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1. COMPACT STORE
Compact Store är ett program som förenklar hanteringen av  

Weland Solutions lagerautomater. Med lättanvända dialoger, lättförståelig  
menystruktur och tydlig kommandoöversikt är det enkelt att komma igång.  

Compact Store stödjer samtliga arbetsmoment som ingår i normal lagerhantering.  
Inlagring, utlagring, lageröversikt samt inventering blir lättåtkomligt  

och lätthanterligt med Compact Store.  

Compact Store kan användas som ett helt fristående system, men i de flesta fall  
sker någon typ av uppkoppling mot affärssystemet. Affärssystemet sköter om 

ekonomin och Compact Store får i uppgift att sköta lagerhanteringen.  
Kommunikationen mellan Affärssystemet och Compact Store resulterar  

i ett enkelt och kvalitativt arbetsflöde.

Compact Store är moduluppbyggt, vilket gör att systemet alltid innehåller de funktioner 
som kunden behöver oavsett lagrets storlek eller komplexitet. Eftersom Compact Store 

är ett standardsystem utvecklas det löpande i takt med kundens krav och önskemål.  
Det är både lätt och effektivt att göra egna anpassningar till Compact Store samt  
att hantera anpassningarna över systemets livstid utan att reducera funktionalitet  

och möjlighet till uppgraderingar.
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Compact Store
SQL Server 2008/2012, databas 
innehållande programlogik samt:

- Internet Information Server, dialoger
- CommParser, import av orderfiler
- CommCreatorm export av orderfiler

PC i lokala nätverket

Pc som använder Internet
Explorer dialoger.

Mobila enheter

Mobila enheter som använder 
Internet Explorer via Wi-Fi.

Hissautomater

Kopplas ihop i eget nätverk.

Server i lokala nätverket

Server med ERP-system

Kommunikations PC

kommunikation mot hissar, eikettskrivare
och annan tillhörande utrustning via ett 
extra nätverkskort.

ExComm/Compact Talk

Programlogik för för kommunikation mot
hissautomater, etikettskrivare och annan
tillhörande utrustning.

Gemensam mapp

För filkommunikation 
mellan ERP-system och 
Compact Store.

1.1. Systemkonfiguration
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Begrepp Beskrivning        

ERP
ERP står för Enterprise Resource Planning och är en benämning 
på det system som hanterar orderhanteringen mot kund.

Orderrad Information om ett uppdrag som artikel, antal o.s.v.

Ordernummer
En eller flera orderrader. Ordernumret skall vara unikt och får 
enbart skickas en gång till Compact Store. I affärssystemet  
kan detta exempelvis vara ett plocklista nummer.

ERP ordernummer Affärssystemets ordernummer 

Lagerplatsstorlek En fysisk storlek t.ex. en plastlåda med ett visst mått.

Lagerplats
En fysisk plats som finns någonstans i lagret som styrs av 
Compact Store. Varje lagerplats har en lagerplatsstorlek som 
definierar hur stor platsen är.

Bricka
En fysisk bärare av gods. En lagerhiss innehåller flera brickor.   
På varje bricka finns en eller flera lagerplatser.

Enhet
Flera lagerplatser som hör ihop på något sätt, t.ex. en hiss- 
automat eller ett eller flera pallställ.

Zon
En eller flera enheter som hör ihop på något sätt. Exempelvis så 
kan enheterna Hiss 1 och Hiss 2 tillhöra zonen Hiss.

Inlagring En förflyttning av en artikel in till Compact Store lagerplats.

Utlagring En förflyttning av en artikel ut från Compact Store lagerplats.

Omplacering
En omplacering av en artikel mellan två Compact Store lager-
platser.

Maxantal
Högst antal av en viss artikel som får plats i en lagerplats- 
storlek.

Koppla artikel
Första gången en artikel lagras in definieras på vilken lager-
platsstorlek denna får finnas och hur många som får plats i 
aktuell storlek.

Fast plats
Kopplingen artikel/lagerplats behålls även om saldot går ner till 
0 på aktuell plats. När artikeln lagras in igen kommer den fasta 
platsen att användas igen.

Flytande plats
Kopplingen artikel/lagerplats stryks när saldot går ner till noll 
på aktuell plats. När artikeln lagras in igen kan en ny, helt annan 
plats väljas beroende på beläggningen.

1.2. Grundläggande begrepp
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1.3. Inloggning
Inloggningssystemet är mycket enkelt att använda. Man loggar in genom att skriva in användarnamnet 
och lösenordet och trycker sig vidare med bockikonen eller Enter.

Det finns fem olika nivåer på inloggning. Inloggningsnivåerna styr vad man kan komma åt i Compact 
Store och vilka menyval man kan hantera.
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Favoritmeny
I denna favoritmeny hanterar man de vanligaste 
funktionerna i arbetsflödet. Härifrån kan man påbör-
ja en inlagring och en utlagring, skapa en manuell 
order, starta order samt skapa inventeringsorder.

Favoritmeny - Visa
Under Favoritmeny - Visa har man en överblick och 
helhetssyn på hissens uppdrag. Härifrån kan man se 
uppdragskön, man kan visa egna klara uppdrag, visa 
lagerstatus på olika artiklar, söka artiklar eller lager-
platser och visa aktuella uppdrag.

Favoritmeny - Admin
I Favoritmeny - Admin underhåller man administrati-
va anpassningar för att det dagliga arbetsflödet ska 
fungera. Härifrån skapar man brickor samt når brick-
layouten. Artikelunderhåll och artikelkoppling
hanteras från denna vy samt att man underhåller 
lagerplatser och lagerplatsstorlekar.

1.4. Menystruktur
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Ikonmeny
Via Ikonmeny kommer man vidare åt samtliga funktioner i programmet. Under diverse ikoner har man  
kategoriserat funktioner för enklare kommandoöversikt.

Textmeny
Textmenyn ger en direkt överblick på samtliga Compact Store funktioner. För att komma vidare till olika 
menyval klickar man sig vidare via önskat textval.
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2. Brickunderhåll
Att registrera brickor i Compact Store som återspeglar mängden brickor  

i hissen är en självklar manöver för att påbörja sammankopplingen mellan 
hiss och Compact Store. Detta gör man oftast vid första installationen av 

hissen eller vid inköp av fler brickor efter första installationen.  
Registrering av brickor görs för varje hiss. 
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2.1. Skapa brickor i hissautomaten
Att registrera brickor i Compact Store som återspeglar mängden brickor i hissen är en självklar manöver 
för att påbörja sammankopplingen mellan hiss och Compact Store. Detta gör man oftast vid första  
installationen av hissen eller vid inköp av fler brickor efter första installationen. Registrering av brickor 
görs för varje hiss. 

Skapa brickor
I Favoritmeny, under admin vy hittar man dialogen 
Skapa brickor där man registrerar brickor. För att gå 
vidare med registreringen trycker man på ikonen 
Skapa brickor.  Innan registreringen av brickor  
i Compact Store bör man veta det verkliga antalet 
brickor i hissen. 

Registrera brickor
Man väljer i första hand Enhet, dvs hissen som brickorna ska registreras på. Bricktyp indikerar mått för bred-
den och djupet på brickorna. Vid nästa steg anger man hur många brickor som ska registreras och det gör 
man genom att ange nummerföljd på brickorna Från bricka och Till bricka. Man kan välja att beteckna brick-
orna med en Beskrivning. Har man bockat i rutan Nummer kommer brickorna numreras automatiskt. För att 
slutföra registreringen går man vidare till Skapa brickor. Compact Store indikerar med ett meddelande med 
grön text att brickorna är skapade.
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2.2. Definiera brickor i hissautomaten

Bricklayout
Under Favoritmeny, admin vy kan man efter registrering av brickor i Compact Store definiera och modifiera 
brickorna. Detta gör man via Bricklayout.

Redigera önskad bricka
På bricklayouten väljer man önskad bricka att redigera och går vidare med Visa bricka. I kapitel 4 finns mer 
information om bricklayout och hur man underhåller lagerplatser. Information om hur man underhåller lager-
platsstorlekar finns i kapitel 5.
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3. Artikelunderhåll
En utav huvudfunktionerna i ett lagersystem utgörs av artikelregistret.  

Vid effektivt artikelunderhåll i Compact Store når man en optimal  
överblick och har koll på artikelplaceringen samt artikelsaldon.  

Compact Store erbjuder arbetssätt som innehåller registrering och  
uppdatering av olika uppgifter på artiklar, historik på artikelrörelser  

samt volymvärdeberäkningar.  
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3.1. Definiera tillängliga artiklar

Artikelunderhåll
I Favoritmeny, admin vy kan man efter regis-
trering av artiklar i Compact Store definiera 
och modifiera artikeldata. Detta gör man via 
Artikelunderhåll.

Förslag på registrerade artiklar
Genom att börja skriva artikelnumret så anger 
Compact Store förslag på registrerade artiklar som 
börjar med samma angivna tecken.

Information om lagerplats och artikelsaldo
I listan på föreslagna artiklar visas både artikelnumret och artikel-
beskrivningen. På listan finner du även information om lagerplats 
samt artikelsaldo. Genom att klicka på den blåmarkerade texten får 
man upp mer information. 



Växel: 0371-52 30 40  |  welandsolutions.se  |  E-post: info@welandsolutions.se
Weland Solutions AB, Anderstorpsvägen 24, 332 36 Gislaved14

3.2. Registrera nya artiklar

Visa artikel
För att registrera nya artiklar i Compact Store trycker man på 
Visa artikel.

Redigera eller skapa artikel
I detta menyval redigerar man i olika fält om man vill ändra i befintlig 
artikel eller fylla på information som saknas. För att skapa ny artikel 
börjar man med att ange önskat artikelnummer. Därefter fyller man 
i beskrivning, netto och bruttovikt. Värde 1 låter man vara samt att 
man låter Frekvens stå på Mellan.

Utifrån data som man har fyllt i eller redigerat på de olika fälten så 
går man vidare genom att välja Skapa artikel. Man kan också välja att 
ändra information i den befintliga artikeln som man fick upp, radera 
artikeln eller koppla mot en lagerplatsstorlek.
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3.3. Artikelöversikt

Klicka för mer information
När man klickar på den blåmarkerade texten, 
antingen artikelnumret eller lagerplatsen, så 
får man mer information knutet till artikeln. 

Redigera eller skapa artikel
Under stycket Artikelnummer får man totala saldot i hissen samt inkommande och bokade antal. På 
Kopplingar får man reda på vilka lagerplatsstorlekar artikeln är kopplad mot samt maxantalet på dessa. 
Under Lagerplatser finns det ytterligare information som visas. Man får till exempel veta när den senaste 
inlagringen gjordes eller när artikeln blev inventerad sist. 

Vid granskning utav artikelnummer har man även möjlighet att klicka sig vidare i Compact Store. Man 
kan exempelvis gå direkt från Vy till Inlagring eller Skapa inventering.
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4. Lagerplatsstorleksunderhåll
För att få bäst lageroptimering i Compact Store så behöver man ägna  
en stund åt lagerplatsstorlekarnas utbredning. Vilka lagerplatssorlekar  
behöver vi ha? Vilket mått har vi på våra produkter? Vilka produkter ska  

kopplas till dom olika lagerplatsstorlekarna vi har valt att ha? Det är bara några av 
frågorna att fundera över innan man bestämmer sig för att registrera lagerplats- 

storlekarna i Compact Store. Väl planerade lagerplatsstorlekar ger flexibilitet,  
maximerad lagringstäthet och snabbare plockflöde.
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4.1. Lagerplatsstorlekar

Lagerplatsstorleksunderhåll
För att skapa en ny lagerplatsstorlek går man till  
Favoritmeny, admin vy och väljer Lagerplatsstor-
leksunderhållsmenyn.

Visa lagerplatsstorlek
Nu får man upp alla värden på default lagerplats-
storleken. Genom att ändra dessa värden och klicka 
på Skapa storlek så får man upp ett meddelande 
med måttinformation om att lagerplatsstorlek är 
skapad. Utifrån denna vy kan man även ändra i eller 
stryka lagerplatsstorlek samt komma vidare till 
bricklayouten.

Välj Default 
Vid val av lagerplatsstorlek får man upp alla re-
dan registrerade lagerplatsstorlekar. Bland des-
sa finns en lagerplatsstorlek med beskrivning 
Default, mått 100x100x100. Välj Default och gå 
vidare med Visa lagerplatsstorlek.
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4.2. Lagerplatsstorlekar - bricklayout

Bricklayout
För en mer överskådlig lagerplatsstorleks vy 
kan man använda bricklayouten.

Lagerplatsstorlek i förhållande till bricka
I bricklayouten kan man visuellt se lagerplatsstorleken i förhållande till brickan vilket gör att 
registrering av lagerplatser blir mer påtaglig. När man placerar lagerplatsstorlekar via brick-
layout utgår man alltid från den valda brickan. Genom att välja en lagerplatsstorlek visas en 
illustration av lagerplatsstorleken i förhållande till brickan.
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5. Lagerplatsunderhåll
Lagerplatser representerar den grundläggande lagerstrukturen och  

används för att lägga förslag om artiklarnas specifika placering i lager- 
hissen. När man har skapat lagerplatserna kan du definiera innehållet som du  
vill placera på respektive lagerplats, eller så kan lagerplatsen fungera som en 

flytande lagerplats utan att något särskilt innehåll har angetts.
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Användbart verktyg
Bricklayout är ett väldigt användbart verktyg i  
Compact Store. Man kommer enkelt åt många 
funktioner och har bland annat möjlighet att både 
administrera lagerplatser och att skicka uppdrag till 
hissen. 

Överblick av brickans struktur
Bricklayouten för en enskild bricka bör spegla den verkliga lagerplats befinnande och struktur på brickan 
i hissen. Den gråa ytan motsvarar ledig yta. Vitfärgad lagerplatsstorlek innebär ledig lagerplats (d.v.s. inte 
knuten till en särskild artikel). Grönfärgad ruta är belagd lagerplats. Du ser även vilken artikel som är lagrad 
på platsen och antal. När rutan är grönmarkerad betyder det att lagerplatsen har ett saldo. Gulmarkerad ruta 
betyder reserverad lagerplats. Här syns även vilken specifik artikel lagerplatsen är reserverad för.

5.1. Bricklayout
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5.2.  Skapa lagerplatser - bricklayout

Placing av lagerplats
Genom att placera en lagerplatsstorlek på önskad plats på brickan i bricklayouten och gå vidare genom att 
trycka på Skapa lagerplatser har man genererat en färdig lagerplats.

Själva brickan är illustrerad som ett rutnät och varje ruta är 50mm både lodrät och vågrät. Dessa rutor är till 
hjälp när man behöver placera en lagerplats på brickan. Innan man skapar en lagerplats på brickan är det 
viktigt att tänka på placeringen. På bilden ovan är en röd ruta markerad, och den är placerad 0 mm vågrätt 
från vänstra kanten och 350 mm lodrät från främre kanten (på djupet). Det är alltså där som jag vill att ned-
ersta, vänstra hörnet på min lagerplats ska vara. 

Nästa steg är att välja lagerplatsstorlek. I detta fall är det lagerplatsstorleken Large som vi vill använda. Man 
väljer också om man vill skapa enbart en av dessa lagerplatser vågrätt och lodrätt i följd. Vidare väljer man 
om lagerplatsen ska vara flytande och om olika artiklar ska tillåtas på denna lagerplatsen. Avsluta genom att 
välja Skapa lagerplatser. Du kommer nu att få upp en bekräftelse om att en lagerplats är skapad. 

Fast plats
Kopplingen artikel/lagerplats behålls även om saldot går ner till noll på den aktuella lagerplatsen. När artike-
ln lagras in igen kommer den fasta platsen att användas igen. 

Flytande plats
Kopplingen artikel/lagerplats stryks när saldot går ner till noll på aktuell plats. När artikeln lagras in igen kan 
en ny, helt annan plats väljas beroende på beläggningen.
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5.3. Definiera tillängliga lagerplatser - bricklayout

Placing av lagerplats
När lagerplatsen har registrerats så får den en benämning. Man ser lagerplatsens X och Y position och in-
formation om lagerplatsstorleken. Utifrån bricklayoutvyn kan man även sköta lagerplatsunderhåll för enskild 
lagerplats. Man kan ändra, flytta eller radera lagerplatsen. Man kan även byta från flytande lagerplats till fast 
lagerplats och välja om man vill tillåta att olika artiklar lagras på en och samma lagerplats. Även artikel- 
koppling kan ske via denna vy.
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5.4. Koppla artikel
Koppla artikel till en lagerplatsstorlek är nödvändigt i Compact Store för att hissen ska veta vart den ska 
placera och lagra artikeln vid inmatning. Har artikeln en koppling mot lagerplats så fördelas inlagringen 
av den artikeln utifrån lagerplatsens egenskaper och inställningar. Artikelkoppling kan göras på olika sätt i 
Compact Store.

Favoritmenyn
Under favoritmenyns adminvy går man till Koppla ar-
tikel. Här skriver man in artikelnummer på den artikeln 
man vill koppla och går vidare med Visa artikelkop-
pling. Nu får man en lista på alla lagerplatsstorlekar 
artikeln är kopplad mot. Härifrån administrerar man 
artikelkopplingen. För att skapa en ny artikelkoppling 
så väljer man Hiss och Lagerplatsstorlek att koppla 
artikeln till. Det är obligatoriskt att skriva in maxantal 
per plats dvs, hur många av denna artikel får plats i 
den valda lagerplatsstorleken. Avsluta med att trycka 
på Skapa.

Koppla via bricklayout
Man kan även koppla artikel via bricklayouten. Markera lagerplatsen/lagerplatsstorleken som man vill 
koppla artikeln mot och fylla i nödvändiga fält. För att kopplingen ska genomföras trycker man på Skapa. 
Det finns även möjlighet att skapa artikelkoppling vid inlagring.
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6. Arbetsflöde
För att det dagliga arbetsflödet ska fungera optimalt krävs vissa  

förberedelser. Vi har registrerat brickorna, artiklarna, lagerplatsstorlekarna och 
lagerplatserna samt kopplat artiklarna mot lagerplatsstorlekarna vilket är sista  

pusselbiten som krävs för att kunna köra igång. 
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6.1. Starta order

Favoritmenyn
Som operatör är det vanligt att man börjar 
arbetspasset med att se vilka uppdrag och 
order som finns i vyn Starta order. 

Sortera, filtrera och radera
Här ser man en lista med alla inkommande order. Det är order som har automatiskt kommunicerats 
från affärssystemet samt manuella order som har skapats i Compact Store. I denna vy kan man sortera 
listan på uppdragstyper eller välja specifikt ett ordernummer som bara ska synas i listan. Vidare finns 
det ytterligare filtreringsval som ger en överskådligare totalbild över alla uppdrag. Man startar igång 
uppdraget i hissen genom att välja order man vill att hissen ska börja köra och trycker på Starta order. 
Hissen startar igång och man kvitterar efter utfört uppdrag.

Det finns en rad funktioner som är väldigt användbara för det dagliga arbetsflödet. Förutom att man kan 
starta order i hissen så kan man radera order, visa artiklar som saknas i en order eller visa artiklar som 
saknar artikelkoppling.
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6.2. Inlagring

Favoritmenyn
Att mata in artiklar i hissen är en utav arbetsflödets 
vanligaste manövrar. Det är väldigt smidigt att göra 
en inlagring i Compact Store. Under favoritmenyn 
klickar man sig vidare med Inlagring.

Obligatoriska och valbara fält
Obligatoriska fält som ska fyllas i är artikelnummer 
och antal (vilken artikel du vill lagra in i hissen och 
hur många stycken som ska läggas in vid denna 
inlagring). Alla andra fält är valbara.
Vet man exakt vilken lagerplats man vill att denna 
inlagringen ska hamna på vid inmatning så fyller 
man i lagerplatsen manuellt under fältet Lagerplats.
Om artikeln vi har valt att lagra in är kopplad mot 
flera registrerade lagerplatsstorlekar i hissen kan 
man välja viken lagerplatsstorlek man vill att hissen 
ska välja vid detta specifika inlagringsuppdrag.

Starta och kvittera uppdraget
På denna inlagringsvy kan man välja att koppla 
artikel mot en specifik lagerplatsstorlek. Först väljer 
man lagerplatsstorleken för att sedan även skriva 
in maxantalet (det högsta tillåtna saldot utav denna 
artikeln på den valda lagerplatsstorleken)

Starta igång uppdraget i hissen genom att välja 
Starta direkt samt tryck på Skapa inlagring. När 
hissen har kört fram brickan lägger man in varorna 
på lagerplatsen och kvitterar uppdraget.
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6.3. Utlagring

Favoritmenyn
Utlagring av artiklar, också kallad plock, är en 
daglig åtgärd som operatörer som jobbar vid 
hissen utför. För att köra utlagring i Compact 
Store går man till favoritmeny och klickar på  
Utlagring.

Sortera, filtrera och radera
Dom obligatoriska fälten vid utlagring är artikelnummer och antal som man vill plocka. Det är valfritt 
att välja vilken lagerplats hissen ska använda vid just detta uppdrag. Vill man välja en specifik lager-
plats klickar man på den önskade lagerplatsen i rutan till höger. Lagerplatsbeteckningen kopieras över 
till fältet Lagerplats. Har man flera zoner, dvs flera hissar registrerade i Compact Store, kan man välja 
vilken specifik hiss artiklarna ska hämtas från.

Starta och kvittera uppdraget
Man startar igång uppdraget i hissen genom att välja Starta direkt samt trycker på Skapa utlagring. 
När hissen har kört fram brickan plockar man rätt antal från lagerplatsen och kvitterar uppdraget.
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6.4. Inventering

Favoritmenyn
Inventering är en funktion där man 
verifierar och uppdaterar even-
tuella felaktigheter i systemets 
lagersaldon. Lagerplatsens saldo 
i Compact Store jämförs mot det 
fysiska antalet i hissautomaten på 
de olika lagerplatserna som finns 
registrerade.

Visa artiklar
Det finns flera filtreringsmöjligheter 
när man skapar en inventeringsor-
der. Man kan välja att inventera 
hela hissen och alla registrerade 
artiklar men även att inventera 
enbart vissa brickor eller en viss 
artikel. När man har filtrerat enligt 
önskemål går man vidare genom 
att välja Visa artiklar.

Skapa inventeringsorder
I detta exempel har vi valt att inven-
tera brickor 1 till 5. Alla artiklar som 
finns registrerade på dessa brickor 
visas i en lista. Man kan välja ut vil-
ka artiklar som ska ingå i inventer-
ingsorder, eller markera alla genom 
att bocka i rutan Alla. Genom att 
bocka för alternativet Starta direkt 
läggs inventeringsorder i kön och 
uppdraget skickas över till hissau-
tomaten direkt när man trycker på 
Skapa inventeringsorder.
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7. Support
Kontakta vår support

Weland Solutions AB
http://www.welandsolutions.com
ITsupport@welandsolutions.se

Tel: 0371-34 444

Besök oss
Anderstorpsvägen 24
SE-332 36 Gislaved




