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Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων της έκδοσης. Στη συνέχεια, αναλύεται κατά κατηγορία ο πλήρης κατάλογος 

των νέων λειτουργιών & βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα όπου χρειάζεται. 

Entersoft WMS Back Office 

 Κεντρική επέκταση στη δημιουργία εκπληρώσεων και επεκτάσεις στις διαδικασίες δημιουργίας αιτημάτων/ενεργειών 

επόμενων φάσεων όταν η συλλογή γίνεται ad hoc επί παραστατικού (κατά βούληση) παρόλο που υπάρχει γραμμή 

παραστατικού προς εκπλήρωση. 

 Επέκταση στη δημιουργία πολλαπλών ιεραρχιών μονάδων μέτρησης με διαφορετικές σχέσεις μεταξύ των ίδιων μονάδων 

(λειψές συσκευασίες). 

 Δημιουργία αιτημάτων άμεσης εξαγωγής και ενδοδιακινήσεων χωρίς εντολές παραστατικών με επέκταση στα use cases 

των τρέχοντων υπολοίπων. 

 Νέα οντότητα κανόνες δέσμευσης αποθέματος για τη διαφοροποίηση στην επιλογή αλγορίθμου δέσμευσης ανά 

συναλλασσόμενο ή/και ανά δημιουργία δρομολογίου. 

 Νέα διαδικασία διαγραφής μηδενικών υπολοίπων WMS στο μενού διαχείρισης συστήματος – Β.Δ.. 

 Νέες επιλογές στο μενού Είδη με τις όψεις Σειριακοί Αριθμοί και Παρτίδες. 

 Επέκταση στα συστήματα αποθήκευσης για τη διαμόρφωση κωδικοποίησης θέσεων. 

 Επέκταση στους κανόνες απόθεσης στο προφίλ θέσεων ώστε να μπορεί να δηλωθεί ο κανόνας μία παρτίδα ανά είδος. 

 Αλλαγή στον τρόπο ανάθεσης πόρου στο παραγόμενο αίτημα συλλογής και ανεξαρτητοποίηση από τον υπεύθυνο που έχει 

οριστεί στο αρχικό παραστατικό δρομολόγησης. 

Entersoft WMS Mobile 

 Αντικατάσταση του αυτοματισμού δημιουργίας αιτημάτων κιβωτιοποίησης από ενέργειες συλλογής με νέο service. 

 Επεκτάσεις και βελτιώσεις στο performance στην Ταξινόμηση Αποστολών. 

 Ad hoc ανατροφοδοσία εντολών παραγωγής. 

Entersoft WMS Touch applications 

 Δυνατότητα συμπλήρωσης στοιχείων παρτίδας κατά την ενέργεια παραλαβής από παραγωγή στο Production station. 

 Επεκτάσεις στο σκανάρισμα σειριακών αριθμών στο packing station. 
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1. WMS Back Office επεκτάσεις 

1.1 Συλλογή ad hoc – επεκτάσεις σε αιτήματα και ενέργειες επόμενων φάσεων  

Η επέκταση καλύπτει την περίπτωση επιλογής ad hoc συλλογής με ενεργή την παράμετρο στο config.xaml: 

 

 

ADHOC_DoesNotCreateFulfillments 

RF Config.xaml\Common 

 

Σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιείται η διαδικασία της ad hoc συλλογής στα πλαίσια της κανονικής λίστας συλλογής (με 

δεσμεύσεις ή άμεση) προκειμένου να συλλεχθούν είτε ad hoc είδη, είτε ad hoc διαστάσεις αποθέματος, είτε ad hoc ποσότητες 

(υπερβάλλουσα) έναντι του παραστατικού συνιστάται η ενεργοποίηση αυτής παραμέτρου. Απαιτείται, επίσης, και αντίστοιχη 

ενεργοποίηση της παραμέτρου στο ICP, τόσο στην ιδιότητα του «picking» όσο και σε όλες τις επόμενες φάσεις εκτέλεσης της 

εντολής αποστολής: 

 

 

Επιτρέπεται ad hoc είδος σε ενέργεια 

WMS ICP 

 

Στην παρούσα έκδοση καλύφθηκαν αδυναμίες και δυσλειτουργίες της εφαρμογής σχετικά με τη δημιουργία ad hoc αιτημάτων και 

ενεργειών των φάσεων που έπονται της συλλογής. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα δημιουργούταν στην περίπτωση εκτέλεσης ad hoc 

συλλογής (με ενεργή την παράμετρο στο RF config) επί παραστατικών στις γραμμές των οποίων υπάρχει το είδος το οποίο 

εκτελείται. Η εφαρμογή ναι μεν δημιουργούσε κανονικά ad hoc συλλογή για αυτά τα είδη, αλλά το αίτημα της επόμενης φάσης 

(κιβωτιοποίηση ή φόρτωση) εκπλήρωνε κανονικά την γραμμή του παραστατικού (συνήθως με υπερβάλλουσα ποσότητα) με 

αποτέλεσμα στις επόμενες φάσεις, είτε οι ενέργειες είτε τα αιτήματα, να γίνονται με κανονικές εκπληρώσεις και όχι ως ad hoc ως 

όφειλαν. 

Εκτός από τις επεκτάσεις που απαιτήθηκαν στον μηχανισμό των εκπληρώσεων των αιτημάτων και των ενεργειών με τα παραστατικά 

και στις εμπλεκόμενες ρουτίνες δημιουργίας αιτημάτων και ενεργειών, έγιναν επεκτάσεις και στους κάτωθι αυτοματισμούς που 

καλούνται από το RF οι οποίοι θα χρειαστούν recustomization σε περίπτωση αναβάθμισης: 

 ESScrollerCommands\ESWMMobile\DummyFilter\ CreateLoadingRequestfromAction.xml 

 ESScrollerCommands\ESWMMobile\DummyFilter\ CreateOrUpdateLoadingRequestFromActionPerContainer.xml 

 ESScrollerCommands\ESWMMobile\DummyFilter\ LoadingRequestsOfCrossDockedContainer.xml 

 ESScrollerCommands\ESWMMobile\DummyFilter\ LoadingRequestOfPickedContainer.xml 

 ESScrollerCommands\ESWMMobile\DummyFilter\StagingOfContainer.xml 

Καθώς επίσης και στο Packing.xaml για την κιβωτιοποίηση RF βάσει ad hoc αιτημάτων κιβωτιοποίησης. 

Τέλος, στο back office επεκτάθηκε ο αυτοματισμός Φόρτωση βάσει αιτημάτων 

(ESScrollerCommands\ESWMShipments\WMSLoadingRequestsQ\NewLoading.xml). Το use case φόρτωσης περιεκτών δεν 

χρειαζόταν επέκταση, καθώς το ad hoc υποστηρίζεται μέσω της επέκτασης που έγινε στον κεντρικό μηχανισμό εκπληρώσεων. 
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Στην όψη «Αιτήματα ανά είδος», τα ad hoc αιτήματα έναντι παραστατικού χαρακτηρίζονται με κόκκινη σήμανση στην στήλη 

Εκπλήρωση παραστατικού και μπορεί να φιλτραριστούν με τον Κωδικό Παραστατικού εάν αυτός δηλωθεί στα κριτήρια της όψης. 

 

 Σημείωση 

Η επέκταση καλύπτει σενάρια συλλογής ad hoc και των εξής επόμενων φάσεων από τα συγκεκριμένα use cases: 

 Κιβωτιοποίηση (από packing station, C2C και κιβωτιοποίηση από RF) 

 Ταξινόμηση 

 Φόρτωση από Back Office (βάσει αιτημάτων και φόρτωση περιεκτών) 

 Φόρτωση από RF περιεκτών και υποσυσκευασιών 
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1.2 Επέκταση στη δημιουργία πολλαπλών ιεραρχιών μεταξύ των ίδιων ΜΜ 

Στην παρούσα έκδοση υποστηρίχθηκε η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών ιεραρχιών μεταξύ των ίδιων μονάδων μέτρησης 

(λειψές συσκευασίες) αρκεί η σχέση που δηλώνεται να είναι διαφορετική. Η δυνατότητα αυτή υπήρχε πάντα, αρκεί να εκτελούταν 

στην βάση η εντολή drop constraints στον πίνακα Σχέσεων Μονάδων Μέτρησης Είδους (ESMMItemMURelation). 

Πλέον, δεν απαιτείται αυτή η διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί νέος domain έλεγχος ώστε να μην μπορεί να 

δημιουργηθούν δύο σχέσεις με τις ίδιες μονάδες μέτρησης και την ίδια σχέση. Σε μία τέτοια περίπτωση, προκύπτει μήνυμα ότι «η 

σχέση των συγκεκριμένων ΜΜ του είδους υπάρχει ήδη». 

 

Απαιτείται αναβάθμιση, ενώ σε βάσεις δεδομένων στις οποίες έχει ήδη εκτελεστεί η διαδικασία του drop constraints δεν χρειάζεται 

κάποια περαιτέρω ενέργεια. Εάν υπάρχουν ήδη δεδομένα που παραβιάζουν τις συνθήκες μοναδικότητας θα πρέπει να ελεγχθούν 

και να διορθωθούν με τη διαγραφή των διπλών εγγραφών. Τονίζεται ότι ούτως ή άλλως οι διπλές εγγραφές θα δημιουργούσαν 

πρόβλημα στις ενέργειες που εκτελούνται επί αυτών, απλά δεν ελεγχόταν μέχρι τώρα κατά τη δημιουργία τους διότι προϊοντικά η 

ύπαρξη του constraint το προστάτευε. 
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1.3 Ad hoc αιτήματα άμεσης εξαγωγής και αιτημάτων ενδοδιακίνησης  

Στην όψη Τρέχοντα υπόλοιπα δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ad hoc αιτημάτων άμεσης εξαγωγής στην κλήση του 

αυτοματισμού ‘Αμεση εξαγωγή. 

 

Εάν επιλεχθεί η δημιουργία αιτημάτων, τότε ο αυτοματισμός δε δημιουργεί ενέργειες βάσει του επιλεγμένου αποθέματος, αλλά ad 

hoc αιτήματα άμεσης εξαγωγής. 

Το αίτημα άμεσης εξαγωγής χρησιμοποιεί έναν νέο τύπο αιτήματος με κωδικό pSOUT. Απαιτείται εισαγωγή της zero 

παραμετροποίησης για την ενημέρωση του νέου τύπου αιτήματος.  

Στην συνέχεια, τα αιτήματα αυτά μπορεί να εκτελεστούν από το μενού Άμεση εξαγωγή στο WMS Mobile στην νέα επιλογή Ad hoc 

αιτήματα. 

Αντίστοιχη επέκταση έγινε και στον αυτοματισμό Ενδοδιακίνηση παλετών, συσκευασιών και υποσυσκευασιών στην όψη Τρέχοντα 

Υπόλοιπα. 

 

Το αίτημα ενδοδιακίνησης είναι το προϊοντικό pSMOV, σε περίπτωση διαφοροποίησης πρέπει να γίνει customization. 
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Αντίστοιχα, έχει δημιουργηθεί νέα επιλογή στο WMS Mobile Workflow ενδοδιακινήσεων ώστε να λαμβάνει υπόψη και να κλείνει τα 

ad hoc αιτήματα. 
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1.4 Νέα οντότητα «κανόνες δέσμευσης αποθέματος» 

Στην παρούσα έκδοση καλύπτεται η δυνατότητα διαφοροποίησης επί των κανόνων δέσμευσης αποθέματος που έχουν οριστεί στο 

ICP του είδους με βάση τον συναλλασσόμενο ή με on demand επιλογή κανόνα στη διαδικασία της δρομολόγησης.  

Δημιουργήθηκε νέα οντότητα «Κανόνες δέσμευσης αποθέματος» στην περιοχή Παραμετροποίηση > Διαχείριση Αποθηκών > 

Κανόνες δέσμευσης αποθέματος. 

Στην νέα αυτή οντότητα ορίζονται οι όψεις δέσμευσης αποθέματος και κανόνα δέσμευσης περιεκτών (προαιρετικά) ανά ιδιότητα. 

Συνήθως απαιτείται ο ορισμός αυτός επί των Picking & Replenishment ιδιότητων. 

 

Ο κανόνας δέσμευσης αποθέματος μπορεί να οριστεί ανά Πελάτη στα Στοιχεία παραδόσεων: 

  

Στη διαδικασία της δρομολόγησης έχει προβλεφθεί η δυνατότητα επιλογής κανόνα δέσμευσης στη νέα παράμετρο «κανόνας 

δέσμευσης». Εφόσον επιλεχθεί κανόνας κατά τη δρομολόγηση, τότε αυτός υπερισχύει των κανόνων που έχουν οριστεί στο είδος ή 

στον πελάτη. 

Εάν δεν επιλεχθεί κανόνας στη διαδικασία της δρομολόγησης και έχει οριστεί κανόνας στον πελάτη, τότε υπερισχύει είτε του είδους 

είτε του πελάτη, ανάλογα με την τιμή που έχει οριστεί στην παράμετρο του αυτοματισμού «πρόταση δέσμευσης». 

Η παράμετρος αυτή παίρνει την default τιμή της από τη νέα παράμετρο εταιρείας: 

 

Προεπιλεγμένη λειτουργία κανόνων δέσμευσης | WMS_DEFAULT_RESERVATION_RULE_MODE 

Κατηγορία: WMS Παραμετροποίηση 
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Εάν δεν επιλεχθεί κανόνας στη διαδικασία της δρομολόγησης και δεν έχει οριστεί κανόνας στον πελάτη, τότε η διαδικασία τρέχει 

όπως πριν με βάση τον κανόνα του ICP του είδους.  
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1.5 Διαδικασία διαγραφής μηδενικών υπολοίπων 

Προστέθηκε νέα επιλογή στο μενού Ρυθμίσεις > Διαχείριση Συστήματος - ΒΔ > Διαγραφή μηδενικών υπολοίπων WMS που 

στόχο έχει την εκτέλεση της διαδικασίας διαγραφής μηδενικών υπολοίπων. Η διαδικασία αυτή συστήνεται σε εγκαταστάσεις με 

πολλές κινήσεις, όπου λόγω της ύπαρξης μηδενικών υπολοίπων, καθυστερούν οι όψεις των τρέχοντων υπολοίπων.  

Με την επιλογή της διαδικασίας πρέπει να επιβεβαιώσετε εάν θέλετε να προχωρήσετε αφού πρώτα εξασφαλίσετε ότι δεν 

εκτελούνται άλλες λειτουργίες στην αποθήκη. Υπάρχει σχετικό μήνυμα: 

 

Η διαδικασία μπορεί να χρονοπρογραμματιστεί, απαιτείται όψη και αυτοματισμός που θα καλεί τη διαδικασία και θα είναι διαθέσιμο 

ως use case στην επόμενη έκδοση. 
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1.6 Νέες επιλογές στο μενού Είδη 

Στο μενού Είδη προστέθηκαν δύο νέες επιλογές: 

Μενού > Είδη > Διαστάσεις > Παρτίδες 

Μενού > Είδη > Διαστάσεις > Σειριακοί αριθμοί 

Εκτελούνται όψεις που αφορούν τα master δεδομένα και είναι σε αντιστοιχία με αυτές που υπάρχουν στο ERP. Δεν υποκαθιστούν 

τις υπάρχουσες όψεις διαχείρισης WMS υπολοίπου των παρτίδων και των αριθμών σειράς.  
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1.7 Διαμόρφωση κωδικοποίησης θέσεων στα συστήματα αποθήκευσης 

Στα συστήματα αποθήκευσης προστέθηκε νέα στήλη, Διαμόρφωση κωδικοποίησης θέσης. Δίνεται η δυνατότητα ορισμού και 

προκαθορισμού της σειράς των στοιχείων της θέσης που διαμορφώνουν τον κωδικό της, ενώ πρέπει να οριστεί και ένας χαρακτήρας 

που λειτουργεί ως διαχωριστικό μεταξύ των τμημάτων του κωδικού της θέσης (delimeter).  

 

Εάν επιλεχθεί ο κωδικός Αποθέτη τότε αυτός θα εμφανίζεται στον κωδικό θέσης πάντα πρώτος.  

Στην επόμενη έκδοση θα δημιουργηθεί ένα προϊοντικό BR που θα εκμεταλλευτεί την μορφή κωδικοποίησης έτσι όπως αυτή ορίζεται 

στα συστήματα αποθήκευσης.  
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1.8 Νέος κανόνας απόθεσης «μία παρτίδα ανά είδος» 

Στους κανόνες απόθεσης στο προφίλ των θέσεων δόθηκε η δυνατότητα ορισμού μοναδικότητας μίας παρτίδας ανά είδος. 

 

Σύμφωνα με τον νέο κανόνα, στην ίδια θέση μπορεί να αποτεθούν πολλά είδη αρκεί για κάθε είδος να υπάρχει μία παρτίδα. Δεν 

επιτρέπεται η απόθεση άλλης παρτίδας του ίδιου είδους. Υπενθυμίζεται ότι ο υπάρχον κανόνας μοναδικότητας παρτίδας αφορά 

στην ύπαρξη μίας και μοναδικής παρτίδας στην θέση ανά κατηγορία επιτρεπόμενων ειδών στην θέση. 

 Παράδειγμα 

Στο παράδειγμα της παραπάνω εικόνας έχει οριστεί ότι επιτρέπεται Μία παρτίδα ανά είδος για τις κατηγορίες BEERS και PARTS. 

Έστω ότι γίνεται άμεση εισαγωγή σε θέση με το συγκεκριμένο προφίλ για τα εξής είδη και παρτίδες: 

Είδος Α, Οικογένεια BEERS, παρτίδα 1 – επιτρέπεται 

Είδος Α, Οικογένεια BEERS, παρτίδα 2 – απαγορεύεται 

Είδος Β, Οικογένεια BEERS, παρτίδα 3 – επιτρέπεται 

Είδος Γ, Οικογένεια PARTS, παρτίδα 4 – επιτρέπεται 

Είδος Δ, Οικογένεια FOOD, παρτίδα 5 – απαγορεύεται (δεν ανήκει στις επιτρεπόμενες οικογένειες) 

Αν στο προφίλ είχε οριστεί μοναδικότητα παρτίδας τότε τα αποτελέσματα θα ήταν ως εξής: 

Είδος Α, Οικογένεια BEERS, παρτίδα 1 – επιτρέπεται 

Είδος Α, Οικογένεια BEERS, παρτίδα 2 – απαγορεύεται 

Είδος Β, Οικογένεια BEERS, παρτίδα 3 – απαγορεύεται 

Είδος Γ, Οικογένεια PARTS, παρτίδα 4 – επιτρέπεται 

Είδος Δ, Οικογένεια FOOD, παρτίδα 5 – απαγορεύεται (δεν ανήκει στις επιτρεπόμενες οικογένειες) 
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1.9 Υπεύθυνος παραστατικού και ανάθεση πόρου στα αιτήματα συλλογής 

Στην παρούσα έκδοση έγιναν επεκτάσεις με στόχο την αποσύνδεση του υπεύθυνου παραστατικού αποστολών από τον πόρο 

ανάθεσης στα αιτήματα συλλογής που δημιουργούνται στη διαδικασία της δρομολόγησης.   

Συγκεκριμένα, το εάν θα μεταφερθεί ή όχι ο υπεύθυνος της Παραγγελίας Αποστολής (WMS_Shipment_Order document) στο ΕΑΠ 

εξαρτάται από την μετάβαση και τα αντιγραφόμενα σετ πεδίων. Προϊοντικά στις μεταβάσεις προς το ΕΑΠ υποστηρίζεται η 

αντιγραφή του υπεύθυνου από το αρχικό στο τελικό παραστατικό. 

Το εάν ο υπεύθυνος του παραστατικού (εφόσον έχει οριστεί) θα μεταφερθεί ως πόρος ανάθεσης στο παραγόμενο αίτημα συλλογής 

εξαρτάται από τρεις συνθήκες: 

 Ο υπεύθυνος να είναι και πόρος του WMS 

 Να έχει ενεργοποιηθεί η νέα παράμετρος εταιρείας (by default ενεργοποιημένη για λόγους συμβατότητας): 

 

 

Αίτημα: αυτόματη ανάθεση υπευθύνου συνδεδεμένου παραστατικού | 

WMS_AUTO_APPLY_RESOURCE_FROM_DOCUMENT_TO_REQUEST 

Κατηγορία: WMS Παραμετροποίηση 

 

 Να μην έχει οριστεί τιμή στην παράμετρο του αυτοματισμού δημιουργίας δρομολογίου «Ανάθεση Σε» 

Εάν έχει οριστεί τιμή στην παράμετρο του αυτοματισμού δημιουργίας δρομολογίου «Ανάθεση Σε» τότε αυτός ανατίθεται ως πόρος 

ανάθεσης στο αίτημα συλλογής ανεξαρτήτως του υπεύθυνου παραστατικού (αδιάφορο το εάν υπάρχει ή όχι και αδιάφορο τι έχει 

οριστεί στην παράμετρο εταιρείας). 
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2. WMS Mobile βελτιώσεις και επεκτάσεις 

2.1 Νέα διαδικασία δημιουργίας αιτημάτων κιβωτιοποίησης από συλλογή στο RF 

Αντικαταστάθηκε ο αυτοματισμός δημιουργίας αιτημάτων κιβωτιοποίησης βάσει συλλογής 

(ESScrollerCommands\ESWMMobile\DummyFilter\ PackingRequestFromPicking.xml) από αντίστοιχο service με στόχο την 

βελτίωση του performance. 

Θα χρειαστεί επικαιροποίηση των εξής αρχείων που αφορούν την συλλογή: 

 PickingRequests.xaml 

 GroupPicking.xaml 

 ImmediatePicking 

2.2 Βελτίωση perfοrmance στην Ταξινόμηση Αποστολών 

Αντικαταστάθηκε ο αυτοματισμός δημιουργίας ενεργειών ταξινόμησης (ESScrollerCommands\ESWMMobile\DummyFilter\ 

stagingOfContainer) με στόχο την επίτευξη καλύτερων χρόνων στη διαδικασία. 

Θα χρειαστεί επικαιροποίηση του αρχείου Staging.xaml. 

Η βελτίωση έχει ενσωματωθεί και στο hotfix των 4.10.20.0- 4.10.22.0 – 4.10.24.0 - 4.10.26.0 – 5.0.0.0 -.5.0.2.0. 

2.3 Νέα επιλογή Ad hoc ανατροφοδοσίας στην παραγωγή 

Υποστηρίχθηκε η δυνατότητα ad hoc ανατροφοδοσίας στο  flow της παραγωγής κατ’ αντιστοιχία με την λειτουργικότητα που ισχύει 

στις Εντολές Αποστολής. 

Δημιουργήθηκε νέα επιλογή στο μενού της Ανατροφοδοσίας Παραγωγής 3. ADHOC 

βάσει ζήτησης. 

Εκτελείται το νέο pq ESWMGetAdhocProdReplenishment, το οποίο φροντίζει να βρει 

από θέσεις αναπλήρωσης το υπολειπόμενο απόθεμα ώστε να καλύψει τις ποσότητες 

των αιτημάτων ανάλωσης. Το use case εκτελείται σε διαδικασίες ενεργοποίησης 

εντολών παραγωγής χωρίς δέσμευση στα αιτήματα ανάλωσης. 
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3. WMS Touch επεκτάσεις 

3.1 Packing station: δυνατότητα αυτόματης ανάθεσης σειριακών αριθμών βάσει script 

Στο Packing Station, εάν κατά το σκανάρισμα σειριακού αριθμού δηλωθεί ποσότητα > 1 δόθηκε η δυνατότητα μέσω vb script (με 

την χρήση του ESGOScript) να οριστεί λογική με την οποία η εφαρμογή υπολογίζει τους υπόλοιπους σειριακούς αριθμούς και τους 

αναθέτει αυτόματα στην ενέργεια κιβωτιοποίησης χωρίς επιβεβαίωση.  

Η λειτουργικότητα είναι κοινή τόσο για εγκαταστάσεις που παρακολουθούν υπόλοιπο στους σειριακούς αριθμούς όσο και για 

εγκαταστάσεις με χαλαρή διαχείριση. Προϋπόθεση να μην υπάρχουν οι σειριακοί αριθμοί στα αιτήματα κιβωτιοποίησης, με άλλα 

λόγια να μην έχει προηγηθεί σκανάρισμα στη συλλογή. 

Η λειτουργικότητα δε δημιουργεί σειριακούς αριθμούς αν δεν υπάρχουν, ανεξαρτήτως εάν στην παράμετρο στο ICP των ειδών έχει 

ενεργοποιηθεί η δυνατότητα δημιουργίας σειριακών. Αν δεν υπάρχει ο σειριακός που αυτόματα προκύπτει από την λογική που 

περιγράφεται στο script τότε προκύπτει ανάλογο μήνυμα και σταματά η διαδικασία.  

 

Παραμετροποίηση 

 Δημιουργία Script – ορισμός κανόνα αυτόματης επιλογής σειριακού αριθμού είτε βάσει UDF του είδους είτε βάσει πεδίου 

της όψης αιτημάτων κιβωτιοποίησης (στο packing station) 

 Δήλωση του script στη νέα παράμετρο στο WMS.xml: 

 <add key="SerialNumberAutoIncrementScriptCode" value="" /> 

 

 Παράδειγμα 

Στο παρακάτω παράδειγμα script η λειτουργικότητα ενεργοποιείται όταν στο Flag3 του είδους είναι ενεργοποιημένο. 
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Παρατίθεται αντίστοιχο παράδειγμα script με βάση πεδίο της όψης αιτήματα κιβωτιοποίησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim session As ESSession = CType(args("session"),ESSession) 

Dim itemGID As Guid = CType(args("itemGID"),Guid) 

 

Dim itemDS As DataSet = 

Entersoft.ERP.WarehouseManagement.DS.Caches.Item.GetCachedDataSet(session,itemGID) 

Dim itemRow As DataRow = itemDS.Tables("ESFIItem").Rows(0) 

 

if itemRow.Table.Columns.Contains("Flag3") AndAlso itemRow("Flag3") Then  

         return True 

Else 

        return False 

End if 

Dim session As ESSession = CType(args("session"),ESSession) 

Dim requestItemRow As DataRow = CType(args("session"),DataRow) 

 

if requestItemRow.Table.Columns.Contains("xxxxx") AndAlso 

CBool(requestItemRow("xxxxx")) Then 

         return True 

End If 

 

return False 
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3.2 Production station – δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων παρτίδας κατά την παραλαβή 

από παραγωγή 

Στον φάκελο της εφαρμογής, στο  ESKiosk\ProductReceipt υπάρχει δυνατότητα ορισμού ενός vb script στο αρχείο SetLotInfo.vb 

στο οποίο καθορίζεται ποια στοιχεία της παρτίδας (που δημιουργείται η ταυτοποιείται από την παραλαβή παραγωγής) πρέπει να 

ενημερωθούν και πώς.  

Βασική προϋπόθεση να μην υπάρχει η παρτίδα στο παραστατικό Εντολής Παραγωγής , και κατ’ επέκταση στο αίτημα παραγωγής. 

Η μέχρι τώρα λειτουργικότητα κάλυπτε την ανάγκη αυτόματης συμπλήρωσης ημερομηνίας λήξης, η οποία και παραμένει ως default 

script: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργήθηκε νέα παράμετρος στο ProductReceipt αρχείο παραμέτρων: 

 

 

AUTO_COMPLETE_LOT_INFO 

ES Kiosk | Product Receipt parameters 

 

Ενώ η παράμετρος AUTO_COMPLETE_LOT_EXPIRATION_DATE καταργείται και παραμένει για λόγους συμβατότητας. 

Imports System   

Imports System.Data 

Imports Entersoft.Framework.Platform  

Imports System.Collections.Generic 

   

Public Class SetLotInfo   

    Public Sub SetExpirationDate(session As ESSession,itemRow As 

DataRow,actionItemRow As DataRow)   

  actionItemRow("LotExpirationDate") = DateTime.Now() 

    End Sub   

End Class   
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