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1. ALLMÄNT

WES är ett hissinternt artikelregister utan koppling till andra hissar eller överordnade system.
Artikelregistret lagras internt i maskinens styrning
via manuell registrering eller inläsning från fil.
Artikelregistret innehåller artikelnummer, beskrivning, saldo samt vilken bricka artikeln är placerad
på.
All administration görs i menyn Administrera
artikel, rättighet till denna meny kan styras under
fliken Användare i kontrollpanelen (se Driftsinstruktioner operatörer).

Artikelregistret innehåller sök- och sorteringsfunktioner samt import från och export till fil.
WES kan hantera UT-uppdrag, IN-uppdrag och
inventeringsuppdrag.
Operatören skapar sina uppdrag i meny Hantera
artiklar, det är möjligt att skapa ett uppdrag
med både UT- och IN-uppdrag blandat.
Inventeringsfunktionen används enklast om inventeringsuppdrag skapas med artiklar på samma
bricka.

1.1 Funktioner
Administration av artiklar

Max antal 4999 st

Sökfunktion

Bricka, artikelnummer och beskrivning

Sortering

Bricka, artikelnummer och beskrivning

Uppdrag

Max 249 artiklar/uppdrag

IN-uppdrag

Saldohanteras

UT-uppdrag

Saldohanteras

Inventeringsuppdrag

Saldohanteras

Avbryta uppdrag
Användare

Rättigheter för ”Hantera uppdrag” och ”Administrera”

Export

Sparas till fil, se exempel

Import

Läses från fil, se exempel
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2. HANTERA UPPDRAG

För att skapa, utföra och avbryta uppdrag
krävs rättighet WES, se Driftsinstruktionen
under Användare.

2. Tryck på
3. Alla valda artiklar visas i rutan Valda artiklar.

WES innehåller även en enkel inventeringsfunktion. Denna används lämpligast genom
att inventera innehållet på hela brickor,
se exempel 2.4.

2.1 Skapa uppdrag

Tryck på

Nu är det möjligt att göra ytterligare val. Eftersom det går att blanda IN- och UT-uppdrag, är
det viktigt att alltid kontrollera vilket val som är
aktivt innan du trycker på
Listan går att redigera.
För att ta bort en artikel används
För att ta bort alla används
När du är klar med dina val startar du uppdraget
med knappen
Nu växlar menyn över till Auto WES (se 2.2
Utföra uppdrag).

Välj rätt artiklar med hjälp av sökfunktionen och
de blå pilarna.

Finns det artiklar i uppdraget som ligger på
samma bricka kommer dessa efter varandra så att
plocket blir effektivt.

Tryck på antalsrutan och skriv i det önskade antalet, därmed blir artikeln markerad automatiskt.
1. Välj om dina artiklar ska vara IN- eller UTuppdrag.
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2.2 Utföra uppdrag

2.3 Skapa inventeringsuppdrag

Uppdraget startas när

trycks in.

Tryck på

När brickan är på plats i öppningen visas vad som
ska plockas.
UT-uppdrag =
IN-uppdrag =
Det önskade antalet går att ändra om man trycker
på antalsrutan.
När plocket är klart kvitterar man med den gröna
knappen.
Under kommande artiklar visas i första rutan hur
många uppdrag som finns kvar.
Genom att trycka på

visas vilka uppdrag som

ligger på kö. För att stänga rutan trycker
du en gång till på

Välj rätt artiklar med hjälp av sökfunktionen och
de blå pilarna.

!

Lämna antalsrutan tom. Inventeringsrutinen tar automatiskt med
aktuellt saldo.

Markera de artiklar som ska inventeras.
Trycker du någonstans i rutan kommer artiklarna
att visas som kommande artiklar under hela
återstående uppdraget.

Välj Inv.

Tryck
Nu är det möjligt att göra ytterligare val.
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Inventering =

Dina valda artiklar visas i rutan Valda artiklar.
Listan går att redigera.
För att ta bort en artikel används

Det antal som visas i rutan är aktuellt saldo. Antalet går att ändra om man trycker på antalsrutan
och knappar in rätt saldo.

För att ta bort alla används

När inventeringen är klar kvitterar man på den
gröna knappen. Är antalet ändrat uppdateras
saldot i databasen.

När du är klar med dina val startar
du uppdraget med knappen

Under kommande artiklar visas i första rutan hur
många uppdrag som finns kvar.

Nu växlar menyn över till Auto WES (se 2.4
Utföra inventeringsuppdrag).
Finns det artiklar i uppdraget som ligger på
samma bricka kommer dessa efter varandra så att
plocket blir effektivt.

Genom att trycka på

visas vilka uppdrag som

ligger på kö. För att stänga rutan trycker du en
gång till på

2.4 Utföra inventeringsuppdrag

Uppdraget startas när

trycks in.
Trycker du någonstans i rutan kommer artiklarna
att visas som kommande artiklar under hela
återstående uppdraget.

När brickan är på plats i öppningen visas vilken
artikel som ska inventeras.
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2.5 Avbryta uppdrag

Tryck på Avbryt uppdrag.

Tryck Ja om du är säker på att du vill avbryta
uppdraget.
Nu avbryts uppdraget och påbörjade brickhämtningar läggs tillbaka in i lagret.

!

Tänk på att det du avbryter inte
går att återskapa, du måste skapa
nytt uppdrag.
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3. SÖKFUNKTIONER

Sökning och sortering kan göras på sökbegreppen Beskrivning, Artikelnummer och Bricka.
Beroende på sökbegrepp visas resultatet i
brickordning, artikelnummerordning eller
beskrivningsordning.

!

OBS! Vid sökning på bricka, visa
resultatet, sökt bricka i artikelnummerordning.

Vid all sökning visas resultat som innehåller
sökordet. Sökfunktionerna är samma i Hantera
uppdrag och i Administrera artiklar.

2. Skriv in sökord.
3. Tryck på
Alla resultat som innehåller ditt sökord visas nu i
listan.
Med hjälp av
ditt urval.

eller

kan du bläddra i

För att återgå, tryck på
4. Sortera
Välj önskat sökbegrepp och sökord.

3.1 Sök och sortera

1

2

3

Tryck på
5. Tryck på

för att återgå

1. Välj sökbegrepp.
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4. ADMINISTRERA ARTIKEL

Administrera artikel kräver rättighet WES och
Admin, se Driftsinstruktionen under Användare. Administration kan inte utföras när ett
uppdrag utförs. Det är möjligt att lägga samma
artikel på flera brickor, artikeln måste då
registreras flera gånger och kommer att saldohanteras individuellt för varje bricka.

4.2 Förändra befintlig artikel

Välj rätt artikel via sökfunktionen.

4.1 Lägga till ny artikel

- Tryck
- Tryck

Tryck på det fält du vill förändra så visas tangentbordet.
Gör dina förändringar. Bekräfta med
Dina förändringar sparas automatiskt
Avsluta med
Hantera uppdrag.

1. Tryck i fält 1och skriv in vilken bricka godset
ska ligga på.
2. Tryck i fält 2 och skriv in artikelnummer.
3. Tryck i fält 3 och skriv in beskrivning.
4. Tryck i fält 4 och skriv in aktuellt saldo.
Tryck
Avsluta med

så kommer du

tillbaka till Hantera uppdrag.
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så kommer du tillbaka till

4.3 Ta bort befintlig artikel

Välj rätt artikel via sökfunktionen och markera
den eller de artiklar du vill ta bort.

Filens format/innehåll skall vara enligt följande ordning:
1. Artikelnummer.
2. Beskrivning.
3. Saldo.
4. Bricka. (bricknummer måste finnas)
Exempel på fil:
1340300109;Fäste;20;9;
Förklaring till exemplet
1340300109 = artikelnummer
Fäste = Beskrivning
20 = Saldo
9 = Bricka
Import

Tryck
Avsluta med

så kommer du

tillbaka till Hantera uppdrag.

4.4 Import från fil

WES har stöd för import/export av artiklar.
Import/export sker via semikolonseparerade
textfiler.
Filen som skall importeras måste heta
WMS.skv samt sparas i rooten på ett usbminne.
Formatet för innehållet i filen är det samma
oavsett om import eller export används.

För att importera information måste man
vara inne i menyn Artiklar samt Administrera. Anslut usb-minnet med din importfil och
välj Importera. (Följ exemplet nedan.)

!

OBS! Att tänka på vid Import
• Tänk på att all befintlig data ersätts med det som importeras.
Ska man lägga till fler artiklar
är det viktigt att man exporterar befintlig data först och fyller på filen med ny artikeldata.
• Ska man importera artiklar
utan koppling till bricka ska
man ange 999 som bricknummer.
• Vid import finns ingen verifiering av vilka brickor som finns i
maskinen.
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Exempel för Import

Anslut usb-minnet i panelen.
Tryck

4.5 Export till fil

Exporten görs i samma meny som används vid
importen, Artiklar samt Administrera. Anslut ett
usb-minne i panelen och välj Exportera genom att
trycka på knappen Exportera. (se exempel nedan).
Exportfilen sparas i roten på usb-minnet med
wms.skv som filnamn.

!

Har du en existerande fil på ditt
usb-minne ersätts den med den
nya filen.

Exempel för Export

Tryck Ja eller avbryt med Nej.

Tryck

Om du inte installerat ett usb-minne visas detta
felmeddelanden

Tryck Ja eller avbryt med Nej.

Om du inte har installerat ett usb-minne visas
detta felmeddelande.
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5. DATA, TYPER

5.1 Import/Export
Bricknummer

Max 3 tecken (1-248)

Numerisk (endast heltal)

Artikelnummer

Max 16 tecken

Alfanumerisk (ej mellanslag)

Artikelbeskrivning

Max 35 tecken

Alfanumerisk

Saldo

Max 5 tecken (1-99999)

Numerisk (endast heltal)
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Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Anderstorpsvägen 24, 332 36 Gislaved
Telefon 0371-52 30 40 | Fax 0371-328 85 | E-post info@welandlagersystem.se

welandlagersystem.se

