NowoÊci z EAN Polska

Janusz Targosz
Prezes JANTAR Sp z o.o. Bielsko Bia∏a

Kody kreskowe noÊnikiem informacji w systemach
automatycznej identyfikacji – przyk∏ad wdro˝enia
JANTAR Sp z o.o. opracowa∏ i wdro˝y∏ • zintegrowanie baz danych z poszczew firmie STAR PECK system obs∏ugi progólnych etapów ∏aƒcucha logistyczdukcji i magazynu w oparciu o kod
nego z systemem zarzàdzania firmy.
UCC/EAN-128 i system zarzàdzania firmy
REKORD. Rozwiàzanie to powsta∏o jako
Projekt zosta∏ podzielony na kilka
uzupe∏nienie nowoczesnej linii pakujàcej faz wynikajàcych z koniecznoÊci dowyroby w´dliniarskie.
stosowania infrastruktury zak∏adu do
potrzeb systemu automatycznej idenZa∏o˝enia projektu by∏y nast´pujàce: tyfikacji.
• przygotowanie systemu znakowania
partii wyrobów w magazynie poFaza I: Opracowanie procedur logiÊrednim przed pakowaniem final- stycznych
nym, kontrol´ operacji magazynoOkreÊlono wymagania i niezb´dne
wych, realizacj´ zleceƒ wydania do informacje potrzebne do realizacji
pakowania na automatycznà lini´ podstawowych procesów: kontroli
pakujàcà
stanów bie˝àcych, zleceƒ produkcyj• okreÊlenie sposobu znakowania opa- nych, zleceƒ pakowania i dyspozycji
kowaƒ handlowych i pude∏ zbior- wydania.
czych podczas procesu pakowania,
tak aby by∏a mo˝liwa automatyczna
Faza II: Dostosowanie magazynu pokompletacja zamówieƒ klienta i we- Êredniego do ewidencji asortymentu
ryfikacja realizacji
z dok∏adnoÊcià do serii

Opracowano system znakowania
i ewidencji podwieszanych wózków
rolkowych, na których przechowuje
si´ ka˝dà parti´ asortymentu, oznakowano sektory magazynu, w których
sk∏adowane sà poszczególne partie
i wdro˝ono system ewidencji wraz
z kontrolà wagi netto ka˝dej partii.
Faza III: Pakowanie i konfekcjonowanie wyrobów
Automatyczna linia pakujàca wa˝y
i etykietuje ka˝dà sztuk´ przygotowywanego wyrobu, a nast´pnie rozdziela, tak aby zadana iloÊç sztuk znalaz∏a
si´ w pudle zbiorczym. Pud∏o jest kontrolnie wa˝one, aby sprawdziç sumarycznà wag´ wyrobu i drukowana jest
etykieta zbiorcza, dzi´ki której mo˝liwa jest weryfikacja zawartoÊci i automatyczna kompletacja zamówieƒ.
Faza IV: Kompletacja zamówienia
klienta
Ostatnim etapem jest kompletacja
zamówienia klienta. Obraz zamówienia klienta zatwierdzonego do wydania zostaje za∏adowany do terminala

przenoÊnego i operator kompletuje
poszczególne pozycje odczytujàc etykiety zbiorcze z wyprodukowanych
pude∏. Terminal sprawdza, czy odczytana pozycja widnieje na zamówieniu
i kontroluje iloÊç, i wag´ pude∏, tak
aby sumaryczna waga asortymentu by∏a zbli˝ona do widniejàcej w zamówieniu. Po skompletowaniu wszystkich
pozycji, dane o wydanej iloÊci i wadze
poszczególnych asortymentów wracajà z terminala do systemu obs∏ugi zamówieƒ, nast´puje automatyczna korekta stanów magazynowych i zostaje
wydrukowany dokument wydania.
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