System zarządzania pracą
magazynu
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Moduły konfiguracyjne oraz operacyjne
Moduły interfejsów wymiany danych oraz raportowe / ostrzeżeń

Moduł interfejsów
wymiany danych

Moduł WWW

Moduł raportów
i statystyk

Moduł alertów
Ostrzeżenia
dyspozytorskie

ERP, TMS, Automatyką itp.

Moduły operacyjne
Moduł obsługi przyjęcia do
magazynu (Dostaw awizowanych)
Moduł obsługi paczek
niehandlowych /Paczek serwisowych

Moduł wspomagania spedycji
Moduł obsługi sytuacji awaryjnych

Moduł obsługi przyjęcia do
magazynu (Dostaw
awizowanych)

Moduł obsługi wydania z
magazynu (Na podstawie
zleceń)

Moduł konfekcjonowania
(Prosta obsługa zestawów)

Moduł VAS (Co – packing)

Moduł zarządzania nośnikami
Moduł operacji cennikowych

Moduł inwentaryzacji
Moduł dokumentów

Moduł obsługi wysyłek

Moduł obsługi Cross – docking’u

Moduł automatycznego
uzupełniania zapasu w strefach
kompletacji

Moduł przesunięć wewnętrznych

Moduł obsługi zwrotów
wewnętrznych oraz zewnętrznych

Moduł przesyłek kurierskich

Moduł jednostek magazynowych

Moduł bramy

Moduły konfiguracyjne
Konfiguracja składowania jednostek
magazynowych

Konfiguracja kompletacji i
uzupełnienie zapasu

Konfiguracja partnerów handlowych

Konfiguracja struktury dystrybucji

Dane stałe o produktach
Konfiguracja organizacji pracy

Konfiguracja funkcjonalna
magazynu

Konfiguracja fizycznej struktury
magazynu

Konfiguracja struktury dystrybucji

Konfiguracja jednostek ładunkowych
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Obsługa magazynów
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Ogólna budowa systemu logifact® WMS

Poziom dyspozytorski

Poziom operacyjny
88

System raportowy / Dashboardy

111

Obsługa błędów i sytuacji awaryjnych

Katalog sytuacji
Typy reakcji na błąd

Kody błędów

Obsługa błędów

Diagnoza wyjaśnienia
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Obsługa błędów i sytuacji awaryjnych

Katalog sytuacji
System posiada katalog mogących wystąpić w
obsłudze operacji magazynowych błędów i sytuacji
wyjątkowych wraz ze zdefiniowanymi reakcją
systemu oraz sposobem postępowania użytkownika
w takich sytuacjach
Przykładowe sytuacje awaryjne obsługiwane przez
system:

▪

zajętość miejsca widzianego przez system

▪

brak
możliwości
odstawienia
magazynowej do lokacji

▪

brak oczekiwanej
kompletacyjnej

▪

etc.

ilości

produktu

jednostki
w

lokacji
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Obsługa błędów i sytuacji awaryjnych

Kody błędów
Przykładowe kody błędów:

▪

brak jednostki

▪

inna jednostka

▪

miejsce zajęte

▪

jednostka nie mieści się – za wysoka / za szeroka

▪

inny produkt

▪

brak produktu

▪

brak na jednostce do rozwożenia

▪

brak jednostki magazynowej dla odłożenia produktu

▪

inna jednostka w lokacji odłożenia

▪

inny produkt w lokacji odłożenia

▪

jednostka jest pusta

▪

etc.
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!

Moduł ostrzeżeń dyspozytorskich
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Alerty (Moduł Ostrzeżeń Dyspozytorskich)

▪

Moduł alertów jest narzędziem służącym do
permanentnego

monitorowania

wybranych

procesów magazynowych i natychmiastowego
powiadamiania
odpowiedniego

dyspozytora
szczebla

lub
o

kierownika
wystąpieniu

niepożądanej sytuacji.

▪

Działanie

modułu

opiera

się

o

system

programowalnych alertów. Moduł zawiera alerty

standardowe. Pozostałe potrzebne alerty mogą
być

konfigurowane

przez

Wykonawcę

na

zlecenie Zamawiającego lub samodzielnie przez
Zamawiającego
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Alerty (Moduł Ostrzeżeń Dyspozytorskich)

▪

Przykład 1

Jako warunek uruchomienia alertu zdefiniowano ’’Ilość

list inwentaryzacyjnych oczekujących na wykonanie”.
Jako

parametr

graniczny

określono wartość ”>10”.

uruchomienia

alertu

Oznacza to, że w przypadku wygenerowania przez WMS
11-ej listy inwentaryzacyjnej, moduł uruchomi alert o
odpowiedniej treści i prześle do wskazanego adresata.

▪

Przykład 2

Jako warunek uruchomienia alertu zdefiniowano „Ilość

minut oczekiwania systemu na podjęcie zadania”. Jako
parametr graniczny uruchomienia alertu określono
wartość ”>15”.
Pracownicy

mogą

na

przykład

otrzymywać

powiadomienia w przypadku, gdy czas oczekiwania na
realizację kompletacji istotnego zamówienia z punktu

widzenia Firmy przekroczy określoną liczbę minut lub
zadanie zostanie oznaczone jako zakończone.
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Platforma do współpracy
z kurierami i przewoźnikami

150

Platforma dla współpracy z kurierami i przewoźnikami

151

Licencjonowanie systemu
logifact® WMS
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Licencjonowanie systemu logifact® WMS
Licencjonowanie na lokalizację adresową i instalację
systemu wms – jedna licencja systemu WMS dla całego
magazynu lub kilku magazynów znajdujących się w jednej
lokalizacji adresowej

Licencja udzielana na czas nieokreślony (perpetual)

Licencja udzielana jednokrotnie - niezależnie od

ewentualnego rozszerzenia o dodatkowych użytkowników w
przyszłości

Brak opłat utrzymaniowych - typu maintenance

Koszt licencji systemu wms w stosunku do ogólnych
kosztów wdrożenia - wynosi około 10-20% wartości
(niezależnie od ilości użytkowników)
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Utrzymanie, aktualizacje i rozwój systemu logifact® WMS

▪

System jest utrzymywany i rozwijany w oparciu o trzy gałęzie: produkcyjną,
testową i rozwojową. Baza produkcyjna i testowa zainstalowane są na zasobach
Klienta a baza rozwojowa na zasobach Logifact

▪

Gwarancja

ciągłości

informatycznej.

usługi

Możliwość

poprzez

dostarczenia

optymalny

systemu

w

dobór

modelu

infrastruktury

usługowym

(PaaS – Platform as a service) w udostępnionej infrastrukturze poprzez
bezpieczne ośrodki przetwarzania danych

▪

Utrzymanie

Aktualizacje

System jest dostępny w wersji standardowej lub w wersji dedykowanej pod
konkretne indywidualne potrzeby danego magazynu. Wszystkie dostarczane
wersje systemów są konfigurowalne oraz otwarte na rozwój o dodatkowe
funkcjonalności

▪

System jest stale doskonalony i rozwijany w odpowiedzi na zmieniające się

Rozwój

warunki rynkowe i oczekiwania Klientów

▪

Firma Logifact zdecydowała się na strategię wersjonowania indywidualnego.
Strategia indywidualna daje możliwość dopasowania oprogramowania do

indywidualnych wymagań poszczególnych klientów, czyli dostarczanie tzw.
systemów ”szytych na miarę”

Serwis
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Gwarancja oraz serwis systemu logifact® WMS

▪

Automatycznie w pierwszym kroku po produkcyjnym uruchomieniu systemu,
Klienci Logifact standardowo otrzymują roczną gwarancję na bezpłatną
naprawę incydentów spowodowanych błędami oprogramowania

▪

Utrzymanie

Dzięki zaawansowanemu internetowemu systemowi zgłoszeń, Klienci mają
możliwość rejestrowania incydentów przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu

▪

Po zakończeniu wdrożenia Klienci Logifact mogą liczyć na profesjonalną obsługę
serwisową, która dostępna jest w naszej ofercie

▪

Aktualizacje

Parametry opieki serwisowej dobierane są indywidualnie pod kątem wymogów

magazynu oraz specyfiki konkretnego projektu wdrożeniowego. Obsługiwane

modele serwisowe pokrywają oczekiwania klientów w najszerszym zakresie – od
zabezpieczenia
eksploatacji

niezbędnego

systemu

wsparcia

zarządzania

skoncentrowanego

magazynem

WMS

przy

na

codziennej

jednoczesnym

Rozwój

zapewnieniu wysokiego poziomu SLA, po udostępnienie szerokiego wachlarza

dedykowanych programistycznych i projektowych usług świadczonych na
preferencyjnych warunkach

▪

Na

potrzeby

Klientów

o

najwyższych

wymaganiach

w

stosunku

do

oprogramowania magazynowego, Logifact zapewnia indywidualne warunki

Serwis

obsługi serwisowej, w tym serwis w trybie 24/ 7 / 365
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