łańcuchach dostaw wymaga od wszystkich jego uczestników – 

partnerów traceability - stworzenia stałych powiązań fizycznego przepływu materiałów, pół-

produktów i produktów gotowych z przepływem informacji o nich. 

Traceability to zdolność do identyfikowania poprzedniej lub obecnej lokalizacji określo-

nej jednostki handlowej lub logistycznej (palety, opakowania z towarem). Wdrażanie syste-

mu traceability w łańcuchach dostaw wymaga zaangażowania wszystkich stron – partnerów 

- zintegrowanych za pomocą systemów informatycznych, w celu jednolitej interpretacji zasad 

fizycznego przepływu materiałów i produktów wraz z przepływem informacji o nich. Stan-

dard traceability opracowany przez GS1 definiuje te zasady i minimalne wymagania, jakie 

należy spełnić podczas projektowania i wdrażania systemów traceability (były one zaimple-

mentowane w systemie WMS MaGS1).  

Aby wdrożyć procesy traceability w łańcuchach dostaw, wszyscy partnerzy powinni sto-

sować wewnętrzne i zewnętrzne systemy jednolitej identyfikacji przepływu dóbr. Przy czym 

każdy z partnerów samodzielnie ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie i przechowywa-

nie danych, które są wprowadzane w trakcie procesów logistycznych firmy.  

Każdy z partnerów powinien również posiadać możliwości śledzenia swoich źródeł po-

chodzenia produktów (śledzenie do tyłu) oraz identyfikacji swoich bezpośrednich odbiorców 

(śledzenie do przodu).  

Traceability według GS1 nie oznacza, że każdy partner w łańcuchu musi przechowywać 

i publikować wszystkie informacje o śledzonych produktach. Jednakże podmiot będący źró-

dłem informacji o śledzonej jednostce jak i jej odbiorca muszą komunikować się 

i przechowywać informacje identyfikujące, chociaż jeden wspólny poziom śledzonej jednost-

ki w swoich systemach. Natomiast producent towarów powinien zapewnić ich unikalną iden-

tyfikację w celu śledzenia. 
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12.2.5 ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE TRACABILITY DLA MAGS1 

Kompleksowe zlokalizowanie wadliwych towarów na całym rynku konsumenckim jest 

możliwe, jeżeli aplikacja informatyczna dla śledzenia pochodzenia towarów żywieniowych 

będzie użytkowana we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw w branży spożywczej. Oczywi-

stym jest fakt, że w każdym ogniwie może funkcjonować dowolny system informatyczny. 

Łącznikiem wymaganym do zrealizowania traceability pomiędzy różnymi rozwiązaniami in-

formatycznymi są unikalne w skali świata dane o wadliwych towarach przekazywane na li-

nii: poprzednik – następnik i rejestrowane w lokalnych aplikacjach działających w kolej-

nych ogniwach łańcucha dostaw.  

Taką aplikację dla realizacji traceability zaimplementowano w systemie MaGS1. 

W firmie ABC, w której wymaganiom traceability postawiono wysoki priorytet, użytkownik 

realizował następujący tok działań: 

1. Katalizatorem wszelkich czynności związanych z reakcją na traceability jest docierają-

cy do firmy (do magazynu) - dowolnym kanałem komunikacyjnym - sygnał o alercie 

na przykład w następującym brzmieniu: w partii KLM produktu o numerze GTIN zi-

dentyfikowano metale ciężkie i należy natychmiast zatrzymać dystrybucję całej tej 

partii. 

2. Na odpowiedniej formatce eksploatowanego systemu MaGS1 użytkownik wpisuje nu-

mer GTIN i symbol partii. W odpowiedzi uzyskanej z systemu MaGS1 użytkownik 

otrzymuje informację, na którym miejscu magazynowym znajduje się poszukiwany 

towar. Możliwa do uzyskania jest również lista miejsc magazynowych, na których ten 

towar się znajduje. 

3. System MaGS1 automatycznie blokuje wszystkie towary uznane za wadliwe 

a znajdujące się na wyszukanych miejscach.  

4. Następnie system analizuje wysyłki dokonane w wyznaczonym przez użytkownika 

okresie czasu. Jeżeli w tym okresie nastąpiło wysłanie towaru uznanego w chwili 

obecnej za wadliwy, system wyszukuje wszystkich odbiorców, którym wadliwy towar 

wysłano. Do tych odbiorców system automatycznie wysyła drogą emailową specjalnie 

sformułowany komunikat informujący o fakcie dostarczenia do odbiorcy wadliwego 

towaru. 

Uwaga: Warto pamiętać, że system MaGS1 poprzez informacje zapisane w postaci hie-

rarchii opakowaniowej, posiadał dokładne informacje w jakich opakowaniach 

zbiorczych czy logistycznych te wadliwe towary występują. System raportował 

zatem numery GTIN lub SSCC opakowań zbiorczych zawierających na najniż-

szym poziomie hierarchii towary wadliwe. 

5. Równolegle z analizowaniem wysyłek, system informatyczny wyszukuje, w których 

dostawach zrealizowanych w zadanym okresie czasu dostarczono do magazynu towa-

ry wadliwe, również raportując je w postaci numerów GTIN i SSCC opakowań zbior-

czych. 
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Tak ustawiony algorytm działania w magazynie z wykorzystaniem systemu MaGS1 po-

zwalał firmie spełnić wymagania prawa unijnego w zakresie śledzenia pochodzenia żywności. 

Magazyn obsługiwany systemem MaGS1 jest zdolny dośledzenia, czyli ma wysoko posta-

wiony priorytet traceability. 

Wszystkie opakowania zbiorcze znajdujące się na określonych miejscach magazynowych 

i zawierające towary wadliwe były zablokowane do czasu podjęcia decyzji, co dalej z nimi 

zrobić. Mogły zostać pobrane tylko i wyłącznie dla czynności wyjaśniających powody trace-

ability. 
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13 REALIZACJA WYDAŃ 

Wydania pozycji magazynowych z magazynu, podobnie jak przyjęcia, nie od-

bywają się przypadkowo. Są skutkiem decyzji podjętych przez dysponenta ma-

teriałowego, działającego w odległym w biurze zaopatrzeniowym, w którym 

jest lub nie jest eksploatowany system ERP. 

13.1.1 POWODY WYDAŃ 

Proces wydawania towarów będący rezultatem poleceń wygenerowanych przez dysponen-

ta materiałowego skutkuje zmianą stanu magazynowego a co za tym idzie zmianą wymiernej 

wartości magazynu. Wartość magazynu wynika z księgowania operacji magazynowych, za-

równo związanych z wydaniami jak i z przyjęciami, realizowanego w systemie ERP.  

Podobnie, jak w przypadku realizacji przyjęć, można sobie wyobrazić wiele przyczyn, dla 

których pozycje materiałowe są z magazynu wydawane. Tutaj też każda z tych przyczyn pod-

lega odrębnemu księgowaniu a suma tych wartości świadczy o zagregowanej wartości aktual-

nego stanu magazynowego. Poniżej wymienione są najbardziej prawdopodobne powody wy-

dań towarów z magazynu. Podobnie, jak w przypadku przyjęć, każdemu z nich autor przy-

dzielił stosowny kod (identyfikator), który może być użyty przez system ERP podczas gene-

rowania zadania wydania dla systemu WMS. Kody i opisy tych przyczyn powinny być zare-

jestrowane w odpowiednim słowniku w systemie ERP i ewentualnie w systemie WMS. 

— WDZ → wydanie materiałów z depozytu magazynowego na zewnątrz, 

— WDP → wydanie materiałów z depozytu magazynowego na produkcję, 

— WDF → wydanie materiałów z depozytu magazynowego do innego magazynu fir-

mowego, 

— WDI → wydanie materiałów z depozytu magazynowego na cele inne, 

— WRZ → wydanie materiałów na zewnątrz po uznaniu reklamacji , 

— WMF → wydanie materiałów do innego magazynu firmowego, 

— WPW → wydanie materiałów na produkcję wewnętrzną, 

— WMW → wydanie materiałów na cele montażu wewnętrznego, 

— WWZ → wypożyczenie materiałów na zewnątrz firmy , 

— WWP → wypożyczenie materiałów na produkcję wewnętrzną, 

— WWF → wypożyczenie materiałów do innego magazynu firmowego, 
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— WWI → wypożyczenie materiałów na cele inne, 

— WZS → wydanie materiałów na zewnątrz z powodu sprzedaży, 

— WBU → wydanie materiałów wybrakowanych w celu utylizacji, 

— WDZ → wydanie materiałów zwracanych do dostawcy zewnętrznego, 

— WRM → wydanie materiałów na cele reklamowo – marketingowe, 

— WCI → wydanie materiałów na cele inne, 

— WNZZ → wydanie nośnika zwrotnego na zewnątrz, 

— WNZW → wydanie nośnika zwrotnego do wewnątrz, 

— inne, określane w miarę potrzeby. 

Dla systemu WMS kody wydań mają znaczenie tylko informacyjne, w systemie MaGS1 

nie była z nimi związana jakakolwiek logika działania systemu. Kody te służą jedynie 

do zwrotnego przekazania informacji do ERP o charakterze wykonanej czynności magazy-

nowej w celu odpowiedniego jej zaksięgowania w ERP. Z punktu widzenia systemu WMS, 

każda z tych opcji jest realizowana wg identycznego algorytmu postępowania: wyznaczoną 

do wydania pozycję magazynową pobiera się z miejsca jej aktualnego składowania 

i przemieszcza się ją do miejsca kompletowania wydań. 

13.1.2 DOKUMENTY WYDANIOWE 

W celu wyraźnego odróżnienia dokumentu zawierającego dane deklaratywne (WZ) 

od dokumentu zawierającego dane faktyczne, w systemie MaGS1 rejestrowana była kopia 

dokumentu WZ występująca pod odrębnym symbolem: MZW - Magazynowe Zlecenie Wy-

dania. Dokument MZW odzwierciedlał strukturę kartoteki zleceń wydań, w której rejestrowa-

ne były informacje pochodzące z dokumentu WZ wygenerowanego przez system ERP. Tym 

samym otrzymany z ERP dokument WZ zawsze był traktowany, jako źródło danych i nigdy 

nie był w swej pierwotnej postaci przez system MaGS1 modyfikowany. 

Dokument MZW stanowił źródło danych dla rejestrowania faktycznych wydań 

w specjalnym dokumencie o symbolu MDW - Magazynowy Dokument Wydania. 

W dokumentach typu MZW gromadzone były wszystkie zlecenia wydania materiałów 

z magazynu pobrane z ERP. Zlecenia te mogły dotyczyć zarówno wydań na zewnątrz jak 

i wydań na cele produkcyjne.  
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13.1.3 STRUKTURA DOKUMENTU MZW 

Dokument MZW przedstawiony na rysunku 41 odzwierciedla strukturę informacyjną ta-

blicy, w której rejestrowane były zlecenia wydania wygenerowane w systemie ERP 

i dostarczone do systemu WMS MaGS1. Struktura dokumentu i rzecz jasna, również struktura 

kartoteki zleceń wydań jest bardzo podobna do struktur zastosowanych w obszarze przyjęć. 

Wynika to z faktu, że zaplanowane dla systemu WMS działania są podobne, różnią się jedy-

nie kierunkiem działań. Dokument MZW dla odróżnienie od dokumentu MZP sygnowany był 

nadawanym przez system MaGS1 unikalnym symbolem, np. MZW-2010-33. W kartotece 

zleceń wydań zapamiętywany był również symbol dokumentu źródłowego na okoliczność, 

gdyby wystąpiła konieczność odwołania się do źródeł. Z rysunku 41 wynika, że dokument 

MZW-2010-33 powstał z dokumentu WZ-2013. 

Łatwo też zauważyć, że dane zawarte na dokumencie typu MZW też są danymi deklara-

tywnymi. Są to dane, które zostały wygenerowane w biurze handlowym. Należy oczekiwać, 

że zaplanowane wydanie zostanie zrealizowane w takim, jak na rysunku 56 zakresie. 

Rys.56. Zakres informacyjny dokumentu MZW. 

źródło: opracowanie własne 
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13.1.4 PRZEZNACZENIE DOKUMENTU MZW 

1. MZW jest tworzony w magazynie i gromadzi wszelkie dane o planowanym wydaniu. 

2. MZW powstaje na bazie dokumentu Wz lub Rw pochodzących z ERP lub jest wprowa-

dzany ręcznie. 

3. System nadaje kolejny symbol dokumentu MZW i sugeruje datę systemową, jako datę 

zarejestrowania dokumentu (wartość tę można zmienić). 

4. Użytkownik określa kierunek wydania (na zewnątrz / na produkcję). 

5. Użytkownik wprowadza datę zaplanowanego wydania (z dokumentu WZ lub RW). 

6. Użytkownik wybiera z kartoteki firm istniejącego kontrahenta (wg WZ lub RW). 

7. System wprowadza do MZW dane o odbiorcy (GLN, nazwę). 

8. Użytkownik zapisuje nagłówek dokumentu. 

9. System ustawia status MZW na "otwarty" (lub „w edycji”) i umożliwia wprowadzanie 

pozycji przewidzianych do wydania. 

10. Użytkownik wybiera z kartoteki materiałowej odpowiednie symbole wewnętrzne 

przeznaczonych do wydania pozycji magazynowych i wprowadza planowane 

do wydania liczby sztuk. 

11. System uzupełnia dane wyznaczonych pozycji o ich nazwy i GTIN (bazowy, na po-

ziomie opakowań jednostkowych). 

12. Użytkownik kolejno wypełnia wiersze dotyczące pozycji zaplanowanych do wydania. 

13. Użytkownik decyduje o zmianie statusu na "aktywny", system zamyka wtedy możli-

wość edycji dokumentu. 

14. System umożliwia zmianę statusu na "otwarty", jeśli na podstawie MZW nie został 

jeszcze wygenerowany dokument MDW (Magazynowy Dokument Wydania). 

15. Dokument MZW można anulować (systemowo ustawiany jest wówczas status: „anu-

lowany”). Anulowany jest wówczas również wygenerowany dokument MZW, jeśli 

nie została jeszcze uruchomiona realizacja wydania (nie wykonano żadnego skanowa-

nia). 

Przykładowa postać graficzna dokumentu MZW przeznaczona do wydruku przedstawiona 

jest na rysunku 56. 
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13.1.5 STRUKTURA DOKUMENTU MDW 

W dokumencie MDW gromadzone są wszystkie zlecenia wydania materiałów z magazy-

nu. Zlecenia mogą dotyczyć zarówno wydań na zewnątrz jak i wydań na produkcję. 

Podczas prac projektowych w fazie przedwdrożeniowej założono (w firmie ABC), 

że każda jednostka logistyczna została w ostatniej fazie produkcji (lub podczas przyjęć 

z zewnątrz) wyposażona w etykietę logistyczną z numerem SSCC.  

Założono również, że każde opakowanie zbiorcze składowane luzem jest wyposażone 

w oznaczenie kodowe je identyfikujące. Oznaczenia te zostały w firmie ABC wdrożone 

w 100%, co pozwoliło na efektywne korzystanie z technik ADC i racjonalne uzyskiwanie 

efektów wynikających ze stosowania systemu WMS MaGS1. 

Uwaga! Jeżeli na niektórych opakowaniach jednostkowych, zbiorczych lub paletowych nie 

ma etykiet z kodami kreskowymi GS1, to takie opakowania wymagają wyjaśnie-

nia, w jaki sposób pojawiły się w magazynie i czy są uwzględnione na stanie 

magazynowym. W rezultacie działań wyjaśniających wszystkie formy opakowa-

niowe powinny zostać wyposażone w etykiety z kodami kreskowymi lub towary te 

powinny zostać zablokowane do dalszego wyjaśniania. 

 

Zaktywowane przez użytkownika zlecenie wydania staje się automatycznie podstawą 

do realizacji wydań. Proces wydań realizowany w firmie ABC przebiegał w systemie MaGS1 

w 2 krokach: 

1. Edycja dokumentu – MDW. 

2. Realizacja zadań wynikających z zawartości dokumentu MDW. 

System MaGS1 umożliwiał obsługę fizycznych wydań pozycji magazynowych 

z magazynu na trzy sposoby: 

— Pełne śledzenie procesu wydania łącznie z kompletacją. 

— Wydanie „szybkie” (cito) z pominięciem śledzenia procesu wydania. 

— Wydanie ekspresowe – zadanie wydane magazynierowi ustnie, magazynier realizuje 

zadanie wykorzystując terminal, kierownik magazynu uzupełnia dane w systemie 

MaGS1 po zrealizowaniu wydania ekspresowego. 

 

Szczególne przypadki wydania zaimplementowane w systemie WMS MaGS1 obejmujące 

kompletowanie wydań, system obsługiwał dwa zasadnicze sposoby realizacji zadań komple-

towania: 
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1. Realizacja typu "człowiek do towaru". 

1.1. Magazynier przemieszcza się z uzupełnianą stopniową paletą (na wózku) identyfiko-

waną określonym przez system MaGS1 numerem SSCC wzdłuż wyznaczonej ścieżki. 

Kolejno pobiera z wyznaczonych lokalizacji adresowych odpowiednie pozycje maga-

zynowe oznakowane numerami GTIN i układa je na określonym nośniku. Za każdym 

razem magazynier skanuje numer GTIN pobieranej pozycji magazynowej. W systemie 

MaGS1 następuje wówczas wiązanie numeru SSCC z "pobieranymi" numerami 

GTIN. Po zapełnieniu palety jest ona przewożona do wyznaczonego obszaru wydań. 

2. Realizacja typu "towar do człowieka". 

2.1. Magazynier pobiera z istniejących lokalizacji wyznaczone przez system palety iden-

tyfikowane numerami SSCC i przemieszcza je do wyznaczonej lokalizacji adresowej, 

gdzie realizowana będzie kompletacja.  

2.2. Magazynier pobiera z dostarczonej do obszaru kompletacji palety identyfikowanej 

numerem SSCC wyznaczone pozycje magazynowe identyfikowane numerami GTIN 

i umieszcza je: 

• Na palecie oznakowanej innym numerem SSCC. 

• Na nośniku paletowym bez oznaczenia SSCC (zbiór GTINów). 

2.3. Magazynier pobiera dostarczone uprzednio palety oznaczone numerami SSCC 

z miejsca kompletacji i przemieszcza je do lokalizacji pierwotnej lub innejy. 

Poniżej (patrz rysunek 57) przedstawiona jest postać graficzna struktury kartoteki wydań 

(w postaci dokumentu MDW). 

                                                 

 

y Do miejsc pierwotnych (lub innych lokalizacji adresowych odwożone są tylko te palety, na których pozostały jakieś 

pozycje magazynowe. Za każdym pobraniem pozycji magazynowej (skanowaniem numeru GTIN) system MaGS1 umniej-

szał stan magazynowy danej palety (danego numeru SSCC). Jeżeli stan magazynowy danego SSCC osiągnął wartość "0", to 

numer SSCC przestał istnieć, nośnik paletowy był pusty. Jeżeli stan magazynowy danego SSCC zawierał niewielką liczbę 

pozycji magazynowych, to magazynier podejmował decyzję, czy pozostawia je na aktualnym SSCC czy umieszcza te pozy-

cje luzem w obszarze kompletacji (do późniejszego wykorzystania). 
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Rys.57. Zakres informacyjny dokumentu MDW. 

źródło: opracowanie własne 

13.1.6 PRZEZNACZENIE DOKUMENTU MDW 

1. MDW jest tworzony w magazynie i gromadzi wszelkie dane o realizowanym wydaniu. 

2. MDW powstaje na bazie dokumentu MZW. 
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3. System nadaje kolejny symbol dokumentu MDW i sugeruje datę systemową, jako datę 

zarejestrowania dokumentu (wartość tę można zmienić). 

4. System nadaje dokumentowi kolejny (seryjny) symbol MDW i sugeruje datę systemo-

wą, jako datę wy-dania (wartość tę można zmienić). 

5. Użytkownik aktywuje dokument MDW. System ustawia status dokumentu na „aktyw-

ny”, system zamyka możliwość edycji MDW. 

6. System umożliwia zmianę statusu na "otwarty", jeśli nie została jeszcze uruchomiona 

realizacja wydania (nie wykonano żadnego skanowania). 

7. Dokument MDW można zawsze anulować (systemowo ustawiany status: „anulowa-

ny”), jeśli nie została jeszcze uruchomiona realizacja wydania (nie wykonano żadnego 

skanowania). 

8. Użytkownik przekazuje dokument MDW do realizacji. System ustawia status doku-

mentu na „W realizacji”. 

Ważne! Uruchomienie realizacji powoduje przygotowanie danych do utworzenia doku-

mentu MRZ (Magazynowy Rejestr Zadań) w celu zrealizowania zadania. Doku-

ment MRZ nie jest w niniejszym ebooku omawiany. 

Uwaga: Dane gromadzone w MDW w dalszej fazie przyjęcia pochodzą z aplikacji termi-

nalowej. 

9. Użytkownik skanuje etykiety logistyczne z paletowych jednostek logistycznych lub 

etykiety produktowe z opakowań zbiorczych. 

10. System wprowadza do MDW dane o każdej zeskanowanej pozycji materiałowej wg 

zinterpretowanych identyfikatorów zastosowań kodu GS1-128 (IZ). 

11. Użytkownik decyduje o zakończeniu wydania w dwóch opcjach: 

a. Na terminalu (uruchamiając funkcję typu "Koniec" w aplikacji terminalowej), 

b. Na komputerze (uruchamiając funkcję typu "Koniec" w aplikacji PC). 

12. System MaGS1 zamyka MDW. Ustawia dla aktualnego dokumentu status na „za-

mknięty”. 

Uwaga: Dalsza faza realizacji wydania odbywa się w aplikacji PC. 

13. System umożliwia wydrukowanie MDW. 

14. System umożliwia przekazanie danych o rzeczywistej liczbie wydanych materiałów 

do ERP. 
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Przykładowa postać graficzna dokumentu MDW przeznaczona do wydruku zaprezento-

wana jest na rysunku 57. 

Z magazynowym dokumentem wydania (MDW) związany może być drukowany paszport 

pozwalający na wjazd samochodu odbierającego materiały na teren przed magazynem. Jest to 

Magazynowy Paszport Wjazdowy (MPW). Takie wymaganie przedstawiła firma ABC, 

w której kolejność wjazdu samochodów odbierających towar była istotna ze względu na nie-

wielki obszar terenu dostępnego przed bramami (dokami) magazynu. Paszport wjazdowy 

drukowany był z poziomu systemu WMS MaGS1 na polecenie dysponenta materiałowego 

(sprzedawcy) działającego w biurze handlowym. 
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14 OPERACJE TERMINALOWE  

System WMS nie wykorzystujący w magazynie technik Auto-ID jest systemem 

mało wartościowym. Inwestycja w WMS nie zwraca się wówczas w pełnym za-

kresie. System WMS bez urządzeń odczytujących kody kreskowe nie jest 

w stanie zapewnić pełnej funkcjonalności opisanej w poprzednich rozdziałach 

tej książki. 

Operacje związane z automatyczną identyfikacją odczytanych danych przewijały się już 

w niniejszym ebooku wielokrotnie. W trosce o dobre samopoczucie być może, że zawiedzio-

nego brakiem o tym szczegółów Czytelnika, autor czuje się zobowiązany w tym rozdziale 

skupić uwagę Czytelnika przedstawiając funkcje automatycznej identyfikacji w sposób zagre-

gowany. 

Jak już wspomniano w jednym z pierwszych rozdziałów, niniejsza książka nie jest pod-

ręcznikiem użytkowania systemu WMS MaGS1. Celem, jaki przyświecał autorowi było 

przedstawienie szerokiemu gremium problematyki efektywnego zarządzania magazynem, 

w którym wykorzystywany jest system informatyczny klasy WMS, zarządzania z systemem 

WMS bazującym na międzynarodowych standardach GS1. Skomasowanie funkcji termina-

lowych w jednym rozdziale, zdaniem autora pozwoli Czytelnikowi bogatszemu już o wiedzę 

związana z funkcjonalnością systemu WMS, na lepsze skupienie uwagi na samych operacjach 

automatycznej identyfikacji wzbogacających tę funkcjonalność. 

Wszystkie wykorzystywane w systemie MaGS1 radiowe terminale przenośne muszą być 

zdefiniowane. Na definicję składają się: dowolnie sformułowana nazwa terminala i unikalny 

adres typu MAC
25.  

Każdy ze zdefiniowanych terminali może być aktywny lub nieaktywny, jeżeli administra-

tor systemu MaGS1 ustawi lub wykasuje odpowiadający mu checkbox. Tablicę z przykłado-

wo zarejestrowanymi terminalami przedstawia rysunek 58. Wciśnięcie przycisku "Edytuj" 

spowoduje otwarcie formatki, w której określa się dane identyfikujące użytkowników danego 

terminala i jego przynależność do wybranej grupy. Formatkę przykładowych użytkowników 

terminala ilustruje rysunek 59. 

 

Rys.58. Rejestr zastosowanych terminali. 

źródło: opracowanie własne 
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Rys.59. Formatka do edycji danych o zastosowanych terminalach. 

źródło: opracowanie własne 

14.1.1 WPROWADZENIE DO PRACY Z TERMINALEM 

Terminale mobilne wyposażone są w ekran dotykowy, można więc wykonywać operacje 

korzystając z widocznych na ekranie przycisków ekranowych lub ikon. Ze względu na mały 

format wyświetlacza (ekranu) terminala, umieszczono tam tylko minimum niezbędnych 

w danym momencie informacji. Kolejne formatki ekranowe pojawiają się na terminalu 

w kolejności wynikającej z realizacji aktualnego fragmentu procesu magazynowego. 

Aplikacja terminalowa systemu MaGS1 została przygotowana tak, aby obsługa terminala 

była intuicyjna. W większości sytuacji aplikacja sugeruje magazynierowi, jakie działania po-

winien w danym momencie podjąć. Dla projektantów systemu MaGS1 było to działaniem 

zamierzonym. W głównej mierze chodziło o to, aby magazynier czuł się w obowiązku wpro-

wadzania danych do systemu i nie pomijał, jego zdaniem nieistotnych danych, które dla se-

kwencji działania systemu WMS są jednak istotne. Rolą magazyniera było zatem uważne 

czytanie komunikatów pojawiających się na ekranie terminala, skanowanie kodów kresko-

wych w wyznaczonym przez aplikację momencie, wciskanie odpowiednich przycisków 

i obserwowanie reakcji terminala. 

14.1.2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z TERMINALEM 

Uruchomienie terminala systemu MaGS1 następuje po dwukrotnym kliknięciu (palcem 

lub rysikiem) w ikonę: MAGS1 Terminal (patrz rysunek 60). 
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Rys.60. Uruchomienie aplikacji terminalowej. 

źródło: opracowanie własne 

Po uruchomieniu programu uwidacznia się okno logowania do aplikacji zilustrowane na 

rysunku 61. Przy pomocy klawiatury terminalowej użytkownik wpisuje swój login oraz hasło 

i potwierdza naciśnięciem przycisku ekranowego OK. Dostęp do aplikacji terminalowej mają 

tylko użytkownicy (magazynierzy) zarejestrowani w kartotece użytkowników systemu 

MaGS1. Tam też użytkownikom nadano stosowne loginy i hasła.  

 

Rys.61. Zalogowanie użytkownika aplikacji terminalowej. 

źródło: opracowanie własne 

Poprawne zalogowanie się do aplikacji terminalowej jest potwierdzone ukazaniem się 

głównego okna programu, co ilustruje rysunek 62. W celu wywołania menu z funkcjami apli-
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kacji należy nacisnąć przycisk ekranowy MaGS1 znajdujący się w lewym, górnym miejscu 

ekranu. 

 

Rys.62. Wywołanie menu aplikacji terminalowej. 

źródło: opracowanie własne 

Powyższa czynność ujawnia listę funkcji dostępnych w aplikacji (rysunek 63). 

W następnym kroku należy wybrać z menu rodzaj czynności, jaka w danym momencie ma 

być wykonywana z użyciem terminala. Realizuje się to klikając (palcem lub rysikiem) na na-

zwie wybranej funkcji. 

 

Rys.63. Menu aplikacji terminalowej. 

źródło: opracowanie własne 

14.1.3 PRZYJĘCIE Z PRODUKCJI 

W celu przyjęcia palety do magazynu należy każdorazowo zarejestrować tę czynność 

w systemie MaGS1. Każda paleta utworzona w ostatniej fazie produkcji jest w firmie ABC 
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foliowana. Na zapakowaną (ofoliowaną) paletę, zgodnie z ustalonym w firmie ABC przebie-

giem procesu, naklejana jest wygenerowana z systemu MaGS1 etykieta logistyczna. Do ma-

gazynu mogą być przyjęte tylko palety zarejestrowane w systemie WMS poprzez skanowanie 

kodów kreskowych z etykiet logistycznych. 

Pierwszą zatem czynnością jest uruchomienie na terminalu dostępnej z menu czynności 

pt. Przyjęcie z produkcji (patrz rysunek 64).  

W następnym kroku magazynier wybiera widoczny na ekranie symbol istniejącego (wcze-

śniej wprowadzonego do systemu) zlecenia przyjęcia z produkcji. Otwarte zlecenie będzie ak-

tywne tak długo, aż magazynier nie dokona jego zamknięcia. Zatem wszystkie kolejno przyj-

mowane palety będą przyjmowane w ramach wybranego zlecenia. Tym samym system 

MaGS1 ma możliwość kontrolowania kompletności zlecenia produkcyjnego. System MaGS1 

sugeruje domyślne miejsce magazynowe (najczęściej jest to obszar przyjęć). 

 

 

Rys.64. Uruchomienie funkcji przyjęcia z produkcji. 

źródło: opracowanie własne 

Kolejny krok, to potwierdzenie proponowanego przez system MaGS1 miejsca magazy-

nowego, do którego nastąpi przyjęcie lub ewentualne zeskanowanie innego adresu miejsca 

magazynowego według uznania magazyniera. Czynność tę należy zakończyć wciskając przy-

cisk Dalej, co umożliwi pobieranie danych o przyjmowanej palecie. 

Po naciśnięci przycisku ekranowego Dalej (patrz rysunek 65) aplikacja terminalowa po-

kazuje ekran sugerujący wprowadzenie danych z etykiety logistycznej poprzez skanowanie 

zawartych na niej kodów kreskowych (rysunek 66). 
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Rys.65. Wybór istniejącego zlecenia produkcyjnego. 

źródło: opracowanie własne 

Uważny Czytelnik zapewne już zauważył, że aplikacja terminalowa sugeruje magazynie-

rowi kolejne kroki do wykonania. Nie w każdej sytuacji jest to możliwe, ale w większości 

przypadków magazynier powinien się stosować do treści wyświetlanych komunikatów. 

W tym momencie magazynier za pomocą terminala skanującego odczytuje wszystkie kody 

kreskowe z etykiety logistycznej. Odczytane informacje są natychmiast widoczne na ekranie 

terminala (patrz rysunek 67). 

 

Rys.66. Pobieranie danych z kodów kreskowych. 

źródło: opracowanie własne 

Samo zeskanowanie kodów kreskowych nie świadczy jeszcze o przyjęciu palety 

do magazynu. W tym celu trzeba nacisnąć przycisk ekranowy Przyjmij (rysunek 67), co 

oznacza, że magazynier przyjmuje daną paletę z pełną świadomością co do poprawności przy-
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jęcia. Po przyjęciu palety w wyżej opisany sposób należy powtórzyć czynność skanowania 

kodów dla następnej palety i zakończyć jej przyjęcie tak, jak poprzedniej. 

Na rysunku 67 widoczne są wszystkie informacje, które zostały odczytane z kodów kre-

skowych umieszczonych na etykiecie logistycznej. Informacje te zostały wyselekcjonowane 

z kodu kreskowego GS1-128 poprzez systemową interpretację identyfikatorów zastosowania. 

Tak, jak widoczne są na ekranie terminala, tak też zostaną zapisane w kartotece przyjęć. 

 

 

Rys.67. Przyjęcie palety do magazynu. 

źródło: opracowanie własne 

14.1.4 PRZESUNIĘCIA PALET 

Przyjęte do magazynu palety znajdują się na określonych miejscach magazynowych. Sys-

tem MaGS1 posiada informacje o każdym adresie lokalizacyjnym, pod którym składowana 

jest dana paleta (dany numer SSCC). Jeżeli paletę trzeba z jakiegoś powodu przemieścić 

do innego miejsca magazynowego, to należy to zrobić w określonym reżimie informacyjnym.  

Przeprowadzenie operacji przesunięcia palet między miejscami magazynowymi nie powinno 

być realizowane poza systemem informatycznym. Każdorazowo należy zarejestrować ten fakt 

w systemie MaGS1 w sposób opisany poniżej. 

W pierwszym kroku należy wybrać na terminalu czynność pt. Przesunięcia (patrz rysu-

nek 68). 

W rezultacie tej czynności wyświetlony zostaje ekran widoczny na rysunku 5468 Następ-

nie należy nacisnąć przycisk ekranowy: Weź SSCC (do magazynu są przyjmowane tylko 

jednostki logistyczne oznaczone numerem SSCC). Przycisk Weź GTIN w tym momencie 
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nie jest aktywny, jest przygotowany na okoliczność przyjmowania do magazynu towarów 

w opakowaniach nielogistycznych.  

 

 

Rys.68. Wybór funkcji umożliwiającej przesunięcie. 

źródło: opracowanie własne 

Po pojawieniu się ekranu widocznego na rysunku 69 należy (stosując się do poleceń wy-

generowanych przez system) zeskanować kod adresu miejsca magazynowego, a następnie 

kod numeru SSCC palety. Łatwo zauważyć, że istnieje możliwość pobierania palety 

z określonego miejsca magazynowego, na którym znajduje się jedna paleta lub ze stosu palet. 

 

 

Rys.69. Wybór funkcji przyjęcia palety. 

źródło: opracowanie własne 
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Rys.70. Polecenie skanowania numeru SSCC palety. 

źródło: opracowanie własne 

Po wykonaniu powyższych czynności ekran terminala przyjmuje wygląd, jak na rysunku 

71. Widoczny jest pełny adres lokalizacyjny, z którego pobierana jest paleta o określonym 

numerze SSCC. System sugeruje, aby pobraną paletę przemieścić do docelowego miejsca. 

 

Rys.71. Potwierdzenie wyboru miejsca magazynowego. 

źródło: opracowanie własne 

Zgoda magazyniera na to, że będzie przemieszczał paletę jest sankcjonowana wyborem 

w kolejnym kroku z listy zadań zadania o nazwie Nowe zadanie i potwierdzeniem tej czyn-

ności poprzez naciśnięcie przycisku ekranowego OK. 
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Rys.72. Wybór nowego zadania. 

źródło: opracowanie własne 

Po tej operacji na ekranie terminala widoczny jest obraz podobny do znajdującego się na 

rysunku 73. Jeżeli magazynier "pobierze" na terminal wiele palet, to będą one wówczas rów-

nież widoczne na liście w górnej części ekranu. W każdej chwili można zobaczyć szczegóły 

przemieszczanej palety (po kliknięciu na kod kreskowy z numerem SSCC) lub można tę pale-

tę odłożyć na docelowym miejscu. 

 

Rys.73. Realizacja nowego zadania na terminalu. 

źródło: opracowanie własne 

Aby odłożyć paletę na docelowe miejsce należy powtórnie zeskanować jej numer SSCC. 

Na rysunku 74 widać ekran po wykonaniu tej czynności. Po skanowaniu system wybrał wła-

ściwą paletę z listy. Jej fizyczne odłożenie powinno zostać potwierdzone przez magazyniera 
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poprzez wciśnięcie przycisku ekranowego Odłóż. System nie "wie" jednak jeszcze, na którym 

miejscu adresowym paleta została umieszczona. 

 

Rys.74. Odłożenie palety na miejscu magazynowym. 

źródło: opracowanie własne 

Wciśnięcie przycisku Odłóż powoduje, że ekran zmienia się na widoczny na rysunku 75. 

Należy wówczas zeskanować kod adresu miejsca magazynowego. Informacja o tym, 

że docelowe miejsce wg zdania nie jest określone, świadczy o tym, że w tym przypadku to 

magazynier decyduje o wyborze lokalizacji adresowej. Jeżeli miejsce magazynowe nie jest 

wyposażone w etykietę z kodem kreskowym lokalizacji, zamiast skanowania kodu adresu 

miejsca można go wprowadzić ręcznie, naciskając uprzednio przycisk ekranowy R. 

Opcja ręcznego wpisywania adresu powoduje pojawienie się ekranu widocznego na ry-

sunku 76. Ponieważ w tym przypadku (w magazynie firmy ABC) pojedynczym miejscem 

magazynowym jest cały rząd – wystarczy wybrać numer rzędu, który można wpisać wprost 

z klawiatury lub wybrać poprzez pole ekranowego wyboru. Po wyborze miejsca koniecznie 

trzeba to zatwierdzić wciskając przycisk OK. 
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Rys.75. Potwierdzenie skanowania miejsca magazynowego. 

źródło: opracowanie własne 

Po tej operacji, w środkowej części ekranu, pojawi się adres docelowego miejsca odłoże-

nia palety. W celu zakończenia operacji należy, po sprawdzeniu czy wszystko jest poprawnie, 

ponownie wcisnąć przycisk ekranowy OK. 

 

 

Rys.76. Wyświetlenie wybranego miejsca magazynowego. 

źródło: opracowanie własne 
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Rys.77. Wyświetlenie zeskanowanego miejsca magazynowego. 

źródło: opracowanie własne 

14.1.5 WYDANIE Z MAGAZYNU 

Wydanie materiałów z magazynu jest każdorazowo planowane przez kierownika magazy-

nuz. Dlatego przy przemieszczaniu palet do wydania mamy najczęściej do czynienia z przesu-

nięciem planowanym, którego realizacja różni się od przesunięcia nieplanowanego 

w niewielkim stopniu. 

W celu wydania palety z magazynu należy w menu aplikacji wybrać czyn-

ność Przesunięcia (patrz rysunek 78). 

W odpowiedzi wyświetli się ekran przedstawiony na rysunku 79. Nie oznacza to, że na 

terminalu nie ma żadnych zadań mających związek z wydaniem.  

 

                                                 

 

z Warto pamiętać, że z magazynu nie można wydać czegoś bez wiedzy managera. Zatem manager planuje wydania, ich 

kolejność i zakres bazując na aktualnie posiadanych informacjach. 
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Rys.78. Wybór funkcji przesunięcia do wydania. 

źródło: opracowanie własne 

Dopiero po naciśnięciu przycisku ekranowego Zadania pojawia się ekran podobny 

do widocznego na rysunku 80. Teraz już jest widoczna lista zadań zaplanowanych 

do realizacji wydania. 

 

 

Rys.79. Przygotowanie do realizacji wydania. 

źródło: opracowanie własne 
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Rys.80. Lista zadań wydania. 

źródło: opracowanie własne 

Wybierając zadanie z listy (rysunek 65) można, po naciśnięciu przycisku ekranowe-

go Podgląd zobaczyć szczegóły wybranego zadania. Na rysunku 81 wyświetlana jest przy-

kładowa treść zaplanowanego zadania wydania: paleta o numerze 0590006120000012055 bę-

dzie przesunięta z miejsca 3879 na miejsce 3874, a paleta o numerze 0590006120000012048 

zostanie przeniesiona z miejsca 3553 do docelowego miejsca o numerze 3874. 

 

Rys.81. Treść przykładowego zadania wydania. 

źródło: opracowanie własne 

Mając uruchomioną funkcję Przesunięcia, identycznie jak w przesunięciach nieplanowa-

nych, należy zeskanować kod kreskowy adresu miejsca, z którego pobierana jest paleta, 

a następnie - kod kreskowy numeru SSCC. Efekt tych działań jest widoczny na rysunku 82. 
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Rys.82. Rezultat operacji wydania. 

źródło: opracowanie własne 

W przesunięciu planowanym zadanie jest ściśle określone, dlatego wybierane jest z listy 

zadanie, które aktualnie zostało zaplanowane do realizacji (w tym przykładzie – WZ893, 

patrz rysunek 83). 

 

Rys.83. Aktualne zadanie wydania. 

źródło: opracowanie własne 

Po naciśnięciu przycisku ekranowego OK. pojawia się ekran widoczny na rysunku 84, na 

którym widoczne są towary umieszczone na jednostkach paletowych oraz ich liczby sztuk 

(w tym przypadku równe 1). 
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Rys.84. Aktualna liczba sztuk do wydania. 

źródło: opracowanie własne 

Po powtórnym zeskanowaniu kodu kreskowego numeru SSCC, system wybiera odpo-

wiednią paletę i uaktywnia się przycisk ekranowy Odłóż, jak na rysunku 85. 

 

Rys.85. Wybór palety do odłożenia przy wydaniu. 

źródło: opracowanie własne 

Po jego naciśnięciu pojawia się ekran widoczny na rysunku 86, gdzie mamy wyświetlony 

adres miejsca docelowego. W następnym kroku należy zeskanować kod adresu miejsca doce-

lowego (lub wpisać go ręcznie po wciśnięciu przycisku R) i nacisnąć przycisk OK - wyda-

wany materiał zostanie zarejestrowany w systemie na wskazanym miejscu, w tym przypadku 

w obszarze wydań. 
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Rys.86. Potwierdzenie odłożenia palety przy wydaniu. 

źródło: opracowanie własne 

14.1.6 KOMPLETOWANIE WYDAŃ 

Po wykonaniu zadania przesunięcia wszystkich materiałów na miejsce kompletacji należy 

wybrać czynność Kompletacja (patrz rysunek 87). Wybranie funkcji kompletowania skut-

kuje uwidocznieniem (patrz rysunek 88) ekranu z listą zadań oczekujących oraz listą miejsc 

kompletacji. Należy teraz wybrać właściwe zadanie kompletowania wydania. Aplikacja ter-

minalowa informuje magazyniera, jaki jest aktualny adres miejsca, w którym nastąpi komple-

towanie wydania. 

 

Rys.87. Wybór funkcji kompletowania wydań. 

źródło: opracowanie własne 
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Rys.88. Lista zadań i miejsc kompletowania wydań. 

źródło: opracowanie własne 

Po wyborze zadania i miejsca kompletowania uaktywnia się przycisk ekranowy Zakończ 

kompletację. Oznacza to, że magazynier już zakończył fizyczne kompletowanie palety 

do wydania i zamierza poinformować o tym fakcie system informatyczny. 

Magazynier wciskając przycisk Zakończ kompletację przesyła w tym samym momen-

cie do systemu informację o zakończeniu kompletacji realizowanego wydania. 

 

Rys.89. Zakończenie kompletowania wydań. 

źródło: opracowanie własne 
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14.1.7 ZAŁADUNEK DO SAMOCHODU 

Skompletowane do wydania palety będą za pewien czas ładowane do samochodów. Zała-

dunek na samochód jest również kontrolowany przez funkcje terminalowe, w celu uzyskania 

potwierdzenia, że właściwe produkty opuszczają magazyn. 

W tym celu należy wybrać z menu czynność Załadunek, co widać na rysunku 90. 

Uruchomienie funkcji związanej z załadunkiem palet do samochodu skutkuje pojawie-

niem sie okna, jak na rysunku 76. Widoczny jest ekran z wyświetlanymi pozycjami przezna-

czonymi do załadunku. W górnym wierszu ekranu znajduje się czerwone, migoczące pole, 

w które magazynier jest zobowiązany wpisać numer rejestracyjny pojazdu odbierającego ma-

teriał. 

Dopiero po określeniu fizycznego "miejsca magazynowego", jakim jest samochód, 

a ściślej mówiąc, jego numer rejestracyjny (patrz rysunek 91), uaktywni się możliwość wy-

brania zadania z listy (w tym przypadku wydania: WZ 910) i załadowania przynależnych te-

mu zadaniu jednostek logistycznych. 

 

Rys.90. Wybór funkcji załadunku samochodu. 

źródło: opracowanie własne 
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Rys.91. Lista jednostek związanych z załadunkiem samochodu. 

źródło: opracowanie własne 

Po wybraniu zadania do wykonania materiały można wydać na dwa sposoby (patrz rysu-

nek 76): 

1. Naciskamy przycisk ekranowy Ład.wsz. i w tym momencie zostają załadowane 

wszystkie palety związane z wybranym zadaniem. 

2. Skanujemy numer SSCC każdej jednostki logistycznej i naciskamy przycisk ekrano-

wy Załaduj. 
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POSŁOWIE  

Opisane w niniejszej książce (ebooku) zasady działania magazynu w oparciu o system in-

formatyczny klasy WMS, w tym przypadku system o nazwie MaGS1, nie wyczerpuje całego 

tematu. W rozdziałach tej książki opisane były jedynie podstawowe zagadnienia związane 

z możliwościami systemowego zarządzania magazynem. Wdrożenie systemu WMS nawet na 

poziomie funkcjonalności opisanej w tej książce pozwala jednak na uzyskanie zauważalnych 

efektów, wynikających z prowadzenia informatycznego nadzoru nad poprawnością operacji 

magazynowych. 

Przedstawione poniżej kategorie efektów podane są w kolejności przypadkowej, ponieważ 

trudno jest określić, które z nich są ważniejsze od pozostałych. Autor nie prowadził badań po-

zwalających na sklasyfikowanie efektów wynikających ze stosowania w magazynie systemu 

WMS. Zagadnienie to miałoby charakter oceny wielokryterialnej, w której należałoby 

uwzględnić również aspekty związane z poprawą organizacji pracy, wpływającej na wzrost 

efektywności działań magazynierów pomimo, że zwiększył się zakres ich czynności. 

Często słyszanym ze strony ustawionych negatywnie magazynierów argumentem jest to, 

że oprócz normalnej ich pracy, polegającej na przewożeniu palet, "muszą jeszcze skanować te 

kody kreskowe" (nie wiadomo po co). 

Jednakże grupa magazynierów nastawiona do projektu pozytywnie, zwłaszcza, gdy zostali 

zaangażowani w projekt (rozumieją założenia i cele, są proinnowacyjni itp.) zwykle szybko 

akceptuje nową organizację pracy. Jeżeli system w trakcie eksploatacji nie zawiesza się i nie 

jest bezpośrednią przyczyną przestojów, szybko staje się dla magazyniera sprzymierzeńcem. 

Uciążliwe początkowo czynności związane z obsługą terminala skanującego okazują się pro-

ste i łatwe, podobnie, jak obsługa telefonu komórkowego. Ponadto magazynier lub kierownik 

magazynu nie musi już wykonywać podliczeń, zestawień, raportów czy innych potwierdzeń 

wykonanej pracy. Te zagadnienia przejął na siebie system informatyczny. Zadaniem magazy-

niera jest jedynie zasilanie systemu prawidłowymi danymi. 

Zatem korzyści wynikające ze stosowania systemu WMS przeważają nad obawami trud-

nej niekiedy a związanej z wdrożeniem systemu, konieczności uporządkowania procesów 

magazynowych. Należą do nich m.in.: 

— Zmniejszenie liczby błędów podczas przyjęć i wydań. 

— Lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej. 

— Szybsze i tańsze wydania. 

— Wydania realizowane wg rzeczywiście respektowanej strategii FEFO. 

— Spełnienie wymagań prawa żywnościowego unijnego i polskiego. 
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— Znacząca poprawa kontroli nad bezpieczeństwem konsumenta składowanych 

w magazynie artykułów (traceability). 

— Traceability realizowane w tle normalnej pracy magazynierów. 

— Lepsza organizacja pracy magazynu. 

— Automatyczna analiza czasu pracy magazynierów. 

— Identyfikacja towarów wg zdefiniowanych cech. 

— Ciągła inwentaryzacja w tle normalnej pracy magazynierów. 

— Stały dostęp do informacji o rzeczywistej lokalizacji dowolnego towaru w magazynie. 

— Inwentaryzacja formalna realizowana wielokrotnie sprawniej niż w sposób klasyczny, 

bez konieczności wyłączania z pracy całego magazynu. 

— Ograniczenie dokumentów papierowych do niezbędnego minimum. 

— Korzystanie ze standardowych magazynowych dokumentów związanych z przyjęciami 

i wydaniami. 

— Zmniejszenie poziomu reklamacji i zwrotów. 

— Minimalizacja ryzyka nadużyć. 

— Usystematyzowanie podziału powierzchni magazynowej. 

— Dostęp do zawsze rzeczywistych danych o stanie magazynowym. 

Poza efektami podstawowymi, możliwe jest również uzyskanie efektów wynikających 

z systemowego zoptymalizowania operacji realizowanych w magazynie. Wymaga to jednak 

zastosowania systemu WMS o rozbudowanej funkcjonalności, ale również wymaga to zde-

terminowania użytkowników w dążeniu do chęci uzyskania tych efektów. 

Zagadnienia te są mocno rozbudowane i wymagają opisania w odrębnej książce, co być 

może niebawem nastąpi. 

 

 

© Jerzy Majewski, kwiecień 2013 
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NOTKA AUTORSKA 

Jerzy Majewski, rocznik 1952. Po raz pierwszy z pojęciem - progra-

mowanie - zetknąłem się w klasie maturalnej, a było to ho, ho, ho, a może 

i dawniej. Nauczyciel matematyki na ówczesnych tzw. zajęciach fakulta-

tywnych miał ambicje zarażania nas różnymi ciekawostkami z odległego 

świata wiedzy. Na mnie padło zauroczenie hasłem "programowanie". Pod-

świadomie postanowiłem wówczas, że moja zawodowa przyszłość zawsze 

będzie przebiegała w okolicach tego hasła. Nie trzeba było długo czekać.  

Policealne Studium Zawodowe dało mi podstawy wiedzy o ówczesnych (1973) komputerach 

i zawód "Programista Elektronicznych Maszyn Cyfrowych". Ale prawdziwą satysfakcję łapałem 

pracując w jednym z instytutów na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej 

pisząc - we współpracy z pracującymi tam kolegami, inżynierami - programy w języku Algol. 

Dzisiaj to brzmi egzotycznie, ale z programem zarejestrowanym na papierowych kartach lub 

taśmach perforowanych jechało się do centrum komputerowego i zapuszczało go na komputerze 

ODRA 1204. To było pasjonujące, gdy komputer wywalał program z powodu błędu (brak śred-

nika), a następna sesja komputerowa za trzy tygodnie...  

To tam wtedy podjąłem decyzję, że muszę przejść na drugą stronę, tę inżynierską. Już mia-

łem świadomość, że odpowiednio zaprogramowane komputery to klucz do dynamicznego roz-

woju wiedzy. Praca w pierwszej firmie po studiach (1979) to moja inicjatywa wdrożenia tam 

techniki komputerowej na "pustyni informatycznej", jaką jawiło się nowoczesne, jak na tamte 

czasy tamto przedsiębiorstwo. Po wielkich trudach sprowadziłem do firmy komputer MERA-60 

(wierną kopię amerykańskiego PDP-11), wytwarzany w Instytucie Systemów Sterowania 

w Katowicach, a eksportowany głównie na kierunki wschodnie...  

Pomysł, aby zinformatyzować wszystkie trzymane wówczas w segregatorach dane konstruk-

cyjne i marszruty technologiczne był pierwowzorem MRP, o czym nie miałem wtedy zielonego 

pojęcia (że takie pojęcie w ogóle istnieje). Różne kolejne "przygody" z informatyką w różnych 

wdrożeniach na rzecz różnych firm to dojrzewanie do pracy w ILiM.  

Od początku pracy w Instytucie Logistyki i Magazynowania (1995) odkrywałem czym jest 

logistyka, bardzo prędko konstatując, że nie ma i nie będzie dobrej logistyki bez zastosowania 

informatyki, co znalazło swój wyraz w książce "Informatyka dla logistyki", wydanie I, II i III, 

ISBN: 978-83-87344-73-3. Potraktowałem w niej to hasło, jako swoiste jej credo dla zawartych 

w niej treści. Ówczesne zauroczenie systemami wyposażonymi w funkcjonalności realizujące 

ideę MRP było atawistycznym nawrotem do źródeł (1979). Nareszcie mam dostęp 

do "prawdziwych" systemów MRP!  

System MAX firmowany przez angielską firmę ICL rozbierałem na części. Zaprzyjaźniłem 

się z ludźmi z ICL, czerpałem wiedzę całymi garściami, wspólnie realizowaliśmy różne projekty, 

byłem uczestnikiem autentycznego wdrożenia systemu MRP. To właśnie wtedy dostrzegłem 

ogromną przepaść między oferowanymi zachodnimi funkcjonalnościami MRP, a ich postrzega-

niem przez przyszłych polskich użytkowników i ich oczekiwaniami. Przygoda w kilkuletnim 

obcowaniu z MRP to obserwacja ewolucji tej klasy systemów do pojęcia ERP. Szukanie w tym 

czasie w systemach ERP aspektów logistycznych uznałem za walkę z wiatrakami. W systemach 
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ERP zawsze brakowało mi tej "drugiej nogi" logistycznej, czyli informatycznej obsługi przepły-

wów fizycznych. Wirtualne przepływy informacyjne zachodzące w ERP nie są aż tak fascynują-

ce.  

Zacząłem interesować się prawdziwą logistyką w ujęciu informatycznym. Ponieważ los mi 

sprzyjał, jakoś tak niepostrzeżenie rozpocząłem wewnętrzną współpracę z Anią Kosmacz-

Chodorowską, uznanym w ILiM autorytetem w zakresie szczegółów GS1. Licznie realizowane 

opracowania koncepcji wdrażania kodów kreskowych z uwzględnieniem standardów globalnych 

w przedsiębiorstwach wymuszały liczne wizyty w magazynach Klientów. To był ocean proble-

mów i kopalnia wiedzy, którą łapałem z potoku słów emitowanych przez Anię w kierunku na-

szych Klientów. Podczas długich podróży samochodowych rozwiązywaliśmy najtrudniejsze za-

gadnienia wzajemnie się napędzając. Ania stojąca na straży czystości standardów - ja próbujący 

to wszystko umieścić gdzieś w informatyce. Tego nie udało się zrobić za jednym zamachem. 

Śmiało mogę powiedzieć, że te kilka lat naszego wspólnego oddziaływania na problemy, 

z którymi się stykaliśmy w rzeczywistości klienckiej, to fundamenty systemu WMS MaGS1, 

którego niebawem miałem być głównym projektantem. Tych prawd nie było w żadnym pod-

ręczniku ani logistycznym, ani informatycznym. Dlatego zebrałem tę wiedzę i skoncentrowałem 

ją w kolejnej książce, tym razem pod tytułem "Informatyka w magazynie", wydanej w 2006 roku 

ISBN: 978-83-87344-52-8. 

Coraz bardziej przekonywałem się, że specyfikacje GS1 są obiektywne. GS1 to szatański 

pomysł, który się materializuje w każdej rzeczywistości. Już niewiele mi pozostało 

do stwierdzenia, że w standardach GS1 można ująć WSZYSTKO. Trzeba tylko chcieć to zrozu-

mieć. A później pojawiły się projekty współpracy z siecią JMD, projekt "Reglo" i inne. To były 

duże wyzwania organizacyjne, należało odwiedzić kilkaset firm, najczęściej magazynów 

i wdrażać software drukujący etykietę logistyczną GS1. Olbrzymie doświadczenie i jeden zasad-

niczy wniosek: nie ma dwóch identycznie zorganizowanych magazynów! Niby te same procesy, 

ale w każdym przypadku inaczej przebiegające, z innymi pomysłami na ich sprawność, czy efek-

tywność. To były kolejne prawdy cementujące podwaliny pod system MaGS1. 

System MaGS1 został w ILiM wytworzony i wdrożony w pięciu przedsiębiorstwach 

w latach 2006 - 2011. Niestety los przesądził, że ILiM zaprzestał prowadzenia prac rozwojo-

wych i system wylądował na półce. 

Uznałem, że niezbywalne doświadczenie uzyskane podczas wdrożeń wsparte wieloletnimi 

działaniami konsultingowymi w zakresie standardów GS1 nie powinno zostać zmarnowane. Stąd 

pomysł na uruchomienie serii wydawniczej pod hasłem "Informatyka w magazynie", której jed-

nym z woluminów jest niniejsza książka. Została dostosowana do nowoczesnej konwencji książ-

ki elektronicznej w coraz powszechniejszym standardzie ePUB. Czytelnik może ją czytać 

w czytniku, w tablecie, w smartfonie no i oczywiście w komputerze. Jeśli widzi taką potrzebę, 

może ją też wydrukować. 
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POJĘCIA I SKRÓTY UŻYWANE W TEJ KSIĄŻCE 

                                                 

 
1
 WMS (Warehouse Management System) - System zarządzający procesami magazynowymi, specjalistycz-

ne rozwiązanie informatyczne ujmujące wszelkie strategie magazynowania, nadzorujące racjonalne rozmiesz-

czenie zapasów, współpracujące z technikami ADC; system informatyczny specjalizowany do realizacji proce-

sów logistyki magazynowej. 
2
 GS1 (Global System One) - Nazwa światowej organizacji zarządzającej systemem GS1 (GS1 GO - Global 

System One Global Office) – międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli, tworzy i zarządza global-

nym systemem GS1 identyfikacji i komunikacji dóbr, usług i lokalizacji, opartym na standardzie akceptowanym 

w handlu międzynarodowym, stosującym standardowe kody kreskowe GS1, standardowe Identyfikatory Zasto-

sowania GS1 oraz komunikaty EDI w standardzie UN/EDIFACT – EAN-COM. 
3
 MaGS1 - Nazwa własna systemu informatycznego klasy WMS, opracowanego w Instytucie Logistyki 

i Magazynowania. Nazwa nakierowuje zastosowania systemu na eksponowanie standardów GS1 (Magazyn, 

w którym wykorzystywane są standardyGS1). 
4
 ADC (Automatic Data Capture) - Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logi-

stycznych za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych, pojęcie mocno związane z logistyką, obejmujące auto-

matyczne identyfikowanie danych, na ogół z wykorzystaniem kodów kreskowych i ich przekazywanie do syste-

mu informatycznego celem dalszego przetwarzania, ADC wspomaga funkcjonowanie systemu WMS. 
5
 System otwarty - Pojęcie otwartego systemu informatycznego związane jest z jego zdolnością do informa-

tycznego akceptowania dowolnych pozycji magazynowych dostarczonych do magazynu niezależnie od źródła 

ich pochodzenia. Otwarty system informatyczny akceptuje każdą pozycję magazynową oznakowaną wg standar-

dów GS1. 
6
 FIFO (First Input First Output) - Zasada polegająca na wydawaniu w pierwszej kolejności tych artykułów, 

które do magazynu zostały przyjęte, jako pierwsze. 
7
 Traceability - Zdolność przedsiębiorstwa do śledzenia pochodzenia towarów, zwłaszcza spożywczych. 

System informatyczny WMS MaGS1 został zaprojektowany głównie pod to zastosowanie. 
8
 ERP (Enterprise Resources Planning) - Rozbudowana pod względem funkcjonalnym kategoria systemów 

informatycznych, służących do obsługi przedsiębiorstwa pod kątem zarządzania nim jako całością, nieszczegól-

nie zaprojektowana do oddziaływania na logistykę; główne obszary oddziaływania systemów ERP, to zasoby fi-

nansowe, kontrolingowe, kadrowe oraz procesy wytwórcze i sprzedażowe. 
9
 Terminal - Elektroniczne, przenośne urządzenie do zbierania danych, radiowe lub wsadowe na ogół zinte-

growane ze skanerem. Terminal radiowy to elektroniczne urządzenie, komunikujące się za pomocą urządzenia 

radiowego nadawczo-odbiorczego, współpracuje z systemem WMS w trybie on-line. Terminal wsadowy (doku-

jący, kolektor danych) to programowalne, elektroniczne urządzenie do zbierania danych, umożliwia dokonywa-

nie wybranych operacji na magazynie w trybie off-line - pobranie do wykonania i przekazywanie do systemu 

WMS po wykonaniu. Współpraca z systemem WMS odbywa się przez  urządzenie bazowe (dok) podłączone do 

komputera. 
10

 Skaner (bar code reader) - Czytnik kodu kreskowego  – urządzenie służące do zbierania danych zakodo-

wanych w symbolu kodu kreskowego; przetwarza informację optyczną (np. wydrukowany kod kreskowy) na sy-

gnały elektryczne, które następnie są dekodowane i przekazywane do komputera. Skanowanie to czynność pole-

gająca na odczytaniu kodu kreskowego przy pomocy skanera. 
11

 GTIN (Global Trade Item Number) - Globalny Numer Jednostki Handlowej – skrótowe określenie jedno-

znacznego w skali świata oznaczenia kodowego jednostki handlowej, od surowca do wyrobu gotowego, w opa-

kowaniu detalicznym i hurtowym. GTIN może wykorzystywać standardową strukturę numerów 8-, 12-, 13- lub 

14-cyfrowych. W bazie danych systemu informatycznego numer GTIN zawsze powinien być zapisywany w polu 

14-cyfrowym. 
12

 EAN-13 - Graficzne przedstawienie 13-cyfrowego, unikalnego numeru kodowego GTIN w formie kodu 

kreskowego w standardowej symbolice GS1. Kod EAN-13 znajduje główne zastosowanie w obszarze detalicz-

nych kas sklepowych. 
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13

 SSCC (Serial Shipping Container Code) - Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej. Skrótowe określenie 

jednoznacznego w skali świata oznaczenia kodowego jednostki logistycznej. SSCC jest numerem rejestracyjnym 

każdej pojedynczej jednostki logistycznej, np. dwie palety z identyczną zawartością mają dwa różne numery 

SSCC. 
14

 Kolumna regałowa - Przestrzeń składowania zawarta między konstrukcyjnymi słupami nośnymi w regale 

podzielona na poziomy składowania ograniczone półkami. W różnych kolumnach regałowych mogą występo-

wać różne poziomy półkowe. 
15

 GS1-128 - Oznaczenie kodowe o zmiennej długości, zależnej od liczby zakodowanych informacji i ich 

rodzaju. Każda informacja jest w oznaczeniu poprzedzana standardowym identyfikatorem zastosowania (IZ) 

jednoznacznie określającym jej przeznaczenie. 
16 

IZ - Identyfikator Zastosowania – pole występujące w oznaczeniu kodowym GS1-128 dwu-, trzy- lub 

czteroznakowe, które jednoznacznie identyfikuje jego format oraz znaczenie następujących po nim informacji 

(Application Identifiers). 
17

 Redundancja - Nadmiarowość w stosunku do tego, co konieczne lub zwykłe. Określenie odnosi się za-

równo do nadmiaru zbędnego lub szkodliwego, niecelowo zużywającego zasoby, jak i do pożądanego zabezpie-

czenia na wypadek uszkodzenia części systemu. Redundancja danych pozbawia system unikalności identyfika-

cyjnej. 
18

 RFID (Radio Frequency IDentification) - Technika automatycznego identyfikowania pozycji magazyno-

wej z wykorzystaniem częstotliwości radiowej (bezstykowa, odległościowa). 
19

 EPC (Electronic Product Code) - Elektroniczny kod produktu określany niekiedy, jako „radiowy kod kre-

skowy”. Jest to rozwiązanie, które obejmuje znacznie więcej niż tylko sam kod, gdyż stanowi połączenie techno-

logii RFID z możliwościami, jakie daje internet. Każdy towar ma swój indywidualny numer (kod), który instru-

uje komputer, na jakim serwerze szukać rozszerzonych informacji o zidentyfikowanym obiekcie. 
20

 EDI (Electronic Data Interchange) - Elektroniczna Wymiana Danych - bezpapierowa, ustandaryzowana 

wymiana danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi partnerów biznesowych, przy minimalnym 

udziale człowieka (z aplikacji do aplikacji). EDI to bezpośrednia wymiana informacji występujących na doku-

mentach handlowych w postaci powszechnie akceptowanych standardów elektronicznych komunikatów, pomię-

dzy różnymi partnerami: producentami, dostawcami, odbiorcami, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, agen-

cjami rządowymi itp. 
21

 RTLS (Real Time Locating Systems) - Radiowy system bezpośredniego lokalizowania obiektów, wyko-

rzystywany do automatycznej identyfikacji i śledzenia lokalizacji obiektów i osób w czasie rzeczywistym, naj-

częściej w obrębie budynku lub ograniczonego obszaru otwartego. 
22

 3z9 Kod 3z9 lub kod 39 (Code 39) - Opracowany został w roku 1974 przez firmę Intermec Corporation, 

aby umożliwić zakodowanie danych alfanumerycznych. W latach 80-tych Kod 39 był symboliką najczęściej 

wybieraną przez największe firmy przemysłowe, gdzie niezbędne było kodowanie danych alfanumerycznych. 

Największym mankamentem Kodu 39 jest to, że zajmuje stosunkowo dużo miejsca na etykiecie, a ponieważ 

nowe zastosowania często wymagają zakodowania coraz to większej ilości informacji, został on wyparty przez 

Kod 128 (Code 128). Każdy znak w Kodzie 39 zbudowany jest z 9 kresek, z czego 3 są szerokie, a 6 wąskich 

(stąd nazwa Kod 39). Na znak składa się pięć ciemnych kresek i cztery jasne. Każdy znak oddzielony jest od są-

siedniego jasną kreską (tzw. przerwą międzyznakową) o nieokreślonej ściśle szerokości i nie niosącą żadnej in-

formacji. Określona jest tylko nominalna szerokość tej przerwy, wynikająca z budowy znaków. Symbol zapisany 

w Kodzie 39 może mieć różną, ale do 16 znaków. 
23

 Etykieta - Wydruk, zazwyczaj na papierze samoprzylepnym z drukarki kodów kreskowych, zawierający 

indywidualnie konfigurowane informacje (zazwyczaj: numer nośnika, nazwa i numer artykułu oraz jego partia, 

data i godzina oznakowania nośnika oraz inne informacje, np. ilość) 
24

 MRP - Pojęcie MRP należy rozpatrywać w dwóch aspektach. MRPI (Material Requirement Planning) - 

Planowanie Potrzeb Materiałowych, to jedno z najwcześniejszych gospodarczych zastosowań komputerów. Pla-

nowanie potrzeb materiałowych jest formą sterowania zaopatrzeniem i wytwarzaniem, która opiera się na anali-

zie zamówień na wyroby gotowe. MRP traktowane jest, jako podejście zapobiegawcze, gdyż pozwala na zarzą-

dzanie zapasami przez przewidywanie ich zużycia i planowanie wielkości zamówienia oraz chwil zamawiania w 

taki sposób, by utrzymywać zapasy na pożądanym niskim poziomie. Natomiast MRP II (Manufacturing Resour-

ces Planning) - Planowanie Zasobów Wytwórczych, to odpowiedź na szybko rosnące potrzeby użytkowników, 

ze względu na małą pojemność pojęcia: MRP II traktowane jest, jako narzędzie w systemie harmonogramowania 
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produkcji. Szczegółowo podaje wielkość i terminy zamówień, sygnalizuje, które zamówienia powinny być w 

chwili bieżącej wysłane i jak ich opóźnienie wpłynie na opracowany harmonogram produkcji. 
25

 MAC (Media Access Control) - Sprzętowy adres karty sieciowej, unikatowy w skali światowej, nadawany 

przez producenta danej karty podczas produkcji. Adres MAC jest 48-bitowy i zapisywany jest heksadecymalnie 

(szesnastkowo). Pierwsze 24 bity oznaczają producenta karty sieciowej, pozostałe 24 bity są unikatowym identy-

fikatorem danego egzemplarza karty. Adres MAC może wyglądać przykładowo tak: 00:0A:E6:3E:FD:E1 
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