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System identyfikacji palet on-line na wózkach wid∏owych
w DHL Express (cz. 2)

Oracle
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jàcych z r´cznego terminala (kod wózka, kod paletowy, kod pocztowy) i wózkowego (kod wózka – ustalony na sta∏e;
taki sam jak na identyfikatorze umieszczonym na wózku, waga paczki). Na zakoƒczenie procedury pomiaru wagi na terminalu wózkowym pojawia si´ potwierdzenie prawid∏owego wykonania procedury oraz kierunek wysy∏ki palety.
Identyfikacja wózka w momencie gromadzenia informacji o palecie jest kluczem systemu. System jest bowiem zaprojektowany w bardzo elastyczny sposób – nie ma przypisania terminala r´cznego PDT do terminala wózkowego VRC.
W ka˝dej chwili ka˝dy wózek podje˝d˝a
do pracownika z terminalem r´cznym,
Ogólny schemat systemu komunikacji
nast´puje identyfikacja wózka (w tym
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Elementy aktywne w trybie pracy z terminalami PDT

Zdj´cia zainstalowanych urzàdzeƒ

Oracle

System pozwala na automatycznà
prac´ ka˝dego terminala wózkowego
z terminalem r´cznym oraz bez udzia∏u
terminali r´cznych (odczyt kodów
przez skaner kodów kreskowych).
G∏ównym trybem pracy systemu, jako
najbardziej efektywnym rozwiàzaniem,
jest wspó∏praca terminali PDT z komputerami wózkowymi VRC. Podczas pracy
serwer WaveLink zapewnia bezpoÊrednià komunikacj´ pomi´dzy terminalami
PDT a odpowiednim komputerem VRC.
Komunikacja odbywa si´ z wykorzystaniem protoko∏u TCP/IP.
W przypadku koniecznoÊci pracy bez
terminali PDT (brak magazyniera), wykorzystana zostaje niezale˝na Êcie˝ka
przep∏ywu informacji. Pomijajàc serwer
WaveLink aplikacja na VRC wykorzystujàc dzia∏ajàcy serwis ∏àczy si´ z bibliotekà DLL, a poprzez nià wprowadza dane do systemu, jak równie˝ pobiera in-

Elementy aktywne w trybie pracy bez terminali PDT

formacje zwrotne. Rozwiàzanie takie,
poprzez oddzielenie Êcie˝ek przep∏ywu
informacji, gwarantuje wi´kszà niezawodnoÊç ni˝ rozwiàzanie wykorzystujàce w drugim trybie pracy serwer
WaveLink do ∏àcznoÊci z bibliotekà DLL.
JeÊli w takim trybie pojawi si´ usterka
pracy sieci, u˝ytkownik zostanie o tym
poinformowany, a dane automatycznie
zostanà buforowane w pami´ci komputera VRC. Po ponownym nawiàzaniu
∏àcznoÊci dane zostanà przes∏ane do
systemu centralnego.
Jednà z mo˝liwoÊci wykonania tego
systemu jest platforma WaveLink, która
by∏a ju˝ wczeÊniej wykorzystana w firmie DHL Express. Technologia ta umo˝liwia jednowàtkowe dzia∏ania aplikacji,
a co za tym idzie, jest dedykowana do
prostych terminali.
Platforma PocketPC jest platformà wielowàtkowà, co powoduje, ˝e mo˝na stosowaç asynchronicznà wymian´ danych.
Jest to nowoczesna platforma do najbardziej wymagajàcych aplikacji (platforma
ta obs∏uguje komunikacj´ z wagami oraz
z serwerem TCP/IP). Dodatkowo platforma PocketPC jest w stanie funkcjonowaç
równie˝ w przypadku niesprawnej sieci
radiowej. Wykorzystany wtedy zostaje
r´czny skaner dost´pny na wózku, a dane sà buforowane na terminalu i wysy∏ane po ponownym uruchomieniu sieci radiowej lub manualnie po pod∏àczeniu
terminala do komputera PC.
Przewiduje si´ kolejne etapy rozwoju
systemu identyfikacji palet:
1. automatyczna identyfikacja wózka,
automatyczny odczyt kodów, automatyczny odczyt wagi; zostaje zbudowany specjalne stanowisko do realizacji
procedur, wyposa˝one w sterownik
PLC (sterowanie, sygnalizacja, przetwarzanie danych z czujników, transmisja danych), stacjonarny czytnik kodów kreskowych, czytniki RFID, sygnalizatory wykonania pomiarów,
czujniki obecnoÊci. Wózki zostajà wyposa˝one w identyfikatory RFID.
2. realizacja wszystkich pomiarów
w sposób automatyczny – doposa˝enie stanowiska w mierniki wymiarów
oraz zaprogramowanie PLC do obliczenia obj´toÊci.
Przedstawiony system stanowi po∏àczenie wielu nowoczesnych technologii
(bezpoÊrednie wa˝enie na wózkach wid∏owych, transmisja danych drogà radiowà, radiowe terminale r´czne i wózkowe, technologia klient-serwer, komuni-
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kacja z serwerem Oracle poprzez interfejs DLL). Z drugiej strony jest to rozwiàzanie, które jest jednym z pierwszych
w Europie, co Êwiadczy o potencjale naszych in˝ynierów i programistów. Najwa˝niejszym miernikiem technicznym
jest skrócenie odczytu i rejestracji wagi
z ok. 30 sekund do 2, nie wspominajàc
o dodatkowych wa˝nych elementach
(pe∏na komunikacja, rejestracja on-line,
sterowanie kierunkiem za∏adunku, etc.).
Pragniemy podkreÊliç, ˝e opracowane
rozwiàzanie spe∏ni∏o swoje oczekiwania
i pozwoli∏o na podniesienie jakoÊci pracy
firmy DHL Express oraz przynios∏o oczekiwane korzyÊci ekonomiczne. Dzi´ki temu rozwiàzaniu firma DHL Express
umocni∏a pozycj´ lidera na rynku TSL.
Bardzo wa˝nym elementem by∏o prowadzenie i koordynacja projektu. Zadanie to realizowali pracownicy wielu
Wózek z nak∏adkami wa˝àcymi na wid∏ach
firm: DHL Express (zleceniodawca, komunikacja z Oracle), BCS Polska (g∏ówny wykonawca, urzàdzenia, komunikaZa wdro˝enie systemu identyfikacji
cja), Income (oprogramowanie i syste- palet, który jest integralnà cz´Êcià sysmy komunikacyjne), Progress Wagi (wa- temu wa˝enia przesy∏ek prze∏adowygi na wid∏ach).
wanych z u˝yciem wózków wid∏owych,

DHL Express Polska zosta∏a uhonorowana w 2004 r. Z∏otym Bitem w kategorii,
najlepszego systemu informatycznego,
wspierajàcego logistyk´.

