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Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων της έκδοσης 4.10.24.0 του Entersoft WMS. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή 

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

Οριζόντια 

 Επέκταση στη δημιουργία των εκπληρώσεων ενεργειών με το παραστατικό ώστε να σέβεται το επίπεδο τήρησης 

(δεσμευτική/προαιρετική) των διαστάσεων αποθέματος έτσι όπως αυτό ορίζεται στην πολιτική ελέγχου διακινήσεων του 

είδους  

Αλγόριθμοι  

 Εξαίρεση από τον αλγόριθμο προσδιορισμού θέσης προορισμού θέσεις τύπου ζώνης “buffer” οι οποίες ανήκουν (είναι 

παιδιά) σε άλλες θέσεις τύπου buffer 

 Προφίλ θέσης: κανόνες απόθεσης ανά κατηγοριοποίηση είδους - αλλαγή τρόπου ελέγχου της εφαρμογής 

Use cases 

 Διαχείριση θέσεων στα είδη – back office & WMS mobile 

 Διαχείριση θέσεων τύπου «φάτνωμα» 

 Διαδικασία φόρτωσης περιεκτών (back office): σημαντικές βελτιώσεις στο performance 

 Διόρθωση κιβωτίου – δυνατότητα διόρθωσης περιεχομένου (WMS Mobile)  

 Συλλογή πολλαπλών παρτίδων (WMS Mobile) 

 Ανάκληση αποστολής 

 Επεκτάσεις στη διαχείριση αποστολών με την χρήση βέλτιστης διαδρομής 

WMS Mobile - διάφορα 

 Παραλαβή σε μικτό περιέκτη: χαλάρωση ελέγχου παραλαβής διαφορετικών work packages  

 Αποσύνδεση καροτσιού με βάση τα εκκρεμή αιτήματα συλλογής 

 Δυνατότητα απαλοιφής παλέτας κατά την φόρτωση περιέκτη 

 Cross docking: δημιουργία αιτημάτων φόρτωσης και νέος έλεγχος αν ο περιέκτης χρησιμοποιείται σε άλλο ΕΑΠ 

WMS Packing Station 

 Αποσύνδεση καροτσιού με βάση τα εκκρεμή αιτήματα συλλογής 

 Επιλογή Work Package: βελτίωση performance και δυνατότητα επιλογής αναζήτησης (αίτημα ή work package) 

Διαδικασίες ενημέρωσης ERP 

 Διαφορές παραλαβής: προαιρετική σύγκριση διαστάσεων αποθέματος 

 Διαδικασία τιμολόγησης: σημαντικές βελτιώσεις στο performance της όψης 
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1. Οριζόντια 

1.1. Εκπλήρωση ενεργειών παραστατικού με βάση το επίπεδο τήρησης διάστασης 

Στην παρούσα έκδοση, αλλά και στο hotfix των εκδόσεων 4.10.18.0, 4.10.18.1, 4.10.20.0 και 4.10.22.0, υποστηρίζεται η δυνατότητα 

εκπληρώσεων μεταξύ ενέργειας και παραστατικού με βάση το επίπεδο τήρησης διάστασης που ορίζεται στην Πολιτική Ελέγχου 

Διακινήσεων ανά ροή. 

Εάν το επίπεδο τήρησης μεταξύ ενέργειας και γραμμής παραστατικού για κάθε διάσταση (ή χαρακτηριστικό παρτίδας) που 

παρακολουθεί το είδος έχει οριστεί ως «προτεινόμενο» τότε επιτρέπεται η καταχώρηση ενέργειας σε διαφορετική τιμή από αυτή 

που ορίζεται στην γραμμή ανάλυσης του παραστατικού και πραγματοποιούνται κανονικά οι εκπληρώσεις. 

 

Εάν η τιμή είναι «δεσμευτική» τότε ισχύει η έως τώρα συμπεριφορά, γίνεται κανονικά η εκπλήρωση μόνο εάν η τιμή της διάστασης  

είναι ίδια ή εάν δεν υπάρχει καθόλου διάσταση στο παραστατικό (χωρίς ανάλυση). 

Οι διαστάσεις μετέχουν ισοδύναμα στον αλγόριθμο των εκπληρώσεων. Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος αρχικά προσπαθεί να κλείσει 

με βάση τις διαστάσεις που έχουν οριστεί ως «δεσμευτικές» και εν συνεχεία για όσες έχουν δηλωθεί ως «προτεινόμενες» προσπαθεί 

να κλείσει με την γραμμή που ταιριάζει περισσότερο. Η γραμμή που ταιριάζει περισσότερο είναι αυτή η οποία συμφωνεί ακριβώς 

(exact match) με το μεγαλύτερο πλήθος των προτεινόμενων διαστάσεων. Αν βρεθούν παραπάνω από μία γραμμές υποψήφιες, τότε 

ο αλγόριθμος θα επιλέξει την πρώτη στην τύχη.  

 Προσοχή 

Κατά την παραμετροποίηση θα πρέπει όλες οι εμπλεκόμενες ροές να ληφθούν υπόψη. Αν, για παράδειγμα, οριστεί 
προτεινόμενη μία διάσταση στην ροή της Συλλογής, θα πρέπει αντίστοιχα να γίνει το ίδιο και στις ροές της Κιβωτιοποίησης 
και της Φόρτωσης. Διαφορετικά δεν θα εκτελεστεί σωστά μέχρι τέλους η διαδικασία.  
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2. Αλγόριθμοι 

1.1 Εξαίρεση child θέσεων buffer από τον αλγόριθμο προσδιορισμού θέσεων προορισμού 

Στην παρούσα έκδοση, αλλά και στο hotfix των εκδόσεων 4.10.20.0 και 4.10.22.0, ο αλγόριθμος προσδιορισμού θέσεων προορισμού 

(στο πλαίσιο της ανατροφοδοσίας) εξαιρεί από τον προσδιορισμό θέσεων τύπου «ενδιάμεση αναπλήρωσης» (buffer) θέσεις που 

έχουν οριστεί ως παιδιά άλλων buffer θέσεων. 

Ο σκοπός αυτής της επέκτασης καλύπτει την επιχειρηματική ανάγκη ορισμού θέσεων τύπου ζώνης buffer οι οποίες δεν μετέχουν 

στην αλγοριθμική πρόταση, αλλά προτείνονται στην εκτέλεση του πρώτου βήματος ανατροφοδοσίας από το WMS Mobile ως 

διαθέσιμες θέσεις προς επιλογή με βάση κριτήρια που ορίζονται από την εκάστοτε εγκατάσταση (με το κατάλληλο customization). 

Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να είναι θέσεις τύπου buffer και να ανήκουν σε μία ή περισσότερες θέσεις που είναι και αυτές τύπου 

buffer, οι οποίες μητρικές θέσεις είναι αυτές που προσδιορίζονται από τον αλγόριθμο με βάση τα χωροταξικά κριτήρια της 

παραμέτρου ανατροφοδοσίας πρώτου βήματος.  

Κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου δεύτερου βήματος, εάν και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στις υπό-θέσεις buffer, τότε 

αυτό λαμβάνεται υπόψη με προτεραιότητα. 

1.2 Κανόνες απόθεσης στο προφίλ θέσεων: αλλαγή του ελέγχου 

Μέχρι την παρούσα έκδοση, εάν στο προφίλ θέσεων, στους κανόνες απόθεσης οριζόταν τύπος απόθεσης ανά 

οικογένεια/ομάδα/κατηγορία (κτλ.) είδους τότε ο έλεγχος της εφαρμογής κατά την εισαγωγή του είδους στην θέση ή κατά την 

πρόταση της θέσης ήταν επιτυχής όταν: 

 Ικανοποιεί τα κριτήρια του «επιτρέπεται», δηλαδή ανήκει σε μία από τις επιτρεπόμενες κατηγοριοποιήσεις ειδών 

 Ικανοποιεί τα κριτήρια του «απαγορεύεται», δηλαδή ανήκει σε κατηγοριοποίηση ειδών που δεν απαγορεύεται 

 Ικανοποιεί τα κριτήρια του «επιτρέπεται», δηλαδή ανήκει σε κατηγοριοποίηση ειδών που δεν απαγορεύεται, ούτε 

επιτρέπεται (πρακτικά δεν έχει οριστεί). 

 

Στην παρούσα έκδοση, αλλά και στο hotfix των 4.10.20.0 και 4.10.22.0, εάν οριστεί στο προφίλ μίας θέσης ότι επιτρέπονται 

συγκεκριμένες κατηγοριοποιήσεις ειδών τότε όλες οι άλλες δεν επιτρέπονται. Ισχύει για τα είδη που είτε έχουν διαφορετική τιμή ή 

δεν έχουν καθόλου τιμή στην κατηγορία που μετέχει στο προφίλ.  
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Επίσης, στον ορισμό των προφίλ δεν επιτρέπεται πλέον να δηλωθούν διαφορετικοί τύποι απόθεσης. Εάν, δηλαδή, δηλωθεί στον 

πρώτο κανόνα το «επιτρέπεται», τότε δεν γίνεται σε επόμενη γραμμή να δηλωθεί το «απαγορεύεται». Με άλλα λόγια ένα προφίλ 

είτε θα επιτρέπει είτε θα απαγορεύει. 

Τέλος, ο έλεγχος τύπου μοναδικότητας (είδος/παρτίδα/παρτίδα με αποκλίσεις) γίνεται συνδυαστικά με τον έλεγχο των 

επιτρεπόμενων τιμών.  
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2. Use cases 

2.1 Διαχείριση θέσεων στα είδη (back office) 

Στο μενού των Ειδών προστέθηκε η επιλογή «Θέσεις αποθήκευσης είδους» όπου on click εμφανίζει την όψη αντιστοίχισης θέσεων 

με είδη αποθήκης. 

 

Στην όψη εμφανίζονται είδη που έχουν αντιστοιχηθεί με θέσεις – εάν σε ένα είδος έχουν αντιστοιχηθεί παραπάνω από μία θέσεις 

τότε εμφανίζεται αντίστοιχες φορές, το ίδιο ισχύει και εάν μία θέση έχει αντιστοιχηθεί με παραπάνω από ένα είδη. 

Στην όψη δίνεται δυνατότητα ορισμού και τροποποίησης των ορίων αναπλήρωσης, ενώ έχει προστεθεί και αυτοματισμός για 

μαζικότερη διαχείριση. 

 

Σημαντική επέκταση στη διαχείριση Θέσεων Είδους είναι η εισαγωγή της έννοιας της «προσωρινής» αποθήκευσης. Συγκεκριμένα, 

όταν ο χρήστης δημιουργεί μία νέα αντιστοίχιση μέσα από το use case «Νέα θέση αποθήκευσης είδους», η εγγραφή αποθηκεύεται 

ως «ανενεργή», νοηματικά ως «προσωρινή», και εξαιρείται από την συμμετοχή της στους αλγορίθμους μέχρις ότου ενεργοποιηθεί 

από τον χρήστη. Δίνεται έτσι δυνατότητα στους χρήστες επιθεώρησης των αποτελεσμάτων και τροποποίησής τους πριν την 

οριστικοποίηση της απόφασής τους. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να ενεργοποιήσει, είτε να διαγράψει μία εγγραφή μέσα 

από τα αντίστοιχα κουμπιά, ενώ εάν τροποποιήσει κάποια από τα στοιχεία της εγγραφής, έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης. 

 

 



  

Entersoft WMS version 4.10.24.0  

 

 Σελίδα:  8 / 18 

 

 

Για τη δημιουργία νέων αντιστοιχίσεων, έχει δημιουργηθεί η επιλογή στο μενού «Νέα θέση αποθήκευσης είδους». Ανοίγει όψη 

επιλογής είδους η οποία default επιστρέφει είδη για τα οποία δεν έχει οριστεί θέση. Μπορεί να επιλεχθούν ένα ή περισσότερα είδη. 

 

Πατώντας το κουμπί «Επιλογή θέσης» ανοίγει οθόνη επιλογής θέσης για κάθε επιλεγμένο είδους όπου εμφανίζονται θέσεις τύπου 

συλλογή (default) για τις οποίες δεν έχει οριστεί είδος. Μπορούν να επιλεχθούν παραπάνω από μία θέσεις για κάθε επιλεγμένο είδος. 



  

Entersoft WMS version 4.10.24.0  

 

 Σελίδα:  9 / 18 

 

 

Πατώντας «επόμενο είδος» επαναλαμβάνεται το ίδιο για το επόμενο επιλεγμένο είδος.  

Στο τέλος της διαδικασίας εμφανίζονται οι εγγραφές στην όψη Αντιστοιχίσεις Ειδών – Θέσεων για τα επιλεγμένα είδη σε κατάσταση 

«Προσωρινό», όπου μπορούν να τροποποιηθούν, αποθηκευτούν, ενεργοποιηθούν. 

 

2.2 Διαχείριση θέσεων στα είδη (WMS Mobile) 

Στην παρούσα έκδοση, αλλά και στο Hotfix των 4.10.20.0 & 4.10.22.0, εάν η παράμετρος στο config.xaml  

<Set Property="CHECK_ITEMS_LOCATION" Value="True" /> 

τότε κατά την απόθεση περιεχομένων περιέκτη και κατά την ανατροφοδοσία δεύτερου βήματος και συγκεκριμένα κατά την 

επιβεβαίωση της θέσης προορισμού γίνεται έλεγχος με ερώτηση στον χρήστη: 

 Εάν η θέση που επιβεβαιώνεται ανήκει στο είδος (αυτός ο έλεγχος προϋπήρχε) 

 Εάν η θέση ανήκει σε άλλο είδος  
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Εάν η θέση που επιβεβαιώνεται δεν ανήκει σε κάποιο είδος τότε δημιουργείται νέα εγγραφή στον πίνακα αντιστοίχισης θέσεων 

είδους και  ζητείται από τον χρήστη να δηλώσει τα όρια αναπλήρωσης σε αντίστοιχα πεδία. Γίνεται απευθείας αποθήκευση και 

ενεργοποίηση της εγγραφής. 

Προσοχή στη συμβατότητα διότι η ανωτέρω παράμετρος είναι default true, οπότε εάν δεν επιθυμείται η ανωτέρω λειτουργικότητα 

θα πρέπει να απενεργοποιηθεί. 

2.3 Διαχείριση θέσεων τύπου «φάτνωμα» 

Υλοποιήθηκε use case διαχείρισης θέσεων τύπου «φάτνωμα». Συγκεκριμένα: 

 Στην νέα παράμετρο εταιρείας «Προφίλ αυτόματης δημιουργίας φατνώματος» δηλώνονται τα χωροταξικά στοιχεία 

των θέσεων για τις οποίες ορίζεται το φάτνωμα. Μπορούν να οριστούν και συγκεκριμένοι κωδικοί επιπέδων ή/και στηλών, 

για τα οποία επιθυμείται δημιουργία φατνώματος. 

 

 Στην νέα παράμετρο εταιρείας «Ομαδοποίηση φατνώματος» ορίζεται το επίπεδο ομαδοποίησης του φατνώματος (π.χ. τη 

στήλη – επίπεδο) που σημαίνει ποιες θέσεις μοιράζονται το ίδιο φάτνωμα, ομαδοποιούνται κάτω από το ίδιο φάτνωμα. 
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 Κάθε φορά που δημιουργείται θέση που ικανοποιεί τα κριτήρια του προφίλ ελέγχεται αν υπάρχει σχετικό φάτνωμα, και εάν 

δεν υπάρχει, ανοίγεται φάτνωμα (αυτόματα) με βάση τα ορισμένα κριτήρια ομαδοποίησης. 

 Βασική προϋπόθεση να υπάρχει Business Rule (custom) ανάθεσης κωδικού θέσης τύπου φάτνωμα, προκειμένου να 

λειτουργήσει η αυτόματη δημιουργία. 

 Στην όψη διαχείριση θέσεων δημιουργήθηκε νέος αυτοματισμός ανάθεσης θέσεων σε θέσεις τύπου φάτνωμα. Με βάση 

τις επιλεγμένες θέσεις ο αυτοματισμός αναθέτει τις θέσεις σε υπάρχοντα φατνώματα είτε δημιουργεί νέες θέσεις τύπου 

φάτνωμα. 

2.4 Βελτιώσεις στη διαδικασία φόρτωσης περιεκτών 

Στην παρούσα έκδοση έχει ξεκινήσει η διαδικασία βελτίωσης των διαδικασιών φόρτωσης της εφαρμογής η οποία κινείται σε 2 

άξονες.  

 Στον πρώτο άξονα είναι το performance των εκάστοτε use cases φόρτωσης.  

 Στο δεύτερο άξονα τα διάφορα use cases φόρτωσης θα ενοποιηθούν σε ένα, κάτι το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί 

στις επόμενες εκδόσεις. 

Στη διαδικασία φόρτωσης περιεκτών έχει εφαρμοστεί η μέθοδος του bulk insert για τη δημιουργία ενεργειών φόρτωσης με 

θεαματικό αποτέλεσμα στη βελτίωση του performance. Σε περίπτωση αναβάθμισης χρειάζεται επικαιροποίηση του CS της όψης και 

του αυτοματισμού φόρτωσης περιεκτών. 

 

2.5 Διόρθωση είδους κιβωτίου – νέο use case 

Στην παρούσα έκδοση, αλλά και στα Hotfix των 4.10.20.0 & 4.10.22.0, στο μενού των Αποστολών (WMS Mobile), στην επιλογή 7. 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ, δόθηκε δυνατότητα διόρθωσης είδους (περιεχομένου) του κιβωτίου. 

Προϋπόθεση το κιβώτιο να βρίσκεται σε ράμπα αποστολής και να έχει προηγηθεί ενέργεια ταξινόμησης.  

Για τη διόρθωση περιεχομένου θα πρέπει να επιλεχθεί η αντίστοιχη επιλογή αφού σκαναριστεί το κιβώτιο, ενώ στη συνέχεια, 

δηλώνεται είδος και ποσότητα (προτείνεται όλη η ποσότητα για το είδος): 
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Αν επιλεχθεί ακύρωση σχετικού αιτήματος, τότε ακυρώνεται το σχετικό αίτημα ταξινόμησης (εάν υπάρχει) καθώς και η αντίστοιχη 

ποσότητα από το ΕΑΠ. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της διόρθωσης κιβωτίου αποσυνδέει την ενέργεια που το μετέφερε στην 

ράμπα (δλδ την ταξινόμηση) από το ΕΑΠ, και μειώνει ή διαγράφει τα αιτήματα φόρτωσης αντίστοιχα.  

2.6 Συλλογή πολλαπλών παρτίδων – νέο use case συλλογής 

Η απαίτηση αφορά στη δυνατότητα συλλογής (βάσει αιτημάτων και μόνο στην περίπτωση δέσμευσης υπολοίπου) αιτημάτων που 

αφορούν το ίδιο είδος αλλά διαφορετικές παρτίδες με δήλωση συγκεντρωτικά της ποσότητας συλλογής ανεξαρτήτως παρτίδας 

αρκεί προφανώς η ποσότητα να αφορά αιτήματα του ίδιου Work Package. 

Η λειτουργικότητα ενεργοποιείται μέσω της κάτωθι παραμέτρου στο config.xaml: 

<Set Property="PICK_PROPOSE_QTY_BASED_ON_WP" Value="True"/> 

Και είναι διαθέσιμη και στο hotfix των εκδόσεων 4.10.20.0 & 4.10.22.0. 

Για παράδειγμα, έστω δύο αιτήματα συλλογής για το ίδιο είδος στο ίδιο Work Package με 2 και 3 ποσότητα αντίστοιχα για δύο 

διαφορετικές παρτίδες. 

 

Στο μενού της συλλογής, επιλέγοντας είτε Work Package, είτε κιβώτιο συλλογής (εξαρτάται από το use case που χρησιμοποιεί η 

κάθε εγκατάσταση) εμφανίζεται το 1ο από τα 2 αιτήματα συλλογής στην οθόνη επιβεβαίωσης θέσης. Όπου στο πεδίο Υπολ. 

Συλλογής εμφανίζεται η συνολική ποσότητα προς συλλογή για το είδος και τη θέση: 
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Στην επόμενη οθόνη ζητείται επιβεβαίωση είδους, και στην οθόνη επιβεβαίωσης ποσότητας προτείνεται πλέον το «σύνολο» της 

ποσότητας σε επίπεδο είδους/θέσης/work package: 

 

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθούν 2 ενέργειες, μία για κάθε παρτίδα και να κλείσουν και τα 2 αιτήματα. Σε περίπτωση 

υπέρβασης ποσότητας, ο αλγόριθμος επιλέγει τυχαία ποια από τα 2 αιτήματα θα κλείσει με overflow. 

Για την λειτουργικότητα απαιτείται επικαιροποίηση του csing στο pq: ESWMGetPickingReqItems καθώς και στο 

PickingRequests.xaml 

2.7 Ανάκληση αποστολής 

Στην παρούσα έκδοση αλλά και στα Hotfix των 4.10.20.0 & 4.10.22.0 η ενέργεια Ανάκλησης Αποστολής πραγματοποιείται μόνο στα 

παραστατικά που έχουν χαρακτηρισμό «Shipment_Routing» - Εντολή Αποστολής. Εάν η ενέργεια κληθεί σε παραστατικό εμπορικών 

συναλλαγών που δεν έχει τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, τότε προκύπτει το μήνυμα: 
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2.8 Επεκτάσεις στη διαχείριση αποστολών με την χρήση βέλτιστης διαδρομής 

Στην παρούσα έκδοση έχουν γίνει μικρές βελτιώσεις στην απεικόνιση των αποτελεσμάτων βέλτιστης διαδρομής. 

Συγκεκριμένα, στην όψη Αποστολές – στοιχεία διακίνησης, έχει προστεθεί ένδειξη που δείχνει εάν έχει γίνει υπολογισμός βέλτιστης 

διαδρομής ή όχι: 

 

Επίσης, στο επίπεδο της όψης, τα αποτελέσματα ταξινομούνται με βάση το Α/Α διαδρομής που προκύπτει από τον υπολογισμό της 

βέλτιστης. 

Εάν δεν έχει προσδιοριστεί γεωγραφικό μήκος και πλάτος για κάποια από τις διευθύνσεις παράδοσης που εμπεριέχονται στην 

Αποστολή προκύπτει μήνυμα κατά την εκτέλεση της διαδικασίας της βέλτιστης διαδρομής που αναφέρει τα συγκεκριμένα ελλιπή 

στοιχεία: 

 

Επίσης, η φόρτωση περιεκτών στο WMS Mobile εκμεταλλεύεται το αποτέλεσμα του Α/Α διαδρομής στην ταξινόμηση των 

αιτημάτων. 

Πρόκειται για το PQ ESWMLoadingRequestsItemsByContainer. 
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3. WMS Mobile – διάφορα 

3.1 Επεκτάσεις στην «παραλαβή σε μικτό περιέκτη» 

Ενεργοποιώντας την παράμετρο στο config.xaml: 

RCPT_ALLOW_SECOND_WP_PER_SSCC 

Η διαδικασία επιτρέπει πλέον την παραλαβή σε μικτό περιέκτη ειδών που ανήκουν σε διαφορετικό WP παραλαβής. 

3.2 Αποσύνδεση καροτσιού κατά την ολοκλήρωση συλλογής 

Εάν κατά την ολοκλήρωση συλλογής σε καρότσι υπάρχουν εκκρεμή αιτήματα συλλογής που δεν θα εκτελεστούν με το συγκεκριμένο 

καρότσι, τότε ζητήθηκε έλεγχος και δυνατότητα αποσύνδεσης των εκκρεμών αιτημάτων από το καρότσι (περιέκτης διαλογής). 

Συγκεκριμένα, στην ολοκλήρωση της συλλογής σε καρότσι, εκτελείται το PQ: 

ESWMGetPendingPickingRequestsOfContainer  

Το οποίο ελέγχει εάν υπάρχουν εκκρεμή αιτήματα συλλογής για το καρότσι. Και εφόσον επιστρέψει αποτελέσματα, προκύπτει 

ερώτημα στον χρήστη: 

"Υπάρχουν ανοιχτά αιτήματα συλλογής ανατεθειμένα στο καρότσι. Αποσύνδεση καροτσιού;" 

Στην επιλογή ΝΑΙ, εκτελείται ο αυτοματισμός: 

 ESScrollerCommands\ESWMMobile\DummyFilter\DisconnectSortingContainerFromPickingRequestItems.xml 

Και αφαιρεί τον περιέκτη διαλογής – καρότσι από τα εκκρεμή αιτήματα συλλογής. 

 Απαιτείται recsing στο παραπάνω PQ και επίσης επικαιροποίηση του PickingRequests.xaml. 

 Η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη και στο hotfix των 4.10.20.0 & 4.10.22.0. 

3.3 Απαλοιφή περιέκτη κατά την φόρτωση 

Στη διαδικασία “Φόρτωση Περιέκτη δόθηκε δυνατότητα επιλογής «απαλοιφής» περιέκτη τύπου παλέτα. 

Στην οθόνη δήλωσης SSCC περιέκτη φόρτωσης προστέθηκε το FK: Απαλ. Περιέκτη που δίνει τη δυνατότητα φόρτωσης του 

περιεχομένου μίας παλέτας χωρίς το SSCC της παλέτας (γιατί π.χ. το φορτηγό δεν την χωράει και το περιεχόμενό της φορτώνεται 

χύμα).  

 

Σε περίπτωση που επιλεχθεί κατά λάθος η απαλοιφή, δίνεται δυνατότητα επαναφοράς με αντίστοιχο FΚ. 
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Τονίζεται ότι εάν η παλέτα σκαναριστεί τότε αυτόματα δημιουργείται η ενέργεια φόρτωσης (χωρίς enter). Αυτό σημαίνει ότι εάν 

θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει την απαλοιφή, θα πρέπει πρώτα να την επιλέξει και μετά να σκανάρει.  

 

Απαιτείται επικαιροποίηση των εξής αρχείων, στον φάκελο ESRF: 

 Keys.xaml (και τα αντίστοιχα των devices) 

 Load.xaml 

 ESScrollerCommands\ESWMMobile\DummyFilter\LoadingSpecificContainer.xml 

3.4 Cross-docking παραλαβών – επεκτάσεις 

Στην παρούσα έκδοση, αλλά και στο hotfix της 4.10.22.0, στη διαδικασία cross-docking παραλαβών, εφόσον εκτελεστεί η ενέργεια 

του cross-docking προς ράμπα αποστολής, δημιουργούνται πλέον αιτήματα φόρτωσης. Χρειάζεται επικαιροποίηση στο xDock.xaml. 

Επιπλέον, στην παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε έλεγχος ώστε ο περιέκτης στον οποίο πραγματοποιείται ενέργεια cross-docking να 

μην χρησιμοποιείται για λογαριασμό άλλου ΕΑΠ. 

Ο έλεγχος ενεργοποιείται με την κάτωθι παράμετρο στο Config.xaml: 

XDOCK_ALLOW_SECOND_WP_PER_SSCC (default τιμή true) 

 Απαιτείται επικαιροποίηση των: ReceiptRequests.xaml και του PQ: ESWMWPCrossDocking 
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4. WMS Kiosk 

4.1 Αποσύνδεση καροτσιού στο packing station 

Πρόκειται για συμπλήρωση του αντίστοιχου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο WMS Mobile κατά την ολοκλήρωση της συλλογής. 

Προστέθηκε νέα παράμετρος στο ES00KioskParams αρχείο του Packing station: 

DISCONECT_SORTING_CONTAINER_FROM_PICKING_REQUESTS 

Εφόσον ενεργοποιηθεί, μετά το σκανάρισμα καροτσιού ελέγχεται εάν υπάρχουν εκκρεμή αιτήματα συλλογής ανατεθειμένα στο 

καρότσι και προκύπτει σχετική ερώτηση "Υπάρχουν ανοιχτά αιτήματα συλλογής ανατεθειμένα στο καρότσι. Αποσύνδεση 

καροτσιού;"  

Με ΝΑΙ αποσυνδέεται το καρότσι (και η θέση του καροτσιού) από τα εκκρεμή αιτήματα συλλογής. 

Εάν έχει επιλεγεί συγκεκριμένο Work package ο έλεγχος και η αποσύνδεση θα εκτελείται για τα αιτήματα συλλογής του 

συγκεκριμένου Work package. 

4.2 Επιλογή WP/αιτήματος – βελτιώσεις στο performance 

Στην όψη επιλογής WP/αιτήματος κιβωτιοποίησης (ESWMShipments\PSF3_SelectedEntity) έγιναν σημαντικές βελτιώσεις ως προς 

το performance ενώ προστέθηκαν δύο παράμετροι με default τιμή true (για λόγους συμβατότητας), μία που αφορά την εύρεση των 

αιτημάτων κιβωτιοποίησης και μία που αφορά στην εύρεση work packages αποστολών. 

Συνιστάται ανά εγκατάσταση να ενεργοποιείται μόνο η τιμή της παραμέτρου που χρησιμοποιείται στην πράξη καθώς βελτιώνει 

περαιτέρω την ταχύτητα εύρεσης των σχετικών αποτελεσμάτων. 
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5. Διαδικασίες ενημέρωσης ERP 

5.1 Διαφορές παραλαβής – προαιρετική σύγκριση διαστάσεων 

Στην παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε η δυνατότητα στις διαφορές παραλαβής να συγκρίνονται τα Δελτία Παραλαβής με τις ενέργειες 

Φυσικής Παραλαβής (από το WMS) σε επίπεδο διάστασης,  ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. 

 

Με αυτή τη δυνατότητα, το παραστατικό παραλαβής δεν είναι απαραίτητο να έχει π.χ. παρτίδες, ενώ η φυσική παραλαβή μπορεί να 

έχει παρτίδες κάτι που αποτελούσε αυστηρή προϋπόθεση πριν την συγκεκριμένη επέκταση. 

Αν στο ανωτέρω παράδειγμα γίνει σύγκριση σε επίπεδο παρτίδας και εν συνεχεία αφαιρεθεί η παρτίδα από την επιλογή σύγκρισης, 

το ένα είδος από τα δύο δεν έχει διαφορά σε επίπεδο είδους, αλλά μόνο σε επίπεδο παρτίδας, ενώ το δεύτερο είδος όντως έχει 

διαφορά ποσοτική στο σύνολο των παρτίδων παραλαβής. 

 

Βελτιώσεις έγιναν και σε επίπεδο performance οπότε συνιστάται επικαιροποίηση του CS σε περίπτωση αναβάθμισης. 

5.2 Όψη διαδικασίας τιμολόγησης – βελτίωση στο performance 

Στην παρούσα έκδοση, αλλά και στο Hotfix των 4.10.20.0 & 4.10.22.0 έχει πραγματοποιηθεί μία δραστική βελτίωση στο performance 

της όψης της τιμολόγησης που αφορά το φιλτράρισμα των επιπέδων της όψης από το πρώτο επίπεδο. Συνιστάται επικαιροποίηση 

του CS της όψης κατά την αναβάθμιση προκειμένου να επωφεληθούν οι εγκαταστάσεις. 
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