معرفی نرم افزار مدیریت مکانیزه انبار
بوسیله دستگاه های موبایل کامپیوتر

\

مکانیزاسیون
مکانیزه کردن به معنی فراهم کردن دستگاههایی برای
متصدیان انسانی است که آنها را برای انجام بهتر کارها
یاری میرساند .هدف ،صرفه جویی در زمان فرایندهای

سیستم مکانیزاسیون انبار
شرکت آسمند

انبار و در عین حال افزایش دقت و کارایی است.

این نرمافزار می تواند از اتالف ساعت های
زیادی از وقت جلوگیری نماید .این امر
بدین دلیل است که این سامانه ورودی های
زائد و فاقد مطلوبیت الزم را کاهش داده و
یا اینکه محدود مینماید و نیز ثبت بسیاری
از اطالعات را صرفا با اسکن بارکد میسر
میسازد.
بهترین راهکار جهت مدیریت صحیح و
دقیق اطالعات کاال در انبار به وسیله
«راهکار بارکد» جهت کاهش چشمگیر
خطا و افزایش محسوس سرعت میباشد.

موبایل کامپیوتر چیست؟
برای اسکن بارکدهای الصاق شده روی کاال و قفسه ها میبایست از دستگاه های بارکد اسکنر لیزری (بارکد خوان) استفاده شود .برای این منظور دو نوع دستگاه معرفی میگردد
که هر نوع شامل مدلهای مختلفی میباشد .این دو نوع عبارتند از:
 -1دستگاه بارکدخوان(بارکد اسکنر)
 -2دستگاه موبایل کامپیوتر بارکدخوان ()Handheld
«دستگاه های بارکدخوان» و نیز «دستگاه های موبایل کامپیوتر بارکدخوان (هندهلد)» هر دو میتوانند
در اسکن بارکدها جهت شمارش کاالها مورد استفاده قرار بگیرند« .دستگاه های بارکدخوان» بطور
مستقیم به نرمافزار و کامپیوتر وصل میشود (معموال با کابل مستقیم) و سپس عملیات اسکن بارکد را
انجام میدهد .برای این منظور نرمافزار حتما میبایست باز باشد و مکان نمای موس در قسمت مشخصی
در نرمافزار که قرار است اسکن بارکد انجام شود قرار گیرد .در واقع این نوع دستگاه ها شبیه کیبورد عمل میکنند به این صورت که با لیزر ،بارکد را خوانده و از طریق کابل به
نرمافزار کامپیوتر منتقل میکند .برای نمونه در فروشگاه های زنجیره ای در قسمت صندوق از این دستگاه ها برای اسکن بارکد اجناس و مشاهده مبلغ و نام جنس روی نمایشگر
استفاده میشود .اما «دستگاه های موبایل کامپیوتر بارکدخوان (هندهلد)» میتوانند بدون اتصال به کامپیوتر پردازش الزم را در خود انجام داده و سپس اطالعات را به نرمافزار
منتقل نماید .این دستگاه ها خود دارای سیستم عامل بوده و نیز دارای نمایشگر نیز میباشد .سیستم عامل روی این دستگاه ها بسته به مدل آن میتواند اندروید و یا ویندوز
باشد.

کاربرد موبایل کامپیوتر(هندهلد)
در این قسمت به توضیح کارکرد هندهلد و نیز تفاوت آن با «دستگاه های بارکدخوان» پرداخته خواهد شد.
 -1هندهلد یا «دستگاه های موبایل کامپیوتر بارکدخوان» دارای سیستم عامل و نرمافزار هستند .سیستم عامل آنها میتواند اندروید یا ویندوز باشد .همچنین دارای یک صفحه
مانیتور میباشند .برای این دستگاه ها نیز نرمافزاری نوشته میشود که عملیات مختلف شامل جستجوی بارکد و ثبت و ویرایش و  ...را انجام میدهد و پس از اسکن بارکد و
تکمیل یک عملیات ،اطالعات را به نرمافزاری که روی کامپیوتر است (سرور) ارسال مینماید.
 -2به دلیل وجود نرم افزار و صفحه مانیتور امکان پردازش اطالعات ،نمایش خطاها و پیغامها به کاربر در خود دستگاه وجود دارد .در حالی که در «دستگاه های بارکدخوان»
نرمافزار و صفحه مانیتوری وجود ندارد و نمایش پیام صرفا در نرمافزار کامپیوتر قابل مشاهده خواهد بود.
 -3یکی از امکانات دستگاه های موبایل کامپیوتر(هندهلد) اتصال به شبکه وایرلس و استفاده از اینترنت میباشد .در صورت فراهم بودن بستر شبکه وایرلس امکان ارسال و
دریافت اطالعات بین هندهلد و سرور بصورت آنالین وجود دارد .لذا میتوان تبادل اطالعات بین هندهلد و سرور مرکزی را حتی در فاصله بسیار دور نیز انجام داد.
 -4امکان ذخیره اطالعات در خود دستگاه وجود دارد .بنابراین در صورتیکه شبکه وایرلس قطع شود یا پوشش شبکه از دسترس خارج شود اطالعات در دستگاه ذخیره میشود
و پس از برقراری اولین ارتباط دستگاه با شبکه ،تبادل اطالعات انجام خواهد شد.
 -5امکان تعیین تنظیمات مجزا روی این دستگاه ها نیز وجود دارد .این تنظیمات چه مربوط به نرمافزار و چه مربوط به سخت افزار هر دو از راه دور نیز قابل انجام است.
همچنین میتوان دسترسی یک کاربر به یک منو را از راه دور غیر فعال کرد.

پیاده سازی
در این قسمت به چگونگی پیاده سازی پروژه پرداخته خواهد شد.از آنجا که نرم افزار میتواند از طریق وب سرویس و  ...به نرم افزارهای دیگری متصل شود لذا میتوان
اطالعاتی که قبال در سیستم های دیگر تعریف شده است در این نرم افزار import
کرد .دریافت و  Syncکردن اطالعات میتواند دستی یا اتوماتیک صورت پذیرد.
فرض بر این است که ابتدا تعاریف اولیه در یک سرور مرکزی انجام گردیده است.
کلیه اطالعات پایه نیز شامل تعاریف انبار و کاال و اسناد و طرف حساب ها و  ...در
این سرور انجام شده است.
این امکان وجود دارد که نرم افزار ما خوراک اطالعاتی خود را از این سرور واکشی
کند .کاربران دستگاه های هندهلد به محض ورود به برنامه به صورت آنالین به نرم
افزار و متعاقبا به اطالعات بروز متصل خواهند شد و در صورت وجود اسناد ورود یا
خروج جدید میتوانند شروع به تکمیل وظایف خود کنند .امکان گزارش از گردش
کاال و موجودی انبار به صورت لحظه ای به دلیل آنالین بودن کلیه فرایند انبار
همچنین اطالع از فعالیت کاربران انبار نیز در این نرم افزار وجود خواهد داشت.

پروسه اجرا

سرور مرکزی

مرحله 1
در اولین مرحله از شروع نرم افزار تعاریف پایه و اطالعات کاال و اسناد ورود و خروج از سرور دریافت میگردد .نرم افزار در این مرحله اطالعات زیر را بصورت خودکار دریافت
خواهد کرد.
 oتعاریف انبارها (شامل کد انبار و نام)
 oتعاریف کاربران نرم افزار و ایجاد دسترسی (در صورت عدم وجود در همین سیستم ثبت میشود)
 oتعاریف طرف حسابها
 oتعاریف کاال (کد کاال – شرح نام کاال – واحد – گروه یا نوع کاال – بارکد – موجودی اولیه کاال در انبار و )....
 oبرگه های رسید و ثبت اطالعات ورود کاال (تاریخ – شماره سند – طرف حساب – انبار – کد و نام کاال – تعداد وارد شده – بچ و)...
 oاسناد برگشتی و مرجوعی و اسناد ضایعات
 oبرگه های حواله کاال و ثبت اطالعات خروج کاال از انبار (تاریخ – شماره سند – طرف حساب – انبار – کد و نام کاال – تعداد و)...

کاربر موبابل کامپیوتر(هندهلد) انبار
مرحله 2
تا این مرحله بستر ذخیره اطالعات در سرور آماده شده است .اکنون از طریق دستگاه هندهلد مطابق پروسه های زیر اسکن
بارکدها انجام میگردد .در ابتدا برای هر کاربر هندهلد یک کارت پرسنلی شامل بارکد و مشخصات و تصویر وی توسط نرم
افزار ساخته خواهد شد .پس از پرینت کارتها ،کاربران هندهلد جهت ورود به نرم افزار میبایست کارت مربوط به خود را
اسکن نمایند.
 تنظیمات اتصال به سرور نیز جهت ثبت آی پی و پورت سرور در قسمت الگین وجود دارد .امکان تست و بررسی
مشکالت اتصال در همین قسمت تعبیه شده است.

 برای قفسه های انبار نیز بارکدهایی که توسط نرم افزار تولید شده است چاپ و الصاق میگردد.
 از آنجا که اغلب کارتن ها در پالت دسته بندی میشوند لذا عملیات پالت بندی نیز در نرم
افزار ایجاد شده است.
با وجود پالت بندی در صورت اسکن پالت در اسناد ورود یا خروج نیازی به اسکن کارتنهای
درون پالت نیست و عملیات صرفا با اسکن بارکد پالت انجام میشود.

امکان ثبت رسید موقت برای کاربر هندهلد پس از تعیین انبار ،طرف حساب و نوع سند وجود خواهد
داشت .برای ثبت یک کاال در رسید موقت کافی است ابتدا بارکد قفسه و سپس بارکد کاال اسکن
شود.
کاالهایی که رسید موقت میشوند تا قبل از اینکه سند تایید شود در موجودی لحاظ نخواهند شد و
در هنگام خروج در لیست جمع آوری قابل مشاهده و خروج ندارند.

برای تبدیل رسید موقت به دائم میتوان ابتدا لیست اقالم اسکن شده را مشاهده نمود و سپس از
طریق دکمه تایید سند آن را به رسید دائم تبدیل کرد .امکان تعیین سطح دسترسی کاربر برای
تبدیل سند موقت به دائم قرار دارد.
جهت سهولت دسترسی کاربر به سند موقت مورد نظر پس از وارد شدن به منوی لیست اسناد رسید
موقت و با اسکن بارکد یکی از کارتنهای موجود در سند در همان صفحه فیلتر لیست اسناد انجام
میشود.
در صورتیکه اسکن هر کدام از اقالم به پایان برسد با تیک سبز رنگ مشخص میگردد.

جهت ثبت سند ورود (رسید) از طریق هندهلد ابتدا اسنادی که در نرم افزار سمت سرور ذخیره شده است دریافت میگردد .در این مرحله کاربر هندهلد در منوی ورود
کاال پس از انتخاب سند مورد نظر مطابق با تعداد کاالهای درخواستی اقدام
به اسکن کاالهای موجود در سند مینماید .همانند رسید موقت در اینجا هم
برای ثبت یک کاال در رسید کافی است ابتدا بارکد قفسه و سپس بارکد کاال
(کارتن یا پالت) اسکن شود .کلیه اطالعات سند نظیر تعداد اقالم ،تعداد
اسکن شده و تعداد باقیمانده و  ...در این صفحه قابل مشاهده خواهد بود.
در صفحه لیست اسناد کلیه اسناد تحت نوع آن سند گروه بندی شده است
و در باالی صفحه امکان تغییر فیلتر نوع اسناد میباشد .پس از انتخاب یک
سند و کلیک روی دکمه شروع ،صفحه اسکن (تصویر سمت چپ) باز خواهد
شد.

 از طریق دکمه های اسکن شده میتوان کارتن و پالتهای اسکن شده را مشاهده کرد و در صورت لزوم حذف کرد .از طریق دکمه لیست اقالم سند نیز میتوان
خالصه ای از اقالم موجود در سند به همراه میزان اسکن و تعداد باقیمانده اسکن را مشاهده کرد .در صورتیکه اسکن هر کدام از اقالم به پایان برسد با تیک سبز
رنگ مشخص میگردد.
 در صورتیکه اسکن سند مربوطه به پایان برسد با تایید آن سند امکان ادامه اسکن گرفته میشود و سند آماده برای ارسال به سرور میگردد.

لیست اقالم سند

لیست بارکدهای اسکن شده

در هنگام اسکن بارکدهای کارتن یا پالت در صورتیکه تعداد کاال یا بارکدهای اسکن شده از تعداد کاالهای درخواستی که از سمت سرور آمده بیشتر باشد سیستم
پیغام خواهد داد .همچنین در صورتیکه تعداد اسکنها از درخواست اسکن از طرف سرور کمتر باشد نیز سند تکمیل نشده و در یک لیست ،مغایرت تعداد بارکدهای
اسکن شده و باقی مانده را هم در سرور و هم در هندهلد نشان خواهد داد.
در اسناد عالوه بر امکان اسکن کاال امکان انتخاب کاال از لیست نیز بصورت دستی وجود خواهد داشت .برای این منظور دکمه ای تحت عنوان تغییر مقدار در
صفحه اسکن قرار گرفته شده است تا کاربر پس از اسکن کارتن در صورتیکه مقدار موجود در کارتن از مقدار ثبت شده در اطالعات بارکد کمتر باشد بتواند آن را
تغییر دهد.
خروج کاال و اسناد برگشتی نیز همانند عملیات ثبت ورود میباشد .با این تفاوت که پس از انتخاب سند
خروج توسط کاربر ابتدا لیست قفسه هایی که کاالهای مربوطه امکان اسکن دارد نمایش داده میشود که
به آن لیست جمع آوری گفته میشود .در این مرحله ابتدا بارکد قفسه و سپس بارکد کاال انتخاب شده و
اگر کاال در قفسه ی اسکن شده موجود نباشد پیام مناسبی به کاربر نمایش داده خواهد شد .بررسی اینکه
اسکن کاال در عملیات خروج (حواله) مطابق با ( PickListلیست جمع آوری) باشد یا خیر بصورت
تنظیماتی برای هر انبار امکان پذیر خواهد بود.
امکان جابجایی کاال بین قفسه ها وجود دارد
امکان جستجوی کاال در بین قفسه ها و یا امکان مشاهده کاالهای موجود در یک قفسه در نرم افزار
هندهلد وجود خواهد داشت.

برخی از عملیات ادغام و جابجایی

جستجوی کاالهای درون قفسه

جستجوی کارتنهای درون پالت

جستجوی اطالعات کارتن

 اطالعات موجود در هندهلد متکی به دستگاه هندهلد نیست و وابسته به کاربر میباشد .به گونه ای که اگر کاربر قصد جابجایی دستگاه هندهلد را در هنگام
کار داشته باشد میتواند پس از استفاده از دکمه «ارسال به سرور» ادامه عملیات خود را از طریق دستگاه دیگر با استفاده از دکمه «دریافت از سرور» انجام دهد.
 همه ی عملیات انجام شده توسط هر کاربر هندهلد با ساعت و تاریخ در سیستم ثبت میگردد.
 امکان مشاهده فعالیت کاربران و نیز مشاهده زمان ثبت هر اسناد نیز در گزارشات تحت وب موجود میباشد.

کاربران تحت وب

مرحله 3
طبق مراحل قبلی اسناد شامل شماره برگه و تعداد کاالهای سند ابتدا در سرور ذخیره میشود و سپس در انبار توسط کاربر هندهلد بارکدهای کاالهای آن سند نیز به برگه
اضافه شده و ذخیره میگردد .اکنون امکان گزارش تحت وب برای کاربرانی که با هر سیستم عامل نیازمند واکشی اطالعات کامل یک بارکد هستند وجود دارد.
با نرم افزار تحت وب ایجاد شده در صورت جستجوی بارکد ،اطالعات مورد نظر شامل گردش در انبار و تاریخ های ورود و خروج و مشخصات کاال و بارکدهای مربوط به
آن و طرف حسابها و شماره اسناد و تاریخ اسناد قابل مشاهده خواهد بود.
 جهت مشاهده اطالعات در سایتهای دیگر نیز وب سرویس های مورد نیاز ایجاد میگردد.

شرکت سیناسمند آسمند
ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری
شماره ثبت 381483 :
شماره ملی 10320304803 :
آدرس  :تقاطع خیابان خوش و امام خمینی پالک 454
کد پستی 1343848594 :
تلفن و فکس 28428415 - 28428423 :

معرفی شرکت
شرکت سیناسیمند آسمند در سال  1389به منظور فعالیت در زمینه نرم افزار
تاسیس گردید و راه پر فراز و نشیب رشد و پیشرفت در این عرصه را به منظور
کسب تجربه و خدمت به پیشرفت تکنولوژی در کشور با همراهی مدیران و
متخصصین پیموده است.
همواره اهداف مدیران متعهد و همکاران متخصص ما بر شناخت نیازهای
مشتریان و ارائه خدمات بهینه مبتنی بر پیشرفته ترین تکنولوژی های روز دنیا
به سراسر کشور می باشد.

باال بردن کیفیت کارهای ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا،
امری نیست که به طور اتفاقی حاصل گردد .دیدگاه بلندمدت در تحقیق ،تولید،
عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار است ،نگرشی که به شهادت
آنچه انجام گرفته است برای این شرکت تخصص و برای مشتریان آن رضایت را
به همراه داشته است.
امید است که از تجربه و تخصصمان برای یافتن بهترین نتیجه بهره گیریم.
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