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1. Opis programu 

 

MWS Mobile by CTI to program, który współpracuje z aplikacją MWS by CTI.  

Program umożliwia: 

 Przyjmowanie towarów na magazyn na określoną lokalizację. 

 Wydawanie z magazynu z określonej lokalizacji, którą program podpowiada. 

 Zmianę położenia towaru. 

 Podgląd zawartości adresu położenia bądź sprawdzanie, gdzie znajdują się towary. 

 

MWS Mobile to aplikacja, która musi być uruchomiona na komputerze stacjonarnym, z którym 

kolektor łączy się poprzez pulpit zdalny. 
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2. Wymagania 

 

1. Komputer stacjonarny 

 Windows Vista lub nowszy w wersji Professional lub wyższej. 

 Serwer Terminali z licencjami dla każdego dostępu. 

 Serwer Microsoft Windows 2008 R2. 

 Sieć lokalna udostępniona przez sieć bezprzewodową. 

 

2. Kolektor 

 .NET Compact Framework 3.5. 

 Najnowsze oprogramowanie. 

 Połączenie z siecią bezprzewodową. 

 Połączenie z komputerem, na którym jest aplikacja. 

 Znak po odczycie kodu musi być ustawiony na ENTER. 

 Uruchomiony czytnik kodów. 

 Każdy dodatkowy fizyczny kolektor danych uruchomiony w systemie musi mieć odpowiednik  

postaci dodatkowej licencji na serwerze terminali. 

 

3. Comarch ERP Optima 

 Licencja na handel lub handel plus (w zależności od trybu pracy). 

 

4. Wydruki 

 Do wydruku etykiet wymagana jest czcionka do kodów kreskowych Code39. 

 

5. Magazyn 

 Musi być zrobiony spis położeń na magazynie oraz utworzony spis takich samych położeń w 

programie 

 Wszystkie lokalizacje na magazynie muszą być oklejone kodami kreskowymi zawierającymi 

położenie.  

 



 

5 
 

2.1. Etykiety 

 

Do poprawnej pracy z kolektorami należy wydrukować etykiety adresów położeń oraz towarów. 

Etykiety towarów mogą zostać wydrukowane dla całego dokumentu PZ lub dla każdej pozycji osobno 

(np. gdy jedna pojedyncza etykieta ulegnie zniszczeniu).  

Przykładowa etykieta: 

 

Od góry na etykiecie znajduje się: 

 Nazwa towaru 

 Kod towaru 

 Kod kreskowy towaru/paczki 

 Kod EAN towaru lub kod paczki (kod paczki to EAN.nr paczki) 

 Numer paczki (kod atrybutu), nazwa paczki (wartość atrybutu) 

 Kod kreskowy dokumentu PZ 

 Numer dokumentu PZ 

 Data utworzenia dokumentu PZ 

 ID numeru PZ 
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3. Pierwsze uruchomienie 

 

Przy pierwszym uruchomieniu programu należy nawiązać połączenie z serwerem MS SQL: 

 

 Serwer – nazwa serwera, do wyboru z listy rozwijanej. 

 Użytkownik – nazwa użytkownika z dostępem do serwera. 

 Hasło – hasło użytkownika. 

 

Po wpisaniu tych danych należy kliknąć Test w celu sprawdzenia połączenia. Jeżeli będzie ono 

poprawne należy wybrać z listy rozwijanej bazę danych, a następnie magazyn, który będzie 

obsługiwany z kolektora: 
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Po kliknięciu Zapisz ustawienia zostają zapamiętane i będą odczytywane przy każdym następnym 

uruchomieniu programu. 

4. Logowanie 

 

W okienku logowania należy podać operatora (utworzonego w programie MWS) oraz jego hasło: 
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Po kliknięciu ikony, która znajduje się obok domyślnego operatora – admin zostanie wyświetlona lista 

operatorów, którzy zostali utworzeni w programie MWS by CTI i którym zostały nadane uprawnienia 

Praca na kolektorze. 

Po wybraniu operatora oraz wpisaniu hasła należy kliknąć Zaloguj.  

5. Menu główne 

 

Po zalogowaniu się, operator ma możliwość wyboru z głównego menu następujących opcji: 

 

 Przyjęcie magazynowe – tworzenie dokumentów przyjęć na magazyn. 

 Wydanie magazynowe – tworzenie dokumentów wydań z magazynu. 

 Zmiana położenia – zmiana położenia towaru na magazynie. 

 Znajdź towar/adres – szukanie towarów w danym położeniu lub szukanie położenia danego 

towaru. 

 Opcje – zmiana ustawień konfiguracyjnych (dostępne tylko dla użytkownika – 

administratora). 
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6. Opcje 

 

Operator z uprawnieniami administratora ma dostęp w menu głównym do przycisku Opcje. Po 

kliknięciu na niego pojawi się takie samo okno jak przy pierwszym uruchomieniu, w którym 

administrator może zmienić dane do serwera, bazy danych lub zmienić obsługiwany magazyn. 

 

Na zakładce Ust. Aplikacji można zmienić domyślne ustawienia programu: 
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 Sortowanie el. – typ sortowania elementów na liście towarów do wydania. Może być 

malejące lub rosnące. Program sortuje towary wg. lokalizacji, na których się znajdują np.: 

 

Towar A znajduje się na lokalizacjach O1-001-001, O1-001-002, O2-001-002 

Towar B znajduje się na lokalizacjach O1-002-001, O1-002-002, O2-004-001 

Sortowanie rosnące wyświetli towary i ich lokalizacje na liście towarów do wydania następująco: 

Towar A 

O1-001-001 

O1-001-002 

O2-001-002 

Towar B 

O1-002-001 

O1-002-002 

O2-004-001 

 

Z kolei malejące ułoży towary następująco: 

Towar B 

O2-004-001 

O1-002-002 

O1-002-001 

Towar A 

O2-001-002 

O1-001-002 

O1-001-001 

 

 Przyjmowanie seryjne – jeżeli jest ustawione Nie to towary są przyjmowane po 1 jednostce, 

jeżeli Tak to operator może wpisać ilość przyjmowanych towarów. 

 Wydawanie seryjne – jeżeli jest ustawione Nie to towary są wydawane po 1 jednostce, jeżeli 

Tak to operator może wpisać ilość wydawanych towarów. 
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 Filtr operatora – jeżeli jest ustawione Nie to wszyscy operatorzy będą widzieli wszystkie 

dokumenty do realizacji. W przypadku Tak w momencie rozpoczęcia realizacji dokumentu 

przez jednego operatora nikomu innemu nie wyświetli się on już do realizacji. 

 Usuwanie ser. Z PM, WM – jeżeli jest ustawione Nie to program będzie usuwał sczytane 

towary po 1 jednostce, jeżeli Tak to będzie usuwał całą ilość danego towaru. 

 Przesunięcie seryjne – jeżeli jest ustawione Nie to można zmieniać położenie towaru po 1 

jednostce, jeżeli Tak to można zmienić położenie kilku tym samym towarom na raz. 

 Ilość cech – ilość cech MWS, do których będą przypisywane wartości podczas przyjmowania 

towarów. 

 Obsł. EAN jednostki – jeżeli ustawione na Tak to w programie będzie można odczytywać 

kody EAN jednostek pomocniczych z kartotek towarowych. Towar zostanie przyjęty z 

jednostką główną, przeliczoną zgodnie z jednostką pomocnicza. 

 

Trzecia zakładka Waga służy do konfiguracji połączenia z wagą, z której będą mogły być odczytywane 

ilości przyjmowanych towarów. Ilość będzie przeliczana według wagi z kartoteki towaru z 

zaokrągleniem w dół. Np. jeżeli na kartotece towaru waga 1 sztuki będzie wynosiła 0,4kg, a odczyt z 

wagi będzie wynosił 7kg to zostanie przyjęte 17 sztuk. 
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W celu aktywacji połączenia z wagą należy wybrać Tak w Użycie wagi. Następnie należy wpisać w 

polu Port port, którym jest waga podłączona do komputera, na którym jest uruchomiona aplikacja. W 

polu Baudrate należy z listy rozwijanej wybrać szybkość przesyłania danych. 

Po uzupełnieniu w/w danych można zrobić testowy odczyt z wagi, w tym celu należy kliknąć Odczyt. 

Wyświetli się okienko ze sczytaną z wagi wartością.  

Ponadto można z poziomu kolektora wyzerować wagę (Zeruj) oraz wytarować (Taruj). 

7. Przyjęcie magazynowe 

 

Po wyborze z menu głównego Przyjęcie magazynowe zostaje wyświetlone okno, w którym 

należy sczytać kod kreskowy dokumentu przyjęcia: 

 

Dokument można również wybrać z listy klikając Wybierz z Listy. 

Po podaniu numeru przyjęcia należy kliknąć Zatwierdź, co poskutkuje utworzeniem dokumentu PM, 

a także otworzeniem nowego okna: 
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Okno jest podzielone na 2 zakładki: 

 Numer PM 

 Do dodania 

 

Na zakładce Do dodania znajduje się lista towarów z dokumentu, na podstawie, którego została 

wygenerowana PM-ka. Są to towary, znajdujące się na dokumencie przyjęcia w Comarch ERP Optima: 
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Każdy towar jest opisany następującymi informacjami: 

 Kod – kod odczytu towaru (EAN). 

 Kod towaru 

 Ilość – ilość na dokumencie przyjęcia z Comarch ERP Optima, która ma zostać fizycznie 

przyjęta do magazynu. 

 JM – jednostka miary z dokumentu przyjęcia z Comarch ERP Optima. 

 Nazwa – nazwa towaru. 

 Dostawa id – numer ID dokumentu dostawy bądź pozycji dostawy (w zależności od 

konfiguracji programu MWS). 

 Nr – numer dokumentu przyjęcia. 

 

W celu dodania pozycji do dokumentu PM na pierwszej zakładce należy sczytać kod odczytu bądź 

dostawy (w zależności od konfiguracji programu MWS), a następnie adres na magazynie, do którego 

zostanie towar przypisany. W przypadku możliwości seryjnego przyjmowania towarów na magazyn w 

kolejnym polu należy sczytać ilość. W przeciwnym wypadku domyślnie zostanie wczytane 1: 

 

Po sczytaniu kodów pozycja zostanie dodana do listy. 

Jeżeli została w programie włączona obsługa cech MWS to pojawi się dodatkowa pozycja bądź 

pozycje na uzupełnienie wartości cech/partii dostawy (na poniższym zrzucie na czerwono): 
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Na dole okna znajdują się trzy przycisku: 

 Anuluj – po kliknięciu przycisku program wraca do menu głównego (wczytane pozycje do 

dokumentu PM zostają zapamiętane). 

 Usuń – przycisk służy do usunięcia danej pozycji z PM. W tym celu należy zaznaczyć pozycję i 

kliknąć przycisk. 

 Zatwierdź – po dodaniu wszystkich pozycji kliknięcie tego przycisku spowoduje wyciągnięcie 

dokumentu z bufora (zatwierdzenie przyjęcia towarów na magazyn). 
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8. Wydanie magazynowe 

 

Po wyborze z menu głównego Wydanie magazynowe zostaje wyświetlone okno, w którym 

należy sczytać kod kreskowy dokumentu wydania: 

 

Dokument można również wybrać z listy klikając Wybierz z Listy. 

Po podaniu numeru wydania należy kliknąć Zatwierdź, co poskutkuje utworzeniem dokumentu WM, 

a także otworzeniem nowego okna: 
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Okno jest podzielone na 2 zakładki: 

 Numer dokumentu 

 Do dodania 

 

Na zakładce Do dodania znajduje się lista towarów z dokumentu: 

 

Każdy towar jest opisany następującymi informacjami: 

 Kod – kod odczytu towaru (EAN). 

 Ilość – ilość na dokumencie wydania z Comarch ERP Optima, która ma zostać fizycznie 

wydana z magazynu. 

 JM – jednostka miary z dokumentu wydania z Comarch ERP Optima. 

 Nazwa – nazwa towaru. 

 Kod towaru 

 Dostawa id – numer ID dokumentu dostawy towaru na magazyn bądź pozycji dostawy (w 

zależności od konfiguracji programu MWS). 

 Nr – numer dokumentu przyjęcia, którym towar został przyjęty na magazyn. 
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W dolnej części okna znajduje się lista rozwijana, która zawiera adresy na magazynie, na których 

znajduje się wydawany towar. 

Lista towarów, a także adresów jest posortowana alfabetycznie rosnąco lub malejąco (wybór w 

konfiguracji) po adresach.  

W celu dodania pozycji do dokumentu WM na pierwszej zakładce należy sczytać kod odczytu, kod 

dostawy (bądź sam kod dostawy, w zależności od konfiguracji programu MWS), a także adres na 

magazynie, z którego będzie towar wydawany: 

 

Po wczytaniu kodów element zostaje dodany do listy, a także do dokumentu WM. Sczytane pozycje 

automatycznie znikają z zakładki Do dodania. 

Jeżeli została w programie włączona obsługa cech MWS to pojawi się dodatkowa pozycja bądź 

pozycje na uzupełnienie wartości cech/partii dostawy wydawanego towaru (na poniższym zrzucie na 

czerwono): 
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Na dole okna znajdują się trzy przyciski: 

 Anuluj – po kliknięciu przycisku program wraca do menu głównego (sczytane pozycje zostają 

zapamiętane). 

 Usuń – przycisk służy do usunięcia danej pozycji z WM. W tym celu należy zaznaczyć pozycję i 

kliknąć przycisk. 

 Zatwierdź – po dodaniu wszystkich pozycji kliknięcie tego przycisku spowoduje wyciągnięcie 

dokumentu z bufora (zatwierdzenie wydania towarów z magazynu). 
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9. Zmiana położenia 

 

Wybierając z menu głównego Zmiana położenia można zmienić położenie towaru na magazynie: 

 

Aby wykonać zmianę położenia należy sczytać następujące kody: 

 Dostawa – id dokumentu PZ. 

 Kod odczytu – kod odczytu towaru (EAN). 

 Cecha 1...2 – wartości cech/partii dostawy w przypadku, gdy w programie została włączona 

obsługa cech MWS. 

 Adres – aktualny adres położenia (w przypadku przesunięcia z adresu nieznanego należy pole 

to pozostawić puste). 

 

W dolnym oknie Zmień położenia na należy sczytać nowy adres położenia. Sczytana pozycja pojawi 

się na zakładce Na dokumencie: 
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W celu zatwierdzenia zmiany położenia towarów należy kliknąć Zatwierdź, co poskutkuje 

wyciągnięciem dokumentu z bufora i potwierdzeniem zmiany adresu. 

Jeżeli została w programie włączona obsługa cech MWS to pojawi się dodatkowa pozycja bądź 

pozycje na uzupełnienie wartości cech/partii dostawy wydawanego towaru (na poniższym zrzucie na 

czerwono): 
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W celu usunięcia pozycji z dokumentu należy ją zaznaczyć i kliknąć Usuń. 

W celu anulowania dokumentu należy na zakładce Zmień kliknąć Anuluj. 

10. Podgląd adresu 

 

Wybierając z menu głównego Znajdź towar/adres można podejrzeć, jakie towary znajdują się na 

danym adresie, a także gdzie znajduje się dany towar. Po sczytaniu adresu i kliknięciu Szukaj zostanie 

wyświetlona cała zawartość adresu. Po sczytaniu kodu odczytu towaru i kliknięciu Szukaj zostaną 

wyświetlone adresy położenia, gdzie się towar znajduje. W przypadku obu opcji można ograniczyć 

listę o daną dostawę. Jeżeli została w programie włączona obsługa cech MWS to pojawi się 

dodatkowa pozycja bądź pozycje na uzupełnienie wartości cech/partii dostawy towaru (na poniższym 

zrzucie na czerwono): 

 

 


