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Abstrakt 
 
Cílem práce je popis metod implementace systémů řízení skladových operací v 

průmyslovém podniku se zaměřením na technické řešení, optimalizaci programového 

vybavení a zavádění nových způsobů práce. Vývoj systému řízení skladových operací je 

v mnoha aspektech podobný běžnému vývoji aplikací. Hlavním tématem diplomové 

práce je zavedení systému ve skladu přístrojů na základě přepracování standardního 

řešení aplikace čárových kódů. Úvodní kapitoly textu diplomové práce poskytují 

rozsáhlou literární rešerži, která seznamuje čtenáře se systémem SAP a logistickými 

procesy. Praktická část projektu se dělí na dvě části. První analyzuje programové 

vybavení a zavádí systém ve spolupráci s dodavatelem a ITC oddělením společnosti 

ABB. Následuje část tvorby vlastních reportů a dynamických programů 

v programovacím jazyku ABAP se zaměřením na osvojení architektury systému SAP. 

Součástí práce je rekapitulace produktivity práce ve společnosti a hodnocení vlivu 

zavedení systému řízení skladových operací na vývoj efektivity činností ve skladu 

prodeje přístrojů. Závěrem se autor zamýšlí nad budoucím rozvojem moderních 

technologií ve společnosti ABB a potenciálním rozvojem metod identifikace objektů.  

 
 
Summary 
 
Goal of this thesis is to describe the warehouse management systems with focus on the 

engineering solution, software development and innovation. The evolution of 

warehouse management systems is very similar to that of many other software 

solutions. Initially a system to control movement and storage of materials within a 

warehouse, the role of WMS is expanding to including light manufacturing, 

transportation management, order management, and complete accounting systems. 

General point of view of this thesis is suggest the method how to implement modular 

(standard) solution on the premises. Project is specialized on PDA terminals and 

wireless access points settings. Introductory chapter of thesis offer extensive 

background, which reach out reader with system SAP and logistics processes. Practical 

part of project can divided to two parts. First one analyze software and develop system 

in cooperation with supplier and ITC department of ABB corporation. Follow part 

describe reports and dynamic programmes in programming language ABAP with a view 

to adoption architecture of system SAP. In fine author intend about future development 

of modern technology in ABB corporation and potential development of object 

identification method. 
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2. ÚVOD 

Předmětem řešení diplomové práce je návrh a realizace systému řízení 

skladových operací (Warehouse Management Systems, dále jen WMS). Jedná se o 

označení systémů v distribučních centrech, velkoobchodních skladech, logistických 

centrech a jiných skladových prostorech [1]. Nasazení WMS do skladů je 

vynucováno stále více vzrůstajícím tlakem na zvyšování obratovosti zásob, 

požadavky na lepší využívání skladových ploch, snížení počtu chyb a záměn při 

vyskladňování a v neposlední řadě rovněž požadavkem na zvýšení efektivity činností 

a produktivity práce. Úspěšnost integrace moderních technologií do firemních 

procesů má zásadní vliv na udržení přijatelného tempa růstu firmy a zvýšení její 

budoucí konkurenceschopnosti ve velmi tvrdém tržním prostředí. Kapitola 

„Logistické procesy v průmyslovém podniku“ popisuje základní pojmy v oblasti 

fyzických toků materiálů či jiných druhů zásob od dodavatele k odběrateli a 

interními informačními toky ve firmě, které jsou nezbytné pro porozumnění obsahu 

dalších kapitol. Následuje úvod do problematiky informačních systémů organizací, 

které plní funkci komplexních systémů firemních agend, jako jsou například daňová 

evidence, účetnictví, fakturace, objednávky, skladová evidence, mzdy, kniha jízd, 

adresář klientů, produkce, atd.. Text se zaměřuje výhradně na podnikový ERP systém 

SAP R/3. Specifikace souboru požadavků na funkčnost WMS systému pro 

velkoobchodní sklad vychází ze čtyř důležitých priorit managementu, pro zajištění 

růstu kvality služeb expedice zboží zákazníkovi: 

 

• Redukce záměn výrobků, chybovosti dodávek při expedici. 

• Zvýšení obratovosti zásob. 

• Maximální zkrácení doby mezi objednáním a expedicí materiálu. 

• Snadné zaškolení personálu při zavádění systému. 

 

   Analýza programového vybavení čerpá ze zkušeností skladníků s expedicí 

zboží ve skladu. Autor diplomové práce této kapitole věnuje značnou pozornost, 

protože je hlavním dokumentem pro práci programátora, který na základě analýzy 
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úpravy realizuje. Odděleně jsou popsány funkční a skryté požadavky, včetně 

vypracování případových studií průchodu aplikací na modelových situacích. 

Další kapitoly jsou zaměřeny na praktickou aplikaci problematiky. Seznámí 

čtenáře s hardwarovou a softwarovou částí WMS systému. Každá z částí se dělí na 

dvě kapitoly. Vzhledem k předepsanému rozsahu diplomové práce jsou méně 

významné kroky řešení popsány pouze okrajově, autor poskytne více informací na 

vyžádání. Zásah do programového vybavení systému SAP se řídí velmi přísnými 

pravidly pro vývoj a integraci nově vytvořených objektů do produktivního prostředí. 

Programátor v jazyce ABAP musí dodržovat následující aspekty – čitelnost, 

transparentnost a měnitelnost kódu. Objekty v systému mohou vytvářet pouze 

zaregistrovaní programátoři s přiděleným přístupovým klíčem. Autor diplomové 

práce pracuje při tvorbě vlastních programů se systémem miniSAP, kde již má 

k dispozici přístupový klíč pro standardního uživatele. Vlastní on-line programy a 

reporty jsou programovány v produktu SAP NetWeaver ABAP 7.0 pro Windows.  

Diplomová práce obsahuje statistiky z průběžně získávaných dat pro 

vyhodnocení využívání skladových ploch, vývoji počtu chyb a záměn při 

vyskladňování, vývoji efektivity činností a produktivity práce. Jako zdrojových dat 

využívá tabulkového přehledu vedoucího pracovníka logistiky z minulých třech let a 

vlastního téměř dvouletého přehledu činností. 

Nedílnou součástí diplomové práce je vytvoření uživatelské dokumentace, 

která bude srozumitelná i pro pracovníky s nižším, nebo žádným stupněm 

technických znalostí, případně dovedností z oblasti výpočetní techniky. Uspořádání 

školení a individuální přístup ke každému zaměstnanci v období zavádění systému a 

přechodu do ostrého provozu. Hlavním požadavkem na následující etapu projektu je 

minimalizace času potřebného k osvojení uživatelských znalostí pracovníky. Vliv 

této fáze na prodloužení dodacích lhůt musí být zanedbatelný. Jednotlivé fáze 

projektu se striktně řídí metodikou RUP. 

 Zavedení systému řízení skladových operací ve velkoobchodním skladu 

společnosti ABB by mělo přispět ke stabilizaci situace ve skladu, k odstranění 

chybovosti dodávek a výrazně přispět k zvýšení obratovosti zásob. 
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3. STANOVENÍ CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem diplomové práce je návrh, realizace a zavedení systému řízení 

skladových operací ve velkoobchodním skladu obchodní společnosti. Text je 

koncipován tak, aby upřednostnil praktické části řešení projektu, ale nezapomíná 

čtenáře seznámit s důležitými teoretickými znalostmi. Popis hardwaru a softwaru je 

vzájemně vyvážen, autor neupřednostňuje žádnou ze složek, snaží se poskytnout 

komplexní pohled na realizaci rozsáhlého projektu v průmyslovém podniku. Řešitel 

se snaží, aby realizace probíhala bez komplikací a nejasností. Byly dodrženy 

podmínky zadání, docházelo k plnění výstupů projektu a byla dostupná kvalitní 

dokumentace pochopitelná pro personál různých kvalifikačních úrovní. Úkolem je 

předat plně funkční hardwarové řešení průmyslových terminálů, nakonfigurovanou 

tiskárnu pro tisk značících štítků čárových kódů a Wi-Fi přístupových bodů 

zajišťujících pokrytí skladových prostor signálem. Zavádění je spojeno s výměnou 

osobních počítačů ve skladu. Cílem v oblasti softwarového řešení je vytvořit analýzu 

programového vybavení na základě vlastních zkušeností s prací ve skladu a ohledem 

na připomínky personálu, která poslouží jako hlavní dokument pro práci 

programátora na úpravách standardních SAP transakcí. Následně autor diplomové 

práce tvoří vlastní programové vybavení v integračním systému SAP R/3, kterým 

demonstruje schopnosti samostatného vývoje reportů a on-line programů 

v databázovém systému SAP R/3 společnosti ABB. 

Kromě technické stránky projektu autor věnuje pozornost informování 

personálu o přínosech systému pro růst efektivity odváděné práce. Problémem je 

především nedůvěra a předem odmítavý postoj zaměstnanců k prosazování nových 

postupů a přístupů k práci. Důležitá je příprava nezvratitelných argumentů 

obhajujících pozitiva zavedení systému ve firmě, zajištění individuálního přístupu 

technické (servisní) podpory k uživateli a především zorganizování školení pro 

přípravu pracovníků na práci v nových podmínkách. 

Autor se pokusí odvedenou prací prezentovat schopnost řešit problémy 

tvůrčím způsobem a samostatně, využít poznatky získané v průběhu inženýrského 

studia a textem diplomové práce prokázat kulturnost projevu a vyjadřování.      
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4. LOGISTICKÉ PROCESY V PRŮMYSLOVÉM 

PODNIKU 

Logistika je vědní disciplína zabývající se fyzickými toky materiálu či jiných 

druhů zásob od dodavatele k odběrateli a informačními toky v písemné nebo i ústní 

podobě. Logistika se ovšem také zabývá těmito toky uvnitř firem, včetně různých 

systémů skladování zásob. Úkolem celého oboru je tyto toky optimalizovat tak, aby 

představovaly pro firmu co nejmenší náklady [6]. Pochopení procesů logistického 

řetězce a orientování se v odborných termínech jsou předpokladem pro sestavení 

analýzy programového vybavení. 

4.1 ZÁKLADNÍ POJMY, OBĚHOVÉ ŘETĚZCE 

Materiálový tok je pohyb materiálů od těžby suroviny po dokončení 

finálního výrobku a směnu, přes jednotlivé fáze úpravy a opracování [8]. 

 

Přepravní řetezec je soubor činností, nutných k pohybu materiálů a 

hmotných produktů od těžby surovin do realizace směny (požadavku užití), přičemž 

ve směru pohybu sledujeme změnu finálního výrobku [8]. 

 

Logistický řetězec lze definovat jako přepravní řetězec doplněný tokem 

informací, které mohu vlastní hmotný tok předcházet, mohou postupovat současně 

s hmotným tokem, nebo jej mohou následovat, přičemž mohou postupovat ve 

stejném směru jako hmotný tok, nebo proti směru postupu hmotného toku [7]. 

 

Činnosti fyzických oběhových procesů dělíme na dopravní (distribuční) a 

nedopravní. Diplomová práce se zabývá nedopravními, konkrétně procesy 

skladování, distribučními a obchodními.  

Důležitými činnostmi spadajícími převážně do úvodní části přepravního 

řetězce se zabývá zásobovací logistika. Jde o optimalizaci získávání materiálů či 

součástek pro výrobní proces. Proto všechno, co se v této části logistiky děje souvisí 

s trhem surovin, materiálů a komponentů. Lidé, působící v této oblasti, se starají 
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nejenom o opatřování hmotných statků jako takových, ale i hledají optimální 

dodavatele, jednají s nimi a uzavírají dodavatelské smlouvy. Proto je k úspěšnému 

fungování zásobovací logistiky, a tedy i úspěšnému fungování podniku, zapotřebí 

dobrých znalostí situace na trhu a postavení dodavatelů i odběratelů na něm [9]. 

 

 
 

Obrázek 4.1 Vztahy mezi procesy zásobovací logistiky 

 
Do zásobovací logistiky zařazujeme příjem a kontrolu zboží, skladování a 

správu skladů, vnitropodnikovou dopravu a také plánování, řízení a kontrolu 

hmotných a informačních toků. 

4.2 PROCESY ZOHLEDNĚNÉ PŘI NÁVRHU PROJEKTU 

Při návrhu diplomové práce autor zohledňuje především procesy udržování a 

řízení zásob, provozování skladů, balení a přepravy, které napomáhají útvarům 

marketingu a odbytu. Řízení stavu zásob a skladového hospodářství bylo jednou z 

prvních činností, kterými se logistika začala zabývat. Z hlediska teorie byla dokonce 

vypracována metodologie, obecně známá jako teorie zásob. Ta se klasifikuje jako 

jedna ze speciálních metod operačního výzkumu. Je shrnutím řešení problémů 

ekonomicko-matematických modelů, které popisují a řeší problematiku hromadění 

zásob, surovin a výrobků kvůli zachování plynulosti produkce či distribuce a odbytu. 
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Jedná se o použití matematických metod a postupů z různých oblastí matematického 

modelování. Nejde tedy o jednotnou ucelenou teorii. 

 

Regulace skladových zásob společnosti ABB optimalizuje 

 

• Frekvenci provádění objednávek u dodavatelů 

• Velikost objednávek – minimalizace nákladů na přepravu 

• Přizpůsobení pojistných zásob v závislosti na poptávce 

• Zkrácení dodacích termínů materiálu zákazníkovi 

• Minimalizace PK společnosti 

 

Stavy zásob se v důsledku jejich využívání ve výrobě postupně snižují. Pro 

zjednodušení budeme považovat toto snižování za rovnoměrné. Ve chvíli, kdy se 

zásoba sníží na nulu, je třeba ji opět doplnit [9]. Kvůli procesu objednávání, 

manipulaci s materiálem, nákladům na dopravu apod. dochází k doplňování v 

dávkách o určité velikosti označované „Q“. Při určování kdy objednat, musíme 

vycházet z faktu, že vyřízení objednávky trvá určitou dobu tL označovanou jako 

dodací lhůta. Je tedy nutné provést objednávku dříve, než zásoba klesne na nulu, a to 

právě o dobu tL. Stanovujeme tedy objednací úroveň „B“, která odpovídá množství 

zásob spotřebovaných za dobu tL. Je zde ale i možnost neočekávaných událostí, které 

mohou dodávku opozdit nebo může dojít k náhlému zvýšení / snížení poptávky 

během této doby. Z těchto důvodů se vytváří ještě tzv. pojistná zásoba „PZ“. Jejím 

úkolem je vykrýt právě tyto odchylky [9]. 

 

Souvislost teorie zásob s programovým řešením WMS systému 

 

Autor se zaměřuje na optimalizaci metody výběru skladové pozice 

s materiálem k vyskladnění. Vzhledem k množství nabízených druhů materiálů (v 

řádech desetitisíců) je nutné plánovat volbu skladových pozic tak, aby materiály pod 

stejným objednacím číslem nebyly zaskladněny na různých skladových místech. Při 

velkých objemech pohybu materiálů, kdy tato situace nastane, je nutné ji 
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minimalizovat optimalizací programových funkcí. Docílí se tím snížení nároků na 

výpočetní náročnost podnikového informačního systému a ušetří nákladové 

prostředky na archivaci dokumentů (skladové příkazy, inventarizace, apod.).    

  

 

Obrázek 4.2 Graf dodávkového cyklu materiálu (zboží) 
 

Uvedený princip pohybu materiálu je teoretický, slouží pro objasnění situace. 

Dnešní metody pro plánování toku materiálů využívají množství vstupních dat, pro 

vyhodnocení optimální pojistné zásoby daného zboží. Zavádí se tzv. řízené sklady, 

které vymezují úlohy v logistickém řetězci. 

 

Řízený sklad, jeho úloha a místo v logistickém řetězci 

 

Řízený sklad je klasický sklad, ve kterém je většina činností evidována 

počítačovým systémem [10]. Umožňuje rychlou analýzu informací o obrátkovosti 

položek, skladník využívá mobilní terminál, a je proto „nucený“ potvrdit každý 

skladový proces, dochází k průběžné kontrole. S informacemi se pracuje 

bezprostředně a navazují na centrální informační systém. Výrazně se minimalizují 

problémy s chybějícím, nebo špatně zaskladněným zbožím, zkracuje se doba 

potřebná pro expedici materiálu [10]. Systém poskytuje informace o tom, kdo 

prováděl jakou činnost, kdy a jakým postupem [10]. 
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5. INFORMAČNÍ SYSTÉMY ORGANIZACÍ 

Informační systém organizace je komplexní systém firemních agend, jako 

například daňová evidence, učetnictví, fakturace, objednávky, skladová evidence, 

mzdy, kniha jízd, adresář, výroba atd. Jednotlivým agendám se pak říká moduly. 

Jako širší součást informačního systému organizace lze chápat také firemní intranet, 

extranet a různé e-commerce aplikace, které jsou součástí e-businessu [11]. 

Základem podnikových informačních systémů (též systémů pro plánování 

podnikových zdrojů nebo systémů ERP) je jedna společná databáze, díky níž jsou 

tyto systémy schopny zcela podporovat všechny procesy související s podnikovou 

ekonomikou daného podniku [12]. Výhody integrace jsou patrné především v 

„přímém zúčtování“ veškerých obchodních případů ve všech aktivovaných 

komponentách standardního systému. Pouze díky všeobecnému a úplnému propojení 

více aplikačních komponent s jedním obchodním procesem je možné ustoupit od 

využívání různých rozhraní a data zadávat pouze jednou, na místě jejich vzniku. 

Systémy ERP obvykle podporují funkce nezbytné k operativnímu zpracování všech 

obchodních případů pravidelně se opakujících v daném podniku [12].  

Integrované standardní systémy jsou založeny na jednotném vývojovém 

konceptu. V některých případech nelze ojedinělé vzájemně nezávisle koncipované 

funkce zahrnout do celkového systému. Vývojový koncept má obvykle podobu 

vrstvového modelu. Lze říci, že systémy ERP rozhodně nejsou určeny k nasazení na 

jedno pracoviště, podporují totiž takové funkce podniku, které jsou využívány více 

pracovníky nejen v různých odděleních, ale i v různých lokalitách [12]. Z tohoto 

důvodu je použití vrstvové architektury nezbytné. Základem této architektury je ve 

většině případů architektura klient / server oddělující vrstvu databáze, aplikace a 

prezentace. Obvykle pracují transakčně, tj. vytvářejí řadu transakcí sloužících 

k podpoře obchodních procesů. Pojmem transakce se rozumí logicky ukončené 

operace sestávající z jednotlivých akcí. Na pozadí tak dochází k převodu databáze 

z původního do nového konzistentního stavu. Z toho vyplývá, že provádění každé 

akce (transakce) musí být zcela dokončeno, nebo nesmí být vůbec zahájeno [12]. 

Společnost ABB v současnosti využívá novou verzi systému SAP ECC 6.0. 
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5.1 PODNIKOVÝ ERP SYSTÉM SAP R/3 

Informační systém SAP je integrovaný modulární on-line systém typu klient-

server pro zpracování podnikových procesů (účetních, personálních, logistických, 

výrobních, plánovacích, řízení výroby, odbytu, údržby atd.). Informační systém SAP 

splňuje požadavky kladené na podnikový informační systém pro velké až středně 

velké organizace [13]. Implementace SAP v konkrétní společnosti je prováděna s 

využitím standardizované metodologie ASAP (Accelerated SAP) realizované v pěti 

základních fázích: definice projektu, cílový koncept, realizace, příprava 

produktivního provozu, produktivní provoz a podpora. 

Systém SAP je provozovatelný na širokém spektru operačních systémů a 

databází, konkrétní prostředí je nutno volit dle požadavků zákazníka, rozsahu 

implementace a aktuální strategie SAP ohledně podpory platforem. Vlastní 

implementace není v převážné části závislá na zvolené databázi a operačním systému 

[11]. Hardwarové prostředí je nutno volit s ohledem na zvolenou platformu, na 

požadovanou robustnost a bezpečnost řešení. Pro konkrétní SAP prostředí je třeba 

provést nastavení hardwaru. Jsou potřebné licence produktu SAP pro uživatele 

zákazníka (dle jeho kontraktu se společností SAP). Pro zaměstnance dodavatele jsou 

po dobu jejich činnosti potřebné příslušné licence dle rozsahu poskytované podpory 

[13]. 

 
Obrázek 5.1 Oblasti využití systému SAP [14] 
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5.1.1 Možnosti přizpůsobení systému 

Systém SAP obsahuje standardizované, do softwaru převedené podnikové 

procesy, využívané ve více podnicích. Přesto existuje řada parametrů a pravidel 

specifických pro určitý podnik, to se realizuje rozšířením či změnou standardu SAP 

[14]. Metodou doporučenou firmou SAP je customizing. Pomocí tohoto nástroje je 

možné upravit standardní dodané funkcionality nezávislé na podniku tak, aby 

odpovídaly požadavkům konkrétního podniku. Customizing  obsahuje seznam 

nastavitelných parametrů či proměnných, nedojde ke změně softwaru, ale pouze 

k úpravě hodnot parametrů, které jsou v systému definovány. Jednotlivé změny či 

možnosti nastavení se označují pojmem činnosti IMG. Rozšíření standardního 

systému R/3 je možné díky tzv. zákaznickým exitům. Jedná se o speciální připravená 

místa ve zdrojových textech programů, nabídek a dynamických programů, do 

kterých může zákazník vložit kód se svojí vlastní logikou. Pojmem dynamický 

program se míní programový kód, sestávající vždy z kódu obrazovky a s ní 

související logiky [12]. Každý podnik, který systém SAP používá či jeho nasazení 

teprve připravuje, si obvykle vytváří takzvanou podnikovou implementační příručku. 

Jde o seskupení IMG aktivit potřebných pro podnik. Implementační příručka 

projektu customizingu se obvykle nazývá implementační příručkou projektu. 

Customizing dále podporuje změny verzí a transporty nastavení z testovacích 

systémů do systému produktivního. Přitom pojmem produktivní systém se myslí ten 

systém SAP, v němž daný podnik skutečně provádí svoje každodenní procesy.   

Systém SAP lze nainstalovat na mnoho rozdílných počítačových platforem 

různých výrobců. Nainstalovaný systém je plně škálovatelný, a to při zachování 

naprosto shodné funkcionality. Koncoví uživatelé pracují s klientským programem, 

který je možné nainstalovat na počítače se systémy Windows. Prostředí systému je 

organizováno do tří oddělených struktur – vývojového, testovacího 

(implementačního) a produktivního systému. Pro zavedení a následný provoz nestačí 

nainstalovat pouze jediný systém. Vývoj a zavedení takto komplexních systémů 

vyžaduje vytvoření odpovídajících projektů a předběžných modelů. Přitom tyto 

modely se značně liší od modelů používaných při tvorbě jednotlivých programů [12]. 

Implementaci systému SAP ve společnosti ABB popisuje kapitola 10.1.  
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5.1.2 Společné vlastnosti systému 

Všechny produktové komponenty podporují více jazyků a jsou zcela důsledně 

připraveny na nasazení v mezinárodním prostředí. V rámci konfigurace je ovšem 

brán ohled na specifika jednotlivých zemí, například na vzorové účtové osnovy, 

bankovní a daňová pravidla, paralelní práce s více měnami apod.. Všechny 

produktové komponenty závisí na klientovi a jsou připraveny tak, aby bylo možné 

v jedné instalaci vytvořit více právně a ekonomicky samostatných podniků. 

Organizační struktury podniku, mezi něž patří závody, sklady, prodejní organizace či 

pobočky, je možné v systému vytvářet poměrně flexibilně, a to pomocí takzvaných 

organizačních elementů. Všechny transakce jsou prováděny nad jednou centrální 

databází. Pomocí standardních systémových rozhraní lze jednotlivé produktové 

komponenty vzájemně velmi dobře integrovat. 

   

5.1.3 Architektura systému 

Úspěšný provoz aplikací pro řízení podnikové agendy vyžaduje nezávislost 

uživatele na technickém řešení implementace. Základním principem systému SAP je 

třívrstvá architektura klient-server, kterou lze provozovat na celé řadě hardwarových 

a softwarových platforem [14].  

V systému SAP jsou rozlišovány tři vrstvy. Databázové služby, sloužící 

k ukládání a načítání dat. Aplikační služby, které zajišťují provádění jednotlivých 

funkcí souvisejících s řízením podnikové ekonomiky a prezentační služby využívané 

k vykreslování grafického uživatelského rozhraní na pracovní ploše uživatele. 

Základní princip systému SAP popisuje tabulka 5.1.  

 

Databázový server Data aplikací, programy, nastavení systému 

Aplikační server 
Aplikace (např. logistika, materiálové hospodářství) 

Služby (např. řízení tisku) 

Prezentační server Uživatelské dialogy, vzhled jednotlivých obrazovek 

 

Tabulka 5.1 Třívrstvá architektura klient-server [14] 
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5.2 SYSTÉMY ŘÍZENÍ SKLADOVÝCH OPERACÍ (WMS) 

Jedná se o označení systémů v distribučních centrech, velkoobchodních 

skladech, logistických centrech a jiných skladovacích prostorech [1]. Nasazování 

WMS do skladů je vynucováno stále více vzrůstajícím tlakem na zvyšování 

obrátkovosti zásob, na zvýšení efektivity činností a produktivity práce. Systémy jsou 

z převážné většiny založeny na bezdrátové Wi-Fi síti ve skladech a mobilních 

terminálech s integrovaným snímačem čárového kódu [1].  

 

 
 

Obrázek 5.2 Architektura systému řízení skladových operací [1] 

 

 Systém je založen na jednoznačné identifikaci každého zaskladněného 

materiálu čárovým kódem, kterým jsou označeny také pozice všech skladových míst. 

Pracovníci skladu jsou vybaveni mobilními bezdrátovými terminály s integrovaným 

snímačem čárového kódu. Na displeji těchto terminálů jsou zobrazovány všechny 

pokyny a informace k provádění skladových operací, které jsou potvrzovány čtením 

čárových kódů ze zboží a skladových míst. Síťová on-line konektivita ve skladových 

prostorech je zajištěna bezdrátovou sítí dle standardu Wi-Fi, pracující v pásmu        
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2,4 GHz. Pokrytí skladu signálem zajišťují přístupové body AP, které jsou připojeny 

do pevné podnikové sítě [1]. 

 

5.3 MODUL SAP R/3 MM – SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ              

A LOGISTIKA 

SAP MM je součástí modulárního informačního systému SAP, který 

představuje komplexní podnikové IT řešení pro řízení firemních zdrojů. Modul SAP 

MM slouží k podpoře, zachycení a vyhodnocování procesů materiálového 

hospodářství, které jsou realizovány ve společnosti, a to v integrovaném prostředí 

systému SAP [15]. Základním předpokladem fungování materiálového hospodářství 

podpořeného SAP MM je jednoznačná a relevantní evidence nakupovaných a 

skladovaných materiálů z časového i obsahového hlediska. Modul materiálového 

hospodářství je plně integrován s ostatními moduly systému SAP, a to zejména 

logistickými (např. SAP PM) [15]. Z pohledu nastavení a údržby SAP MM je 

vhodnou doplňkovou službou pro zákazníka poradenství zaměřené na analýzu 

systému nákupu a zásobovací logistiky ve společnosti, návrh optimalizace procesů v 

oblasti materiálového hospodářství, koncepci zavedení SAP MM ve společnosti a 

definici podkladů pro technické nastavení IS [15]. 

 

Procesy materiálového hospodářství v modulu SAP MM 

 

• Plánování nákupu materiálu 

• Kontrola disponibility 

• Nákup skladového materiálu 

• Příjem, přesun a výdej materiálu 

• Inventarizace materiálu 

• Vedení zásob 

• Logistická likvidace faktur 

Přínosy nasazení modulu materiálového hospodářství SAP MM 
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• Nasazení systému, který je plně v souladu s platnými právními 

normami. 

• Úzká provázanost na ostatní moduly SAP, včetně návazného 

pořizování pohybových dat v ostatních modulech (v závislosti           

na rozsahu zavedení dalších modulů ve společnosti). 

• Řízení přístupu uživatelů do vymezených oblastí SAP MM 

prostřednictvím uživatelských oprávnění a definovaných rolí. 

• Zajištění vstupu dat do informačního systému v místě jejich vzniku     

a jejich pořízení oprávněným zaměstnancem (v souladu s interními 

firemními normami). 

• Umožnění vedoucím zaměstnancům analyzovat a popisovat procesy. 

 

Obrázek 5.3 Materiálové hospodářství v informačním systému SAP [15] 

 

Modul je provozovatelný na širokém spektru operačních systémů a databází. 

Hardwarové prostředí se volí s ohledem na zvolenou platformu a robustnost. 
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5.4 MODUL SAP R/3 SD – PRODEJ A DISTRIBUCE / ODBYT 

Modul SAP SD je součástí modulárního systému SAP. Slouží k podpoře 

prodeje a odbytu, obsahuje transakce pro obsluhu činností distribuce zboží. Základní 

kmenová data organizačních odbytových struktur, zákazníků, zboží, služeb, 

materiálu a cenových podmínek umožňují segmentaci zákazníků a trhu s následným 

efektivním vyhodnocováním těchto segmentů, které realizují tržby společnosti. 

Zavedení SAP SD ve společnosti je zaměřeno na podporu řízení a automatizaci 

odbytových procesů ve společnosti dle podmínek a požadavků zákazníka. Výstupem 

je informační systém zákazníka s kmenovými a transakčními daty, včetně reportingu, 

který umožní efektivní fungování ekonomicko-provozních útvarů společnosti a 

vytváří pro vedení společnosti dynamický nástroj pro podporu řízení [16]. 

 

Procesy prodeje a odbytu v modulu SAP SD 

 

• Předprodejní činnosti. 

• Zpracování zákaznické zakázky. 

• Kompletní cenotvorba – pro prodej zboží a služeb. 

• Pořízení – logistické činnosti spojené s disponibilitou zboží a 

materiálu a jeho distribucí. 

• Expedice – činnosti spojené s realizací dodávek zboží a služby 

zákazníkovi. 

• Fakturace – prodeje zboží a služeb, dobropisy, vrubopisy, storna, 

integrace na finanční účetnictví 

• Platby – příjem a účtování plateb na základě vydaných faktur ve 

finančním účetnictví. 

• Integrace – materiálové hospodářství podniku, finanční účetnictví 

podniku, controlling podniku. 

• Reklamace zboží a služeb. 

 

Modul prodeje a distribuce využívá pro svou činnost data modulu 

materiálového hospodářství. 
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Proces odbytu zahajuje zákazník zasláním poptávky a podnik reaguje 

zpracováním nabídky. Na základě nabídky zašle zákazník objednávku. Následuje 

vystavení zakázky obsahující požadované materiály, jejich prodejní ceny a 

potvrzující datum dodávky. Veškeré zboží k zakázce je shromážděno a připraveno 

k odběru (tj. připraveno k dodávce). Následně je zaúčtován výdej materiálu a 

vytištěn dodací list. Nakonec je k zakázce vytvořena a zaúčtována faktura (vznik 

pohledávky), která je poslána zákazníkovi (zpráva). Celý proces odbytu končí 

příjmem platby od zákazníka. V celém řetězci důsledně platí princip dokladování 

[12]. 

 

 
 

Obrázek 5.4 Modelové schéma procesu odbytu ve vztahu zákazník - podnik 

 

Přínosy nasazení modulu prodeje a odbytu SAP SD [16] 

 

• Integrace obchodních a logistických procesů společnosti z pohledu 

prodeje zboží a služeb. 

• Automatizace a zrychlení firemních odbytových a logistických 

procesů. 
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• Centrální správa kmenových a transakčních dat. 

• Nasazení nástroje pro vyhodnocování segmentů zákazníků a trhu 

(včetně historie) z pohledu prodejních výsledků (tržeb) společnosti. 

• Automatizace řízení fakturace, včetně možnosti centrální fakturace 

zákazníků. 

• Reálný i historický pohled na vývoj a rentabilitu jednotlivých 

obchodních případů společnosti. 

• Centrální evidence potencionálních obchodních příležitostí. 

• Automatické účtování zákaznických faktur ve finančním účetnictví 

(SAP FI). 

• Přímá integrace na ostatní moduly systému SAP. 

• Jednotné uživatelské prostředí. 

• Otevřenost systému pro vstupy a výstupy jiných informačních 

systémů a aplikací. 

 

 
Obrázek 5.5 Odbytové a prodejní procesy v informačním systému SAP [16] 
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5.5 PODPORA VÝVOJE APLIKACÍ, CUSTOMIZING 

Systém SAP rozlišuje mezi dvěma typy aplikačních programů – reporty a 

dynamickými (tzv. on-line) programy. 

Reporty jsou dávkové programy generující seznamy, rozhraní pro získávání 

dat atd. Fungují podle stejné aplikační logiky. Uživatel nemůže během provádění 

programu nijak zasáhnout, aby změnil jeho chování [17]. 

Dynamické programy umožňují uživateli zasáhnout během provádění 

programu. Používají řadu dialogových obrazovek a průběh programu závisí na tom, 

na kterých obrazovkách uživatelé skončí, nebo které funkce spustí [17]. 

Všechny aplikační programy běží v pracovních procesech neboli 

workprocesech na aplikačním serveru. Tím se programy stávají nezávislé na 

operačním systému a databázi. Workprocesy jsou systémovými uživateli 

databázového systému, které jsou řízeny tzv. dispečerem. 

Procesor dynper zodpovídá za logiku toku a zpracování programů. 

Zodpovídá za dialogy a jejich kontrolu, ale nevykonává výpočetní operace. 

Procesor ABAP zodpovídá za vlastní logiku zpracování. Od procesoru 

dynper přijímá vstupní data uživatelů a vysílá výstupní data. Umí vykonávat 

aritmetické a logické operace, kontrolovat oprávnění, číst a zapisovat do databáze 

přes rozhraní. 

Databázové rozhraní umožňuje prostřednictvím Open SQL příkazů jazyka 

ABAP přistupovat k databázi. Programátor tedy nemusí vědět, jaký databázový 

systém právě systém SAP podporuje. 

 

Přehled nástrojů ABAP Workbench 

 

ABAP Workbench je společné vývojové prostředí zahrnující nástroje pro 

komplexní vývoj programů (modulů, komponent) pro systém SAP. Pro používání 

ABAP Workbench musí být na klientovi přístup k systému pro testování a vývoj a 

musí být dokončena instalace rozhraní SAP GUI. Zároveň musí mít programátor 

přidělen přístupový klíč. Správce systému si vyžádá přístupový klíč přímo od firmy 

SAP pro každou instanci systému SAP a jakmile ho získá, musí vám jej předat. 
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Pokud uživatel poprvé vytváří objekty, každý systém vyžaduje zadání tohoto 

registračního čísla.  

  

Nástroj ABAP Dictionary (transakce SE11) slouží k čtení a zápisu dat do 

tabulek. Umožňuje vytvářet a měnit tabulky a ověřovat, jestli je tabulka naplněna 

nějakými daty. Slovník obsahuje různé objekty a informace, které fyzická databáze 

neobsahuje. 

Nástroj ABAP Editor (transakce SE38) je nejdůležitějším nástrojem pro 

vývoj aplikací. Používá se pro psaní a kontrolu reportů [17]. 

Nástroj Function Builder (transakce SE37) lze použít pro vývoj a správu 

funkčních modulů. Funkční moduly jsou standardní podprogramy pro přesně 

vymezené úlohy. Funkční moduly mají definovaná rozhraní pro vstup a výstup dat a 

měly by být schopny zachytávat chyby. Systém běžně obsahuje dokumentaci pro 

každý funkční modul, přičemž tato dokumentace obvykle popisuje funkcionalitu, 

vstup a výstup a reakce na případné chyby funkčního modulu. 

Nástroj Menu Painter (transakce SE41) se používá pro návrh ovládacích 

prvků obrazovky – nabídkových lišt, kaskád, tlačítek a ikon. V tomto nástroji se 

definuje, které funkce mají být volány a zda mají být volány po výběru položky 

z nabídky, nebo stisknutím klávesy. 

Nástroj Screen Painter (transakce SE51) slouží k návrhu elementů pro vstup 

a výstup dat. Definuje se v něm pozice textů, vstupních polí, výstupních polí, 

navrhují jednotlivé karty dialogů, tabulky atd.. 

Nástroj Object Navigator (transakce SE80) je vhodný pro práci na 

složitějších projektech. Tento nástroj zastřešuje všechny související objekty projektu 

[17]. 

Případové studie popsané v kapitole 7.3 vyžadují určitá nastavení 

customizingu. Každý systém je však nastaven jinak. Nelze tedy přesně specifikovat 

všechny úkony, které se musí v customizingu provést pro úspěšné zpracování všech 

úkolů. Mnoho nastavení může vyžadovat dokončení lokalizace (například překlady 

seznamů, účtovací klíče, druhy materiálů, nastavené druhy pohybů pro jednotlivé 

sklady). Kapitola 9.4 obsahuje tabulku popisující pro funkci nezbytná nastavení.  
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6. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA WMS 

SYSTÉM 

Operátoři skladu budou vybaveni PDA terminály s integrovaným snímačem 

čárového kódu a Wi-Fi klientem. Na terminálu bude spuštěn operační systém 

Windows 4.2NET. Komunikace se systémem SAP probíhá prostřednictvím WEB 

prohlížeče. Zařízení komunikuje přes bezdrátovou síť Wi-Fi 802.11b. Programové 

vybavení bude realizováno v prostředí informačního systému SAP. Doklady 

zakládané v systému SAP budou využívat standardní funkce systému (modulů 

MM/SD). Díky technologii BAPI (Business Application Programming Interface) 

bude program nezávislý na verzi systému.  

 

 
Obrázek 6.1 Struktura softwarové části WMS systému 

 

6.1 PROCESY SOFTWAROVÝCH KOMPONENT (MODULŮ) 

Uživatelé pracující v aplikačním prostředí používají k přístupu k jednotlivým 

funkcím (modulům) dynamické menu, které je možné nastavit dle požadavku 

konkrétního skladu. Jednotlivá softwarová řešení modulů (zdrojové kódy umožňující 

určitý stupeň modifikace) se kupují samostatně, takže je vhodné z nabídky zvolit ty 

aplikace, které nejvíce vyhovují požadavkům konkrétního skladu. Podle počtu 

použitých PDA terminálů následuje zakoupení licencí pro využívání komunikačního 
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serveru (softwarové řešení) na požadovaný počet zařízení, přičemž uzamčená část 

zdrojových kódů aplikací obsahuje vazbu na licenci, takže neumožňuje využívat 

systém v rozporu s licenční smlouvou. Zakoupení dalších terminálů je podmíněno 

přikoupením licenčních oprávnění.  

   

6.1.1 Uživatelské aplikace (transakce) 

 

Transakce YRF12 - PŘÍJEM MATERIÁLU K OBJEDNÁVCE 

Po zadání čísla nákupní objednávky se zobrazují položky seznamu materiálů, 

které k objednávce přijmout. Seznamem položek je možné listovat. Transakce 

provádí kontrolu správnosti zadaných údajů. Po uložení dat aplikace vytvoří 

materiálový doklad a skladový příkaz. 

 

Transakce YRF11 - PŘÍJEM K VÝROBNÍ ZAKÁZCE 

Jde o ekvivalent předchozí transakce. Po zadání čísla nákupní objednávky se 

zobrazují položky seznamu materiálů, které k objednávce přijmout. Seznamem 

položek je možné listovat. Transakce provádí kontrolu správnosti zadaných údajů. Po 

uložení dat aplikace vytvoří materiálový doklad a skladový příkaz. 

 

Transakce YRF16 - VÝDEJ MATERIÁLU DO VÝROBY 

Transakce se používá při výdeji komponent rezervovaných pro výrobní 

zakázku z řízeného i neřízeného skladu. 

 

Transakce YRF17 - EXPEDICE 

Transakce se používá při výdeji výrobků k expedici z řízeného skladu. Po 

načtení dodacího listu se zobrazí první položka seznamu materiálů, které mají být 

expedovány. Pro každou položku seznamu je zobrazeno číslo a název materiálu, 

požadovaná šarže, doporučené skladové místo pro výdej a množství materiálu. 

    

Transakce YRF18 – INVENTURA 

Pro inventuru na základě zadání čísla inventurního dokladu a čísla skladu. 
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6.1.2 Administrace systému 

 

Transakce YRFUSR 

Slouží ke správě terminálových uživatelů. Umožňuje zakládat do systému 

nové uživatele a u stávajících editovat základní parametry (heslo, výstupní zařízení, 

omezení skladu, závod, atd.).  

 

Transakce SM30 

Určeno pro údržbu stromu funkcí. Umožňuje omezit přístup uživatelů 

k určitým terminálovým transakcím vytvořením samostatného stromu funkcí skupině 

uživatelů s příslušnými přístupovými oprávněními. 

 

Transakce YRFMON 

Slouží ke sledování aktuální činnosti terminálových uživatelů, která zobrazí 

všechny aktuálně přihlášené terminálové uživatele a pro každého z nich zobrazí: 

• Přihlašovací jméno uživatele 

• IP adresu terminálu 

• Datum a čas poslední akce 

• Název spuštěného programu, číslo a popis aktuální obrazovky 
 

Tuto transakci používá administrátor systému SAP v případě, že chce např. 

vypnout systém SAP, protože terminálové uživatele nevidí v transakci SM04. 

 

Transakce SM04 

Management informačního systému, vypnutí, restart, atd.. Uplatní se 

v případě problémů v komunikaci s terminály PDA. 

 

Transakce SM21 

Systémový log SAP, kde se vytváří záznamy o vzniklých problémech. 

Umožňuje exportovat data do formátu vhodného pro tisk. 
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6.2 PŘEHLED NABÍZENÝCH ŘEŠENÍ, VÝBĚR DODAVATELE 

 

Důležitým aspektem při výběru dodavatele systému je požadavek na možnost 

aktivního zapojení se do realizace systému z důvodu možnosti administrace během 

provozu a provádění částečných úprav softwarového řešení dle aktuálních požadavků 

skladu. WMS musí komunikovat se systémem SAP a veškeré zdrojové kódy  

aplikací pro obsluhu materiálových toků musí být realizovány v jazyce ABAP, přímo 

ve vývojovém modulu ABAP Workbench. Podstatnými parametry výběru dodavatele 

jsou záruční a pozáruční servis zařízení (terminály, tiskárna čárových kódů), náklady 

na pořízení systému a náklady na pronájem / zakoupení licencí pro používání 

softwarového komunikačního rozhraní (server, aplikace). 

 

Společnosti oslovené ve výběrovém řízení 

 

Barco, s.r.o. Uherské Hradiště 

BINTA s.r.o. Praha 4 

D.H.S. spol. s r.o. Praha 10 

Eprin spol. s r.o. Brno 

KODYS, spol. s r.o. Praha 6 - Břevnov 

Logicon Partner, s.r.o. Ostrava - Pustkovec 

 

Management společnosti ABB rozhodl o výběru firmy Eprin, na základě 

odbornému posudku jednotlivých nabídek ITC oddělením a vzhledem k dobrým 

zkušenostem s touto firmou při dřívější realizaci společných projektů. Firma uvádí 

reference od velkých výrobních podniků působících v České republice. Její největší 

zákazníci jsou Philips Czech Republic, Spolana Neratovice, expediční středisko 

Coca-Cola a další. Kromě komplexních dodávek systémů skladového hospodářství 

se orientuje na obchod se spotřebním kancelářským zbožím a prodej strojů pro potisk 

balení čárovým kódem. 
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Parametry a přínosy řešení nabízeného společností Eprin spol. s r.o. 

 

• Komunikační rozhraní Wireless LAN, standard 802.11b Wi-Fi, 

protokol TCP/IP 

• Výměna dat pomocí sdílených souborů ve formátu XML 

• Zpětná sledovatelnost materiálů použitých pro výrobu v souladu 

s nařízením ES 178/2002 

• Kontrola  použitých materiálů v reálném čase 

• Eliminace náhodných chyb 

• Možnost vlastní modifikace aplikačního řešení v ABAP 

• Výhodné servisní a záruční podmínky 

• Přijatelné pořizovací náklady 

 

Hardwarové řešení projektu 

 

Kompletní popis hardwarové realizace projektu je předmětem kapitoly 9.1 a 

9.3. Upřesnění typu jednotlivých komponent, provedená nastavení a důležité 

parametry popisuje kapitola 9.3. Součástí příloh diplomové práce je měření 

parametrů pokrytí signálem bezdrátové sítě ve skladu přístrojů. Parametry pokrytí v  

tabulce naměřených hodnot bezdrátové Wi-Fi sítě jsem měřil testerem signálu WP-

150. 

 

• Infrastruktura bezdrátové Wi-Fi sítě (AP, kabeláž, konektory, Switch, 

Power Injector, anténní prvky, montážní sady) 

• Terminály PDA - Unitech PA962 s uživatelsky přístupnými PCMCIA 

sloty typu II., integrovaný laserový snímač, komunikační jednotka 

• Terminály Motorola MC3030 s integrovaným laserovým snímačem 

• Osobní počítač na provoz serveru a administraci systému 

• Tiskárna etiket s EAN kódem SATO CL400e 

• Příslušenství, značení skladových míst, ostatní spotřební materiál 
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7. ANALÝZA PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ 

Kapitola popisuje podrobnou analýzu požadavků kladených na WMS systém. 

Vychází ze zkušeností skladníků s expedicí zboží ve skladu. Analýza zohledňuje 

existující softwarové řešení aplikace systému čárových kódů (dále jen AČK). 

Existující moduly aplikace doplňuje o funkční požadavky a některé uživatelům 

skryté funkce upravuje. 

7.1 FUNKČNÍ POŽADAVKY 

Funkční požadavky definují funkce aplikace v systému SAP R/3 z pohledu 

uživatele. Názvy transakcí jsou ve formátu <Yxxxx>, názvy obrazovek jsou ve 

formátu <DYNPROxxx>. Obrazovka přihlášení uživatele DYNPRO001 obsahuje 

dvojici vstupních polí pro vyplnění uživatelského jména a hesla, tři funkční klávesy: 

„Dále“ pro kontrolu správného zadání přihlašovacích údajů, „Odhlásit“ pro ukončení 

práce uživatele s terminálem, „Změna hesla“ změna hesla, automaticky voláno po 

změně přihlašovacího účtu administrátorem. 

Změna hesla uživatele – obrazovka DYNPRO002 

Obsahuje dvojici vstupních polí se skrytým písmem pro zadání a potvrzení 

nového hesla a funkční klávesy „Ano“ a „Ne“ pro potvrzení či odmítnutí změn. 

Dynamické menu terminálu – obrazovka DYNPRO003 

Zobrazí se po přihlášení uživatele, obsahuje hierarchický strom transakcí. 

Funkčním klávesám jsou přiděleny transakce dle tabulky 7.1. 

 

Číslice tlačítka Transakce Textová reprezentace transakce 

1 YRF12 1. Příjem k OBJ … 

2 YRF11 2. Příjem k VZ … 

3 YRF16 3. Výdej do výroby … 

4 YRF17 4. Expedice … 

5 YRF18 5. Inventura … 

 

Tabulka 7.1 Přidělení transakcí funkčním klávesám dynamického menu 
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Obrazovka DYNPRO003 disponuje funkčními klávesami „Dále“ a 

„Odhlásit“, které mají stejnou funkci, jako na obrazovce DYNPRO001. Pole výběr 

umožňuje volit funkci terminálu zadáním čísla tlačítka. 

Odhlášení uživatele – obrazovka DYNPRO004 

Požadavek na odhlášení se potvrzuje stiskem tlačítka „Ano“, implicitní 

odpověď „Ne“ vrátí uživatele zpět do obrazovky dynamického menu.  

 

Příjem materiálu k objednávce (transakce YRF12) 

 

Obrazovka DYNPRO005 

Je složena ze vstupního pole „Objednávka“ pro zadání čísla nákupní 

objednávky a dvou tlačítek „Dále“ a „Zpět“. Uživatel ji zavolá výběrem volby 

„Příjem k OBJ“ v dynamickém menu obrazovky DYNPRO003. Tlačítko „Dále“ 

slouží pro provedení kontroly zadaného čísla objednávky a přechodu na 

DYNPRO006. Tlačítko „Zpět“ slouží k návratu do dynamického menu (bez kontroly 

a uložení zadaných hodnot). Pokud již byly prostřednictvím DYNPRO006 nebo 

DYNPRO007 zadány nějaké materiály, tak terminál zobrazí kontrolní dotaz, zda má 

aplikace ukončit zpracování. 

Obrazovka DYNPRO006 zobrazí textové pole „Dodavatel“ informující o 

detailech objednávky a vstupní pole pro zadání závodu a skladu, na který se má 

materiál přijmout (přednastaví se hodnoty z nákupní objednávky). Přijímající sklad 

může být řízený i neřízený. Funkční tlačítka „Dále“ a „Zpět“ slouží k dopřednému a 

zpětnému pohybu mezi obrazovkami.  

Obrazovka DYNPRO007 postupně zobrazuje jednotlivé položky seznamu 

materiálů, které lze k objednávce příjmout. Seznamem položel lze listovat v obou 

směrech. Pro každou položku je zobrazeno objednací číslo a název materiálu (krátký 

text), množství na objednávce, které zbývá přijmout a doporučené skladové místo 

pro uložení materiálu navržené podle metodiky popsané v kapitole 7.2. Součástí 

obrazovky jsou vstupní pole pro zadání čísla materiálu (EAN kódu materiálu), čísla 

šarže materiálu a skutečného skladového místa. Přijímaný materiál lze rozdělit na 

více míst. Stiskem tlačítka „Dále“ se provede kontrola zadaných parametrů a úprava 
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množství v poli „Celkem“, nyní je možné zadat další dílčí přijímané množství. 

Následuje automatický skok na následující položku objednávky. Tlačítko „Ulož“ 

slouží k uložení dat, vytvoří se materiálový doklad příjmu do řízeného skladu i 

skladový příkaz v závislosti na obsahu pole „Celkem“. 

Funkční tlačítko „Tisk“ vytiskne etiketu materiálu na tiskárně čárového kódu. 

Etiketa obsahuje SAP číslo materiálu, krátký text materiálu a záznam číslo prvku 

SPP. Tlačítka s šipkami umožňují pohyb po položkách objednávky. Funkční tlačítko 

„Skok“ provede přesun na položku objednávky, jejíž pořadové číslo se shoduje 

s obsahem vstupního pole „Pozice_skoku“. 

  

Příjem materiálu k výrobní zakázce (transakce YRF11) 

 

Obrazovka DYNPRO008 

Uživatel ji zavolá výběrem volby „Příjem k VZ“ v dynamickém menu 

obrazovky DYNPRO003. Vstupní pole „Zakázka“ je určeno pro zadání čísla výrobní 

zakázky. Tlačítkem „Dále“ se volá kontrola zadaného čísla a přechod na obrazovku 

DYNPRO009 a pomocí volby „Zpět“ se uživatel vrací zpět do dynamického menu 

bez kontroly a uložení zadaných hodnot. Pokud již byly zadány nějaké vstupní 

hodnoty, terminál zobrazí kontrolní dotaz. 

Obrazovka DYNPRO009 

 Zobrazí pole pro zadání závodu a skladu, na který má materiál přijmout (opět 

jsou přednastaveny hodnoty z výrobní zakázky). Sklad musí být řízený. Tlačítka 

„Dále“ a „Zpět“ plní standardní funkce shodné s transakcí YRF12. 

Obrazovka DYNPRO010  

Zobrazí doporučené skladové místo pro uložení materiálu a pole pro zadání 

skutečného skladového místa, na které byl materiál zaskladněn. Vstupní pole pro 

zadání množství a potvrzovací tlačítko „Dále“ provádějící kontrolu přijímaného 

množství a aktualizaci hodnoty v poli „Celkem“. Tlačítko „Zpět“ provede skok na 

předchozí obrazovku. Tlačítko „Uložit“ vytvoří materiálový doklad příjmu k výrobní 

zakázce a skladový příkaz. Převezme množství uvedené v poli „Celkem“. 
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Výdej materiálu do výroby (transakce YRF16) 

 

Transakce se využívá pro výdej materiálu, který je rezervovaný pro výrobní 

zakázku z řízeného i neřízeného skladu. Transakce je přístupná prostřednictvím 

volby „Výdej do výroby“ na obrazovce DYNPRO003. 

Obrazovka DYNPRO011 

Obsahuje tři vstupní pole. „Zakázka“, „Závod“ na kterém se výdej provádí, 

který lze přednastavit parametrem uživatele WRK a „Sklad“, ze kterého se výdej 

provádí (lze přednastavit parametrem uživatele LAG“). Tlačítko „Dále“ potvrzuje 

zadané údaje a spouští kontrolu podmínek uskutečnitelnosti výdeje, následuje 

přechod na DYNPRO012. Volba „Zpět“ má stejnou funkci jako v předchozích 

transakcích.    

Obrazovka DYNPRO012 

Zobrazí první položku seznamu materiálů, které mají být k zakázce vydány. 

Seznamem položek je možné listovat, pro každou položku je zobrazeno SAP číslo a 

krátký text materiálu, požadovaná šarže, skladové místo doporučené pro výdej 

materiálu a množství, které zbývá vydat. Původní výdej z řízeného skladu dle 

strategie FIFO je přepracován na návrh skladových míst v závislosti na existujícím 

skladovém příkazu. Následují vstupní pole pro zadání (načtení) skladového místa pro 

výdej (aplikace kontroluje shodu s nabízeným místem pro vyskladnění a neumožní 

uživateli vyskladnění materiálu z jiného místa), objednacího čísla materiálu, šarže a 

vydávaného množství. Tlačítka „Dále“ a „Zpět“ a „Uložit“ pro uložení dat a zadání 

pokynu k vytvoření materiálového dokladu výdeje k výrobní zakázce (nebo tzv. 

síťovému diagramu). Součástí DYNPRO012 jsou tlačítka pro skok mezi položkami 

výrobní zakázky. 

    

Výdej materiálu do expedice (transakce YRF17) 

 

Jedná se o klíčovou transakci pro použití zaváděného systému WMS ve 

skladu přístrojů společnosti ABB. Analýza zásadním způsobem přepracovává 

standardní řešení především v oblasti nefunkčních (skrytých) požadavků a doplňuje 
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DYNPRO014 o prostředky sloužící ke kontrole skutečného vyskladňovaného 

množství. Navržené úpravy minimalizují vznik chyb ve skladovém hospodářství       

v důsledku nepozornosti obsluhy při zadávání vstupních dat během expedice položek 

dodacího listu.   

Obrazovka DYNPRO013 

Je dostupná přes volbu „Expedice“ v nabídce DYNPRO003. Obsahuje 

vstupní pole „Dodávka“, „Druh balení“ pro zadání čísla obalové jednotky pro 

zabalení dodávky a tlačítka „Dále“ a „Zpět“. Druh balení je nepovinný údaj, pokud 

jej obsluha nezadá, bude na tuto skutečnost upozorněn před zaúčtováním dodávky. 

Tlačítkem „Dále“ obsluha potvrzuje zadané údaje (načtený kód dodacího listu). 

Systém načte všechny skladové příkazy vázané v zadané objednávce a zobrazí 

seznam materiálů, které mají být expedovány (skok na obrazovku DYNPRO014). 

Tlačítko „Zpět“ vyvolá ukončení zpracovávání expediční dodávky a provede skok do 

dynamického menu (DYNPRO003).   

Obrazovka DYNPRO014 

Zobrazuje položky seznamu materiálů, které mají být expedovány. Aplikace 

umožňuje listovat v objednávkách. Pro každou položku je zobrazeno objednací číslo 

materiálu, název (krátký text materiálu), skladové místo pro výdej materiálu, které je 

pevně dané a vázané na záznam ve skladovém příkazu. Obrazovka obsahuje vstupní 

pole pro načtení (zadání) EAN kódu materiálu, skutečné skladové pozice a množství 

expedovaného materiálu. Dále obsahuje čtyři funkční tlačítka – „Dále“, které 

provede kontrolu vstupních dat porovnáním s požadovanými údaji v SAP tabulkách, 

„Zpět“ pro skok na obrazovku DYNPRO013, „Uložit“ pro uložení dat a „Kontrola“ 

pro kontrolu úplnosti dodávky (popisuje kapitola 7.2). 

Zaúčtování dodacího listu 

Pokud uživatel na obrazovce DYNPRO013 nezadal „Druh balení“, terminál 

zobrazí dotaz, zda má být výdej materiálu zaúčtován, nebo zda se zaúčtování 

provede ručně v SAP transakcí VL02N. Potvrzení dodávky, která není úplně 

vychystaná, tlačítkem „Uložit“ způsobí automatickou změnu dodacího listu. Modul 

pro expedici materiálu s povinnou evidencí sériových čísel výrobků není součástí 

standardního řešení, sériová čísla se ve skladu přístrojů neevidují. 
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Inventura řízeného skladu (transakce YRF18) 

 

K transakci se přistupuje volbou „Inventura“ v dynamickém nemu obrazovky 

DYNPRO003. Plně nahrazuje ruční provádění inventury a následné ruční zadávání 

dat do systému. Pracuje s tzv. inventurními doklady.  

Obrazovka DYNPRO015 

Obsahuje vstupní pole pro zadání čísla inventurního dokladu a čísla řízeného 

skladu, které je přednastaveno uživatelským parametrem LGN. Referent logistiky 

vytvoří inventurní doklad pomocí transakce MI01 modulu SAP MM. Tlačítkem 

„Dále“ obsluha přejde na obrazovku DYNPRO016.    

Obrazovka DYNPRO016 

Zobrazuje typ skladu a skladová místa, na kterých má inventura proběhnout. 

Tlačítka pro přechod mezi položkami a pro potvrzení načteného skladového místa. 

Obrazovka DYNPRO017 

Zobrazuje materiál na dané skladové pozici a zaskladněné množství. 

Obsahuje vstupní pole pro zadání čísla materiálu, skutečného množství a tlačítko 

„Dále“ pro kontrolu zadaných údajů a skok na další položku. 

  

Hlášení o provedení nestandardních operací 

 

Číslo zprávy Krátký text zprávy 
E:YRFABB001 Pole musí být vyplněno. 
E:YRF010 Vyplňte všechna povinná pole. 
E:YRF011 Jméno nebo heslo není správné (opakujte přihlášení). 
E:YRFABB021 Materiál (obalová jednotka) XXX neexistuje. 
E:YRF063 Skladové místo RZ3 XXX.XXX neexistuje. 
E:YRF065 Zadejte číslo objednávky. Objednávka XXX neexistuje. 
E:YRF068 Zadejte číslo materiálu nebo EAN kód. 
E:YRF070 Nenalezen žádný materiál s číslem nebo EAN kódem XXX. 
E:YRF097 Číslo objednávky XXX neexistuje. 
E:YRF101 Nebyl nalezen materiál XXX s EAN kódem XXX. 

 

Tabulka 7.2 Tabulka zpráv vrácených BAPI funkcemi při nestandardních operacích 
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Standardní zprávy vracené BAPI funkcemi 

 

Číslo zprávy Krátký text zprávy 
E:YRFABB002 Přejete si zaúčtovat výdej materiálu k dodávce? 

E:YRFABB003 Nebyl zadán obalový materiál. Přejete si přesto zaúčtovat 
výdej k dodávce? 

E:YRFABB005 Uživatel byl úspěšně odhlášen. 

E:YRFABB022 Dodávka je úplná. Přejete si zaúčtovat výdej materiálu 
k dodávce? 

 

Tabulka 7.3 Tabulka zpráv vrácených BAPI funkcemi při standardních operacích 

 

 Zprávy poskytují obsluze zpětnou informaci o průběhu programu, například 

když zadává nesprávné údaje do výběrové obrazovky. Zprávy jsou uloženy 

v systémové tabulce T100. Zprávy jsou součástí třídy YRFABB a YRF, zprávy jsou 

typu E. Zpráva typu E u výběrové obrazovky přeruší zpracování a znovu odešle 

výběrovou obrazovku se zprávou na červeném pozadí stavového řádku.   

 

 

7.2 NEFUNKČNÍ (SKRYTÉ) POŽADAVKY 

Nefunkční požadavky definují funkce aplikace v systému SAP R/3, které jsou 

uživateli skryté. Pro správnou funkci transakcí jsou ovšem velmi důležité. Zde 

popsané požadavky jsou přepracovány oproti standardnímu řešení.  

 

Návrh skladových míst při příjmu 

Pokud materiál leží na jediném skladovém místě, nabídne terminál toto místo. 

Pokud leží na více skladových místech, tak terminál zobrazí místo s nejmenší 

zásobou. Metodika návrhu zajišťuje rovnoměrné využití skladových míst. V případě, 

že je na více místech stejná zásoba, tak uživateli nabídne abecedně první z míst. Pro 

materiál, který není naskladněn, je pole skladového místa nevyplněno.   
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Skok na položku objednávky 

Po vyplnění vstupního pole „Položka objednávky“ a stisku tlačítka „Skok“ na 

obrazovce DYNPRO008 program provede přímý skok na konkrétní položku 

objednávky. 

 

Návrh skladových míst při výdeji 

V případě výdeje materiálu z řízeného skladu program nabízí místo, ze 

kterého je možné materiál vydat. Uživateli nabízí skladové místo, které je 

zaznamenáno na skladovém příkazu k dodacímu listu. Terminál nepřipustí výdej 

z jiného místa. Plní funkci kontroly správnosti místa pro vyskladnění. Při výdeji 

položky z více skladových míst dochází k jejich postupnému nabízení (rozdělení na 

jednotlivé položky skladového příkazu). 

  

Kontrola úplnosti dodávky expedice 

Po stisku tlačítka „Kontrola úplnosti“ na obrazovce DYNPRO014 program 

provede přímý skok vždy na další položku, která nemá množství výdeje shodné 

s množstvím dodávky. Kontrola probíhá cyklicky, po dosažení konce seznamu 

hledání probíhá od počátku. Pokud jsou všechny položky dodávky plně vydány, 

terminál pouze zobrazí informaci o úplném výdeji (zpráva E:YRFABB022). 

 

Tisk záznamu „Prvek SPP“ 

Tisk záznamu „Prvek SPP“ na etiketu s čárovým kódem probíhá pouze při 

příjmu materiálu, který má číslo prvku uvedeno. Pole „Prvek SPP“ se využívá 

k záznamu informace o projektu, na který je materiál rezervovaný. Úprava souvisí se 

změnou série escape sekvencí ovládajících tiskárnu. 

  

Ruční zadávání skladového místa v řízeném skladu 

Kromě skenování etikety skladového místa je možné ho zadat ručně ve 

formátu <XXX.YYYY>, kde XXX je označení typu skladu a YYYY je skladové 

místo. Například 001.A01, 003.S22, atd.. 
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Oprava množství zadaného na skladovém místě 

Aplikace čárových kódů nemá samostané funkce na vymazání chybně zadané 

hodnoty, proto se opravy chybně zadaných údajů provádí zopakováním zadání 

množství materiálu pro určité skladové místo. Terminál v této situaci akceptuje 

poslední zadanou hodnotu. Oprava počtu kusů se provádí před uložením transakce 

tak, že se znovu pro daný materiál načte etiketa skladového místa a zadá množství. 

Původní hodnota se nahradí. 

  

Potvrzení skladového příkazu konsignační zakázky 

Pro zajištění expedice konsignačních zakázek je nutné změnit nastavení 

automatického potvrzování skladových příkazů (zrušit druh pohybu WM 255 pro 

sklad RZ3, který obsahuje přímo návrh potvrzení pro každou položku skladového 

příkazu). V řízeném skladě se na druh pohybu WM 255 překlápí i výdeje na projekt 

(druh pohybu ve vedení zásob WM 221), výdeje k prodejní zakázce (WM 251), 

výdeje k přiřazení počtu obecně (WM 291), převod materiálu pro práci ve mzdě (WM 

541), převod do konsignace zákazníka a další. Všechny tyto druhy pohybu se po 

změně musí potvrzovat ručně. 

 

Přednastavení uživatelských hodnot 

Možnost nastavit v transakci pro administraci oprávnění pro vstup do 

přípustné části organizační struktury firmy. Některé často se opakující údaje 

organizační struktury (závod, sklad, číslo skladu, tiskárnu atd.) přednastavit. 

 

Značení zvláštní zásoby 

Kódy zvláštních zásob se liší v písmenu na první pozici kódu před číslem.  

K – konsignační zásoba dodavatele 

P – projektová zásoba 

Q – projektová zásoba 

E – zásoba zakázky odběratele. 
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7.3 PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Uvedené případové studie popisují běžný postup (scénář) průchodu 

transakcemi. Vyskytují se v nich dva aktéři – obsluha, představující pracovníka ve 

skladu přístrojů a systém, který reprezentuje řízení toku programu na základě 

parametrů zadaných obsluhou do vstupních polí a potvrzení funkčními klávesami. 

Logika řízení toku programu zajišťuje skok mezi výběrovými obrazovkami 

(dynpros). Případová studie přihlašovací obrazovky a dynamické nabídky je 

vynechaná. 

 

Příjem materiálu k objednávce (YRF12) 

 Aktér  Popis procesu 

1. Obsluha Opíše z dodacího listu (dále jen DL) číslo nákupní objednávky 
a potvrdí klávesou „Dále“ (ENT).  

2. Systém Skok na obrazovku DYNPRO006. 
3. Obsluha Ověří závod a číslo skladu a potvrdí klávesou „Dále“ (ENT). 
4. Systém Skok na obrazovku DYNPRO007. 

5. Obsluha 
Načte čárový kód materiálu, zadá skutečné množství, 
skladové místo a potvrdí klávesou „Dále“ (ENT). 
Pokud chce vytisknout etiketu s obj. číslem stiskne „Tisk“. 

 

Tabulka 7.4 Scénář postupu při příjmu materiálu k objednávce 

 

Příjem materiálu k výrobní zakázce (YRF11) 

 Aktér  Popis procesu 

1. Obsluha Načte čárový kód výrobní zakázky z průvodky materiálu         
a potvrdí klávesou „Dále“ (ENT).  

2. Systém Skok na obrazovku DYNPRO009. 
3. Obsluha Ověří závod a číslo skladu a potvrdí klávesou „Dále“ (ENT). 
4. Systém Skok na obrazovku DYNPRO010. 

5. Obsluha 
Načte čárový kód skladového místa, zadá přijímané množství 
a pokračuje klávesou „Dále“ (ENT). Po dokončení příjmu 
všech položek potvrdí stiskem „Uložit“ a vytvoří mat. doklad. 

 

Tabulka 7.5 Scénář postupu při příjmu materiálu k výrobní zakázce 
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Výdej materiálu do výroby (YRF16) 

 Aktér  Popis procesu 

1. Obsluha Načte čárový kód z výdejního listu výrobní zakázky a potvrdí 
klávesou „Dále“ (ENT). 

2. Systém Skok na obrazovku DYNPRO012. 

3. Obsluha Načte čárový kód skladového místa, EAN kód materiálu, zadá 
vydávané množství a pokračuje klávesou „Dále“ (ENT). 

4. Obsluha Po dokončení výdeje všech položek potvrdí stiskem „Uložit“. 
 

Tabulka 7.6 Scénář postupu při výdeji materiálu do výroby 

 

Výdej materiálu do expedice (YRF17) 

 Aktér  Popis procesu 

1. Obsluha Načte čárový kód DL, případně zadá druh obalového 
materiálu a potvrdí klávesou „Dále“ (ENT). 

2. Systém Skok na obrazovku DYNPRO014. 

3. Obsluha Načte čárový kód skladového místa, EAN kód materiálu, zadá 
vydávané množství a pokračuje klávesou „Dále“ (ENT). 

4. Obsluha Potvrdí výdej všech materiálů stiskem klávesy „Uložit“. 
5. Systém Zaúčtuje výdej k dodávce. 

 

Tabulka 7.7 Scénář postupu při výdeji materiálu do expedice 

 

Inventura řízeného skladu (YRF18) 

 Aktér  Popis procesu 
1. Obsluha Zadá číslo inventurního dokladu a potvrdí klávesou „Dále“.  
2. Systém Skok na obrazovku DYNPRO016. 

3. Obsluha Načte čárový kód skladového místa uvedeného na terminálu    
a pokračuje klávesou „Dále“ (ENT). 

4. Systém Skok na obrazovku DYNPRO017. 

5. Obsluha Načte EAN kód materiálu, spočítané množství a pokračuje 
klávesou „Dále“ (ENT). 

 

Tabulka 7.8 Scénář postupu při inventuře řízeného skladu 
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8. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ 

PROJEKTU (DLE METODIKY RUP) 

Časová náročnost prací souvisejících s realizací a zaváděním systému řízení 

skladových operací včetně analýzy, přechodu z neřízeného skladu na řízený, výběru 

dodavatele a zahajovacích prací je dvacet měsíců. 

8.1 ZAHAJOVACÍ PRÁCE 

Sestavení realizačního týmu. 

Posouzení variant řešení WMS – průzkum trhu, oslovení potenciálních 

dodavatelů, doporučení vhodného systému (časová náročnost: 1 měsíc). 

 

Dodavatelská studie skladového hospodářství – rozměry skladu, počet 

uživatelů, ERP systém, kalkulace provozního vytížení (časová náročnost: 1 měsíc). 

Vyhodnocení nabídek, uvolnění finančních prostředků. 

 

Výběr dodavatele – schválení realizačním týmem, porada vedení organizační 

jednotky, schválení vedením společnosti.  

 

Podpis rámcové smlouvy (časová náročnost: 1 měsíc). 

8.2 PŘÍPRAVA PODKLADŮ 

Studie standardního řešení – na základě dodané uživatelské dokumentace 

k aplikaci čárových kódů, výběr modulů k zakoupení (časová náročnost: 1 měsíc). 

 

Analýza programového vybavení – funkční a nefunkční (skryté) požadavky, 

vytvoření případových studií, rozbor analýzy programátorem, diskuze o úpravách, 

změnové řízení, rámcové nacenění úprav navržených analýzou. 

Schválení finální cenové kalkulace realizačním týmem a vedením organizační 

jednotky podpis smlouvy o díle (časová náročnost: 2 měsíce). 
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8.3 KONSTRUKCE (BUDOVÁNÍ) 

Instalace hardwaru – instalace kabeláže, montáž přístupových bodů AP, 

měření signálu, směrování antén, nastavení výstupního výkonu, PDA terminály, 

zařízení pracoviště, rozvody napájení, instalace tiskárny etiket (časová náročnost: 1 

měsíc). 

 

Instalace softwaru, konfigurace terminálů – instalace aplikačního Eprin 

CommServeru, konfigurační soubory, nastavení (časová náročnost: 1 týden). 

 

Úprava SAP programů podle analýzy – programátorské práce v integračním 

systému SAP, vytvoření transportních požadavků, testování, transport do 

produktivního systému (časová náročnost: 2 měsíce). 

Vyhodnocení, nastavení (časová náročnost: 1 týden). 

8.4 PŘEDÁVÁNÍ, NASAZENÍ DO PROVOZU  

Školení administrátora – transakce YRFUSR, SM30,  

YRFMON, SM4,  

SM21, (časová náročnost: 4 hodiny).  

 

Školení personálu – transakce  YRF11, YRF12,  

YRF16, YRF17, 

YRF18 (časová náročnost: 2 dny). 

 

Období testování – odstranění závad, reklamací aplikačních úprav (časová 

náročnost: 1 měsíc). 

Přechod na rutinní  provoz (časová náročnost: 1 týden). 

 

Doladění systému během provozu – doplňování EAN kódů, odstraňování 

duplicit EAN kódů, řešení problému souvisejících s nečitelnými etiketami čárových 

kódů s dodavatelem materiálu, přeskladnění materiálu na nové pozice v rámci 

řízeného skladu (časová náročnost: 10 měsíců).  
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9. SYSTÉM ŘÍZENÍ SKLADOVÝCH OPERACÍ 

Kapitola popisuje realizaci hardwarové a softwarové části projektu v souladu 

s předchozí analýzou.  

9.1 HARDWAROVÉ ŘEŠENÍ 

Pilířem hardwarového řešení je integrace Wi-Fi přístupových bodů do 

podnikové sítě, zabezpečení přístupu, výběr a konfigurace průmyslových PDA 

zařízení (terminálů), integrace příslušenství, nastavení programového vybavení PDA 

terminálů (příprava pro použití web-aplikačního serveru ABAP). 

9.1.1 Průmyslové PDA terminály 

PDA terminály se dělí do skupin podle uvažovaného použití v průmyslovém 

procesu a podle použitého snímacího prvku [18]. 

 

Základní rozdělení 

• Dávkové (offline) 

• On-line 

• Průmyslové 

• Stacionární 

• Vozíkové 

 

Dělení podle použitého snímacího prvku 

• Laser 

• CCD prvek 

• Imager (2D) 

• RFID 

 

9.1.2 Parametry PDA terminálů pro průmyslové použití 

Průmyslové provedení kapesních počítačů se od klasických PDA liší 

především v mechanickém provedení. Zařízení jsou konstruována tak, aby vydržely 
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opakovaný pád na betonovou podlahu z definované výšky, vyznačují se větší 

odolností při používání v prašném a vlhkém prostředí (standardně v krytí IP65) a 

mají robustnější konstrukci pouzdra i ovládacích prvků přístroje. Důležitým 

parametrem je integrace snímacího prvku čárových kódů a možnost využití 

rozšiřujících slotů pro WLAN, WWAN, RS232, USB atd. 

Snímací prvky se kromě zmíněného rozdělení rozlišují laserové a digitální. 

Laserové využívají technologie čtení jedním nebo více paprsky emitovanými 

laserovými diodami. Laserové snímače jsou schopny snímat čárové kódy z odstupu, 

mají velice dobré dekódovací schopnosti a další specifické vlastnosti, které se liší 

podle typu. Digitální snímače obsahují CCD senzor. Použitá technologie je podobná 

jako u digitálních fotoaparátů: kód se vyfotí a obrázek je poté dekodérem, který je 

součástí snímače, dekódován [19]. Diplomová práce se zaměřuje na využití 

laserových snímacích prvků. 

 

Parametry laserových snímačů čárových kódů 

Maximální snímací vzdálenost 

Vzdálenost se pohybuje od několika centimetrů až po cca 10 metrů a je 

závislá nejen na typu snímače, ale i na velikosti snímaného kódu, resp. na šířce jeho 

nejužších linek (mezer) [19]. 

Různá orientace čteného kódu 

Laserové snímače vyzařující paprsek v jednom směru mohou číst pouze 

takový kód, který byl celý protnut tímto paprskem.  

Mobilita snímačů 

S některými snímači je možno při práci manipulovat, jiné jsou stacionární. 

Stacionární snímače se používají např. u výrobních pásů, kde v určitém místě mohou 

sledovat tok výrobků. Mobilní snímače je nutno zpravidla před samotným snímáním 

spustit stiskem tlačítka. Stacionární snímače jsou schopny snímat po určitou dobu 

permanentně, nebo jsou opatřeny čidlem, které reaguje na pohyb ve snímacím poli a 

automaticky snímač spouští [19]. 

Mechanická a teplotní odolnost jsou předpokladem užití ve stížených 

provozních podmínkách – prašnost, necitlivé zacházení, výkyvy teploty. 
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9.1.3 Čárové kódy  

Čárové kódy spadají do oblasti tzv. "automatické identifikace". Každý kód se 

skládá z tmavých čar a ze světlých mezer, které se čtou pomocí snímačů vyzařujících 

většinou červené světlo. Toto světlo je pohlcováno tmavými čárami a odráženo 

světlými mezerami. Snímač zjišťuje rozdíly v reflexi a ty přeměňuje v elektrické 

signály odpovídající šířce čar a mezer. Tyto signály jsou převedeny v číslice, popř. 

písmena, jaká obsahuje příslušný čárový kód. To tedy znamená, že každá číslice či 

písmeno je zaznamenáno v čárovém kódu pomocí předem přesně definovaných šířek 

čar a mezer [20]. 

 

Typy čárových kódů 

Existuje několik typů čárových kódů, z nichž každý má svou vlastní 

charakteristiku. Zboží obchodované společností ABB využívá jednotného značení 

s využitím čárových kódů typu European Article Numer (dále jen EAN kód). 

Jedná se o nejznámější čárový kód užívaný pro zboží prodávané v obchodní síti. 

Tento čárový kód může užívat každý stát zapojený do mezinárodního sdružení EAN 

International. Čárový kód EAN dokáže kódovat číslice 0 až 9, přičemž každá číslice 

je kódována dvěma čárami a dvěma mezerami. Může obsahovat buďto 8 číslic 

(EAN-8) nebo třináct číslic (EAN-13). První dvě nebo tři číslice vždy určují stát 

původu (např. ČR má číslo 859), dalších několik číslic (většinou čtyři až šest) určují 

výrobce a zbývající číslice kromě poslední určují konkrétní zboží. Poslední číslice je 

kontrolní, ta ověřuje správnost dekódování. Čísla jednotlivým státům přiděluje 

sdružení GS1 se sídlem v Bruselu. Čísla výrobcům přiděluje v ČR organizace GS1 

Czech Republic [20]. Společnost ABB používá pro značení výrobků kód EAN-13.   

 

 
Obrázek 9.1 EAN-13 kód, jednotlivé symboly kódují 13 čísel 
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9.1.4 Výrobci terminálů, výběr PDA zařízení 

Při výběru PDA zařízení pro potřeby skladu přístrojů nízkého napětí je kladen 

důraz na jeho mobilitu, spolehlivost hardwaru a snímacího zařízení, odolnost proti 

prašnému prostředí a pádu, kapacita napájecích baterií, existence dokovací stanice, 

integrovaná Wi-Fi komunikace.  

 

Výrobci mobilních průmyslových terminálů 

• Motorola 

• Unitech 

• IBM (Lenovo) 

 

Projekt ve skladu přístrojů nízkého napětí společnosti ABB je realizován 

kombinací terminálů Unitech PA962 (5 kusů) a Motorola MC3030 (3 kusy). 

9.1.5 Terminály Unitech PA962/PA963 a Motorola MC3030 

Unitech PA962 má zabudovaný snímač zvládající všechny běžné průmyslové 

čárové kódy, 19 kláves a dotykový displej. Rozšiřující sloty pro WLAN nebo 

WWAN. Podsvícený displej a možnost nastavení podsvícení kláves na on/off a 

nastavení jasu displeje. Odolnost proti pádu z výšky 1,2 metru na betonovou 

podlahu, krytí IP65. PA962/PA963 je vybaveno PCMCIA Typu II slotem, CF Typ 

I/Typ II slotem pro WWAN, WLAN, paměť a další využití. 

 

Systém   
Operační systém Microsoft WinCE.NET5.0 Professional Plus. 
CPU Intel Processor 400MHz 

SDRAM:64MB  Paměť 
FLASH ROM:64MB 

LED indikátor zelená/červená indikace 

Displej 240 x 320 reflektivní TFT barevný LCD, 
s podsvíceným dotykovým panelem. 

Klávesnice 
19 tvrdých alfanumerický kláves, ESC, ENT, 
FUNC, Backspace, a kursorová klávesa. Dvě 
boční klávesy jako spoušť snímače. 

Vstupní zařízení Dotykový panel, tužka, klávesnice a snímač 
čárového kódu 

Snímač čárového kódu   
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Světelný zdroj 650±10 nm laserová dioda 
Rychlost snímání 39 ± 3 scans/sec. 
Kontrast 25% absolute dark/light reflectance 
Úhel skenu 53 nominal 
Symbologie UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 

39 full ASCII, Code 93,Code 32, Interleaved & 
Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, 
MSI/Plessey,Code 128, Toshiba. 

Rozlišení   
5.0 mils    2-5.2” 
7.5 mils    1.7-8” 
10.0 mils  1.8-10” 
15.0 mils  1.9-13” 
20.0 mils  *-20” 
40.0 mils  *-25” 

Hloubka pole 

55.0 mils  *-30” 
  

Tabulka 9.1 Parametry mobilního terminálu Unitech PA962/963 [21] 

 

Komunikace RS232C: plně duplexní asynchronní 
komunikace. 

  USB: 1.0 
  Infra: IrDA 1.2 (SIR) vhodný pro 115, 
  200 rychlost přenosu dat. 
  PCMCIA: Typ II slot pro paměťovou, WLAN, 
  a WWAN Kartu. 

  
CF: Typ I/II slot pro paměťovou nebo WLAN 
Kartu. 

Elektrické   
Zdroj 1) 12V DC externí adaptér, 2A 
  2) Nabíjecí Li-Ion baterie @ 7.4V, 1850mAh 

  
3) Nabíjecí záložní baterie Ni-MH @1.2V, 
600mAh 

Spotřeba Pohotovostní režim: 100mA při 8V 
  V klidu: 5 mA 
Životnost baterie až 18 hodin, závisí na konfiguraci a aplikaci 
Nabíjení 3 hodiny s nabíjecím kabelem nebo dokovací 

stanicí 
Mechanické   

Otřes Vydrží opakovaný pád z 1.2 m na betonovou 
podlahu 

Délka 7.28” (185 mm ) 
Šířka 3.49” (87.6 mm) 
Výška 1.70” (43.3 mm) 
Váha 442g včetně baterie 

Prostředí   
Operační teplota -5 C to 50 C 
Teplota uchovávání -20 C to 60 C 
Vlhkost 5 to 95% relativní vlhkost, nekondenzující 
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Stojánek   
Rozhraní RS232, USB 
Nabíjení 3 hodiny 
Vstup napájení AC adaptér 12V DC, 2A 

 

Tabulka 9.2 Parametry mobilního terminálu Unitech PA962/963 [21] 

Důležité parametry terminálů Motorola MC3030 se shodují s parametry 

Unitech PA962/963. Dokumentace k zařízení je součástí přiloženého disku DVD. 

 

9.1.6 Přístupové body bezdrátové Wi-Fi sítě 

Komunikaci mezi mobilními terminály a middleware aplikací (komunikačním 

serverem) zajišťují přístupové body (Access Point, dále jen AP). Využívá se spojení 

v kmitočtovém pásmu 2,4 GHz. Přístupové body jsou realizovány jednoúčelovým 

zařízením, vybaveným příslušným softwarem. Důraz je kladen na bezpečnost a 

minimalizaci poruch bezdrátového spojení. Projekt preferuje využití komunikačního 

standardu IEEE 802.11g. 

IEEE 802.11g 

Je Wi-Fi standard rozšiřující IEEE 802.11b. Je zpětně kompatibilní, vysílá ve 

stejném frekvenčním pásmu 2400 - 2485 MHz, maximální nominální rychlost je 54 

Mbit/s, což odpovídá přenosům přibližně o rychlosti 25 Mbit/s. Použité modulační 

schéma je OFDM pro rychlosti 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 a 54 Mbit/s, přičemž pro 

rychlosti 1, 2, 5.5 a 11 Mbit/s je použito stejné schéma jako ve standardu IEEE 

802.11b. Vysílací výkon je snížen oproti IEEE 802.11b z 200 mW na 65 mW [22]. 

Role přístupových bodů 

Přístupové body vystupují v několika různých rolích, které jsou dány nejen 

požadavky na strukturu sítě, ale i schopnostmi těchto zařízení [22]. 

 

• Bridge – bezdrátová síť je součástí sítě LAN, bridge odděluje síťový provoz, ale 

propouští lokální broadcasty, není nutné konfigurovat. 

• Router – bezdrátová síť je samostatnou podsítí, router odděluje síťový provoz a 

nepropouští lokální broadcasty, vyžaduje konfiguraci IP adres zařízení a nastavení 

směrování. 
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9.1.7 Přístupový bod řady Cisco Aironet 1240AG  

Ve skladu přístrojů jsou použity přístupové body Cisco s označením Aironet 

1240AG využívající pásmo 2,4 GHz. Toto zařízení podporuje tři standardy Wi-Fi 

IEEE 802.11a/b/g. Přístupový bod je určen pro použití ve vnitřních prostorech. Pro 

venkovní použití je nutné ho instalovat do pouzdra s odpovídajícím krytím.  

 

Rozhraní IEEE 802.11a, 802.11b a 802.11g 

Podporované rychlosti přenosu 
802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 a 54 Mbit/s 
802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48  a 54 
Mbit/s 

Bezpečnost  
802.11i, WPA2, WPA 
802.1x 
AES, TKIP 

Paměť 32 MB RAM 
16 MB flash 

Anténní konektory Duální RP-TNC konektory 

Teplota prostředí 
Neprovozní  (skladovací) teplota: -40 až +80°C 
Provozní teplota: -20 až 55°C 
Provozní vlhkost: 10 až 90 % (nekondenzující) 

Napájení 

Místní napájení 
802.3 AF 
Cisco vysokonapěťové přepínače 
Cisco Aironet napájecí injektory 
Cizí PoE zařízení s odpovídajícími parametry 

Rozměry 16,76 x 21,59 x 2,79 cm 
 

Tabulka 9.3 Parametry přístupového bodu Cisco Aironet 1240AG [23] 

 

 
Obrázek 9.2 Přístupový bod Cisco Aironet 1240AG 
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Cisco AIR-ANT4941 2,2dBi anténa 

Všesměrová anténa pro vnitřní použití se ziskem 2,2dBi, vstupní konektor 

typu RP-TNC. Dosah ve vnitřním prostoru cca 45/105m při 11/1Mb/s. 

Cisco AIR-CB21AG-E-K9 (PCMCIA 802.11 a/b/g) 

Terminály jsou vybaveny PCMCIA kartou připojenou do rozšiřujícího slotu 

terminálu. 802.11a/b/g PCMCIA karta (CardBus 32-bit, typ II) včetně integrované 

antény, 54Mb/s (802.11g) zpětně kompatibilní s 11Mb/s (802.11b), 54Mb/s v pásmu 

5 GHz (802.11a – nelze použít v ČR), 128-bit. WEP šifrování včetně nového WPA 

(Wi-Fi Protected Access), podpora RADIUS autentizace (LEAP, PEAP-GTC, 

PEAP-MSCHAPv2 a EAP-TLS) [24]. 

 
Obrázek 9.3 PCMCIA karta Cisco AIR-CB21AG-E-K9 

 

9.1.8 Termotransfer tiskárny čárových kódů 

Termotransferové tiskárny využívají sublimační tisk, princip je stejný jako u 

přímého termálního tisku, jen je mezi hlavou a papírem speciální termotransferová 

fólie, ze které se barva teplem přenese na potiskované medium, kterým může být 

běžný papír. Jedno i vícebarevný tisk používají tiskárny na potisk štítků, plastových 

karet nebo pro tisk fotografií vysoké kvality. 

9.1.9 Tiskárna SATO CL-400e 

Tiskárna SATO CL-400e je vhodná do všech typů provozů. Svou konstrukcí 

a použitím 32-bitové RISC technologie dosahuje vynikajících parametrů. 

Mechanismus rozpoznávání karbonové pásky umožňuje použití i barevných pásek. 

Technologie (enhanced) byla jako první po svém vývoji implementována do SATO 
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CL-408e. Jedná se o vysokorychlostní paralelní IEEE1284 a sériové rozhraní, USB, 

LAN, Twinax/Coax, RISC SH3 mikroprocesory, paměti SDRAM 16MB a další. 

Ovladač WindowsTM umožňuje tisk z jakékoliv WindowsTM aplikace [25]. 

 

 
 

Obrázek 9.4 Termotransfer tiskárna SATO CL-400e [21] 

 

 
 

Obrázek 9.5 Vnitřní uspořádání termotransfer tiskárny SATO CL-400e [21] 

 

Tiskový výstup probíhá na základě zpracování escape sekvencí zasílaných 

tiskárně prostřednictvím SAP LPD, aplikace pro komunikaci tiskáren se SAP. 
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9.2 SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ 

Programová část WMS systému představuje propojení internetového 

prohlížeče (součásti operačního systému Windows 4.2NET) se SAP prostřednictvím 

tzv. EprinComm serveru (Middleware). Middleware využívá tzv. BAPI rozhraní, 

které nabízí BAPI metody umožňující práci s daty systému SAP. Kromě obsluhy 

spojení mezi webovým prohlížečem a SAP zajišťuje obslužné funkce pro PDA 

terminály. Umožňuje monitorovat přihlášené uživatele a řídit službu serveru. 

Spolupracuje s tzv. ITS serverem, který připravuje nezbytnou technickou 

infrastrukturu pro komunikaci. Použitím technologie klient / server zajišťuje použití 

alternativního uživatelského rozhraní. Internetovými aplikačními komponentami 

(IAC) se rozumí aplikace, které jsou určeny výhradně pro přístup k systému 

prostřednictvím webového prohlížeče. Jako jediné je lze spouštět z prostředí 

prohlížeče. Po přihlášení k ITS může obsluha spouštět ty funkce IAC, ke kterým má 

oprávnění. Spustí-li uživatel z prostředí prohlížeče IAC aplikaci, tak je volání 

předáno HTTP serveru, následně je vytvořeno zabezpečené spojení (SSL).  

 

 
 

Obrázek 9.6 Princip softwarového řešení systému řízení skladových operací 
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 HTTP server odešle volání na tzv. WGate, což je speciální rozhraní mezi 

serverem HTTP a tzv. AGate. AGate je implementována jako DLL knihovna. Obě 

komponenty jsou součástí ITS. Následně je volaná aplikace IAC spuštěna pomocí 

RFC volání. 

  

9.2.1 BAPI technologie, volání standardních funkcí SAP 

BAPI metody jsou uloženy v tzv. BOR, jehož úkolem je správa BAPI a 

vytváření objektů doby běhu. BOR neobsahuje žádné uživatelské dialogy                   

a představuje tzv. obchodní objekty, které jsou vytvořeny pro všechny aplikace 

v souladu s provozními požadavky. Obchodnímu objektu jsou přiřazeny atributy a 

metody. Atributy jsou vlastnosti, které specifikují charakter obchodního objektu. 

Atributy lze měnit pomocí metod daného obchodního objektu. Při vyvolání metody 

obchodního objektu jsou dány k dispozici transakce nebo funkce, takže provedené 

změny atributů jsou zveřejněny v rámci Business Framework. Speciální metody 

BAPI dávají tyto funkce k dispozici také externím aplikacím (klinetským 

komponentám). Metody BAPI tak definují pravidla spolupráce obchodních 

komponent v Business Framework. Metody BAPI používají objektové komunikační 

technologie jako com nebo corba. BAPI je implementován jako funkční modul 

ve Function Builderu, který je součástí ABAP Workbench prostředí. 

 

9.2.2 On-line volání RFC ze SAP přes HTML rozhraní 

V tomto případě uživatelské rozhraní přistupuje k hotovým internetovým 

aplikacím systému SAP R/3, tzv. IAC. Tyto aplikace jsou odpojeny od jádra systému 

a požadované základní funkce nabízejí prostřednictvím BAPI. Webový prohlížeč 

(klient) získává přístup k systému prostřednictvím webového serveru a pro tyto účely 

koncipovaného ITS [12]. Lze říci, že server ITS vykonává roli spojovacího článku 

mezi prostředím webu a systémem SAP R/3 na stránky HTML a naopak. 

K zabezpečení transakcí a přístupů se využívají mechanismy systému SAP R/3. To 

znamená, že možnosti využití aplikací IAC vytvářejí vlastně odpojený systém 

aplikací. K nezbytnému řízení zpráv se opět využívá technologie ALE [12]. 
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9.2.3 Middleware EprinComm server 

Zajišťuje propojení webového prohlížeče se systémem SAP a podporuje některé 

obslužné funkce pro PDA terminály. Instalace serveru se provede spuštěním 

instalačního souboru ServerSetup.exe na cílovém počítači. Vyžaduje zadání 

instalačního klíče, který přidělí potřebný počet uživatelských licencí – určuje, kolik 

uživatelů může pracovat s PDA terminály současně. Instalační program vytvoří 

pracovní adresář (C:\Program Files\Eprin\CommServer\V2). V tomto adresáři se  

nachází konfigurační soubory serveru [26]. 

 

Eprin.CommServer.Service.exe.config - slouží pro nastavení parametrů Eprin 

CommServeru. 

Nastavené parametry 

• ServerPort – hodnota portu, na kterém služba serveru běží. 

• ServerIP – vždy ponechat implicitní hodnotu. 

• SapConnectionString – parametry připojení k systému SAP. 

• HTMLTemplatePath – cesta k souboru šablony terminálové obrazovky. 

• SoundSuccess, SoundWarning, SoundError – cesty ke zvukovým souborům 

pro události. 

 

Eprin.CommServer.ServiceControler.exe.config - Slouží pro nastavení parametrů 

konzole pro Eprin CommServeru. 

Nastavené parametry 

• ServerPort – hodnota portu, na kterém služba serveru běží. 

• ServerIP – IP adresa počítače, na kterém server běží a na který se konzole 

připojuje. 

 

Template.htm - HTML šablona pro klienta. 

Server je nainstalován jako systémová služba, která se spouští automaticky. 

Pro administrátora je připraven klient (konzole) pro monitorování a řízení služby 

serveru. 
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Obrázek 9.7 Klient (konzole) pro monitorování a řízení služby serveru 

 

9.3 REALIZACE HARDWARU 

9.3.1 Rozšíření podnikové sítě, integrace síťových prvků 

Rozšíření podnikové sítě se řídí interní směrnicí, podle které se přiřazují 

zařízením unikátní IP adresy. Logické schéma segmentu sítě je dokumentováno 

v příloze diplomové práce. 

 

Seznam použitých zařízení a příslušenství 

Počítačové pracoviště skladníků 

3x LENOVO ThinkCentre A57, model 9859-7DG, provedení Small form 

factor,  E2200/1GB/160GB/DVD-RW 

3x Lenovo L192p 19.0in Hybrid TFT LCD TCO-03 

3x USB Optical Wheel Mouse, Preffered Pro USB Keyboard 

Hardware pro WMS 

5x PDA Unitech PA962, WLAN, Gun, LASER, COLOR, WinCE5.0 

3x PDA Motorola MC3030, WLAN, Gun, LASER, COLOR, WinCE5.0 

8x Dokovací stanice pro PDA terminály, napájecí zdroj 12V DC, 2A 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně

 
 59 

8x Kabel napájecí 230 V AC 

2x CISCO Access Point 1242, 802.11ag, 2.4GHz 

4x CISCO anténa k AP12xx (2.2dBi Dipole Antenna) 

2x CISCO Power Injector 

Tiskárny 

1x Tiskárna HP LaserJet 1000 

1x Tiskárna HP LaserJet 1320p 

10x HP LaserJet C7115A černá tisková kazeta (15A) 

1x Tiskárna Zebra LP2844-Z ZPL 203dpi, 104 mm, RS232 

Síťový materiál 

1x Switch Netgear FS105, 5x10/100 Mbps, desktop 

1x Print server Netgear PS121 

4x Zásuvka Econolink Cat.5 Dual Outlet 

1x Balení UTP kabelu 305m, Cat5E, drát, PVC 

20x Konektor RJ-45D   

4x Prodlužovací kabel 230 V / 5 m - 6 zásuvek   

 

Nastavení AP Cisco Aironet 1240AG 

AP se napájí power injektorem přes ethernetový kabel, využívá anténní 

konektory pro 2,4GHz antény (2,2dBi dipol antény). 

Nastavení a přidělení IP adresy – propojením AP s PC pomocí RJ-45 

konzolového portu a konfigurací pomocí dodaného softwaru. Nastavené parametry 

přenosu: 9600bd, 8 datových bitů, bez parity, 1 stop bit, bez kontroly přenosu. 

S využitím CLI se nastaví IP adresa a maska podsítě (10.42.2.220, 255.255.255.0). 

Konfigurace výkonu – do internetového prohlížeče se zadá IP adresa AP, 

načte se přihlašovací okno, přihlášení, změna přihlašovacích údajů. Pokud není 

nakonfigurováno napájení zařízení, zařízení je automaticky přepnuto do režimu se 

sníženým výkonem a oba TX moduly jsou zablokované. 

Pole Power Settings - Power Negotiation označeno. 

Pole Power Injector - označeno. 
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Nastavení síťových adres – zadání statické adresy, masky podsítě a brány 

sítě, Rádio 1 – 802.11g povoleno a nastaveno jako typ Access Point, rádio 2 – 

802.11a zakázáno. 

 Nastavení SSID sítě – zakáz využítí virtuální LAN, volba EAP autentizace, 

zadána adresa RADIUS serveru, port 1645.Následuje konfigurace RADIUS serveru, 

záznam přihlašovacích parametrů. 

  

 IP adresa / Přihlašovací jméno / Heslo (fiktivní data) 

 10.42.2.xxx, czelsxxx, xxxxx 

  

 Režimy přístupového bodu, LED signalizace 

 AP signalizuje stav pomocí tří LED diod – Status LED, Ethernet LED, Radio 

LED. Využíváme signalizace běžného provozu Wi-Fi s využitím jednoho rádia (1), 

signalizace chyby AP (2) a signalizace přenosu paketů (3). 

     

Status LED Ethernet LED Radio LED Význam signalizace 
Modrá - - (1) 

- Červená Červená (2) 
- Zelená Zelená (3) 

 

Tabulka 9.4 Význam signalizačních LED přístupového bodu Wi-Fi 

 

 Pověřený pracovník ITC oddělení po dokončení základních konfiguračních 

úkonů provede kompletní konfiguraci parametrů importem z dávkového souboru 

dodaného firmou Eprin. 

 

9.3.2 Nastavení PDA terminálů 

Obsah Flash paměti terminálu 

• Autoexec.txt (po restartu spustí Scan2key.exe a IESimple.lnk) 

• IESimple.exe, IESimple.lnk (spustí IESimple.exe s parametrem 

IP_adresa_WEB_serveru) 
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• Reconnect.exe 

• Reconnect.lnk (spustí Reconnect.exe s parametrem zpoždění v 

sekundách) 

• SipOn.exe 

• SipOff.exe 

• SAP.htm – webová stránka zajišťující čekání 1 minutu před zahájením 

přihlášení do SAP 

 

Provedena aktualizace Firmware (Cisco) na verzi 5.60.08 

 

Konfigurace Wi-Fi 

• Nezadán profil - volba External Settings 

• SSID: A88551D4GL08ALWLan 

• Encryption: WEP 

• Authentication: Open 

• Potvrzeno pole: The key is provided automatically 

• Potvrzeno pole: Enable 802.1x authentication 

• Potvrzena volba: Cisco PEAP (změní se na PEAP po úpravě registrů) 

 

Úprava registrů Windows 4.2NET 

Úprava registru souvisí s nastavením autentizace: 

      

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\EAP\Extension\25]                              

           "FriendlyName"="PEAP"                                               

           "InvokeUserNameDialog"=dword:1                                      

           "ConfigUIPath"="eaptls.dll"                                         

           "Path"="eaptls.dll"                                                 

           "InteractiveUIPath"="eaptls.dll"                                    

           "EAPMSCHAPv2Only"=dword:1 
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Odstranění horizontálního a vertikálního scrollbaru v Internet Exploreru:  

                                                                            

      [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]                              

           "SBSizeV"=dword:0 

           "SBSizeH"=dword:0 

 

Ostatní nastavení a záloha nastavení registrů 

Přes \Utilities\REGFUNCKEY nastaveny funkční klávesy.  

• FUNC 7 – FUNC9.exe (zobrazí systémové informace včetně stavu 

baterií) 

• FUNC 8 – \Flash Storage\SipOn.exe (zobrazí virtuální klávesnici) 

• FUNC 9 – \Flash Storage\SipOff.exe (skryje virtuální klávesnici) 

 

V nabídce Internet Exploreru View/Internet Options záložka Connection 

zatrhnuta položka Use LAN (no autdial). 

 

 Start/Settings/Taskbar and Sart Menu  nastaveno  

• Always on top – potvrzeno 

• Auto hide – potvrzeno 

 Start/Settings/Network and dial-up v parametrech karty zadány statické adresy. 

• IP address – 10.42.2.222-226 

• Subnet mask – 255.255.255.0 

• Gateway – 10.42.2.1 

Start/Setting/Control Panel/Certificates prostřednictvím volby „Import“ nahrán 

požadovaný certifikát. 

 

Start/Setting/Control Panel/Scanner Setting v záložce Setting  

• Volba Data Option/Postamble  nastaveno na <t>  

• Volba Scanning Option/Terminator  nastaveno na None  

 

Na závěr provedena přes \Utilities\Registry Backup záloha kopie registrů. 
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9.3.3 Konfigurace tiskárny SATO CL400e 

Etiketa čárového kódu obsahuje objednací číslo materiálu, EAN kód a pokud 

je zboží přijímané na projekt montáže rozváděčů (sklad 310) pole se záznamem 

interního značení projektu (číslo prvku SPP). 

 

Základní nastavení tiskárny 

Kontrast displeje – 3/5 

Rychlost tisku, rychlost rotace tiskového válce – 3/5 

Výškové posunutí – 0 mm 

Zobrazení nuly – bez přeškrtnutí – volba NO 

Posunutí tisku vůči výchozím souřadnicím – V: 10 mm, H: 4 mm 

Aktivace senzoru otevření bočního krytu – YES 

 

Tiskárna je přepnutá do režimu příjmu uživatelsky definovaných dat pro 

vlastní design etiket, podporuje tisk datových struktur (obsahu polí) ze systému SAP 

R/3. Rozměr navržené etikety je 77 x 42 mm. Existuje možnost návrhu etikety 

v Label Gallery a exportu do LBL (PRN) souboru bez nutnosti programování. Tisk 

se následně řídí escape sekvencemi řazenými do fronty tiskových úloh (spoolu). 

Tiskárnu je nutné před tiskem přepnout do on-line režimu. Tiskárna je připojena 

k počítači paralelním portem, při vypnutém počítači nefunguje jako síťová. 

 

Escape sekvence řídící tiskárnu 

 ESC A, ESC PS, ESC%2, ESC H0650  

ESC V0275, ESC L0203, ESC P02 

 ESC XU, ESC H0820, ESC V0234 

ESC L0101, ESC P02, ESC XMxxxx (objednací číslo materiálu) 

 ESC H0820, ESC V0193, ESC L0203 

ESC P02, ESC XUxxxx (krátký text materiálu) 

ESC H0800, ESC V0150 

ESC BGxxxx, ESC Q1, ESC Z 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně

 
 64 

9.4 REALIZACE SOFTWARU 

Aplikace čárových kódů je programovaná v prostředí ABAP Workbench 

s využitím prostředků Function Builderu. Využívá možností modularizace 

zdrojového kódu pro lepší přehlednost a udržovatelnost programů. Jako hlavní 

techniku modularizace používá funkční moduly. Funkční moduly se používají pro 

obecné úlohy, které se často opakují. Na rozdíl od podprogramů je lze použít ve více 

hlavních programech. Každá transakce AČK je programována jako samostatný 

program zákazníka ve společné vývojové třídě. Zdrojové kódy jsou plně 

komentované. Dodržují předpisy podle interní ABB směrnice č. 1MCZ700001-4005. 

 

Typ M Modulpool 
Status K Program zákazníka 
Aplikace M Materiálové hospodářství 
Vývojová třída - YRFMOBABB 
Originální jazyk CS Čeština 

 

Tabulka 9.5 Společné vlastnosti programů 

 

Program Transakce Titulek 
YRFMOB12 YRF12 Příjem materiálu k objednávce 
YRFMOB11 YRF11 Příjem materiálu k výrobní zakázce 
YRFMOB16 YRF16 Výdej materiálu do výroby 
YRFMOB17 YRF17 Výdej materiálu do expedice 
YRFMOB18 YRF18 Inventura řízeného skladu 

 

Tabulka 9.6 Názvy a význam jednotlivých programů 

 

9.4.1 Společné deklarace RF programů 

V databázi jsou vytvořeny společné deklarace includované do všech RF 

programů. Jedná se především o deklarace sdílených globálních dat, deklarace 

globálních dat, konstant, tabulek a návratových kódů. Dále také deklarace globálních 

aplikačních dat, která slouží k obsluze RFC. 
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Deklarace sdílených globálních dat 
 
DATA: BEGIN OF COMMON PART g, 
         gs TYPE yrfs_g1, 
         ga TYPE yrfs_g2, 
         gt TYPE yrfs_g3, 

END OF COMMON PART. 
 

Deklarace globálních dat 
DATA: indxkey LIKE indx-srtfd. 

 

Konstanty 
CONSTANTS:  c_rsm   TYPE indx-srtfd VALUE 'RF_SYNC_MARK' 

c_lhost TYPE char20     value '127.0.0.1'. 
 

Tabulky 
TABLES:  yrfuser, *yrfuser, yrlmob, yrfpar, 
            indx. 
    

Návratové kódy 

    
DATA:  fcode_clear         LIKE sy-ucomm   VALUE 'CLR ', 
         fcode_next          LIKE sy-ucomm   VALUE 'NEXT', 
        fcode_back          LIKE sy-ucomm   VALUE 'BACK', 
        fcode_enter         LIKE sy-ucomm   VALUE 'ENTE', 
         fcode_up            LIKE sy-ucomm   VALUE 'UP  ', 
        fcode_down          LIKE sy-ucomm   VALUE 'DOWN', 
         fcode_save          LIKE sy-ucomm   VALUE 'SAVE', 
        fcode_search        LIKE sy-ucomm   VALUE 'SRCH', 
        fcode_cancel        LIKE sy-ucomm   VALUE 'CANC', 
       fcode_pass          LIKE sy-ucomm   VALUE 'PASS', 
       fcode_yes           LIKE sy-ucomm   VALUE 'YES ', 
      fcode_no            LIKE sy-ucomm   VALUE 'NO  '. 
 

Deklarace globálních aplikačních dat 
 
CONSTANTS: xlog VALUE ' '. "Log volání YRFMOBCOMM do tabulek 
                           "YRFLOG, YRFLOG_DATT, YRFLOG_DVAL 
 

Aplikační návratové kódy 
 
DATA: fcode_delete        LIKE sy-ucomm   VALUE 'DELE', 
      fcode_print         LIKE sy-ucomm   VALUE 'PRIN'. 
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9.4.2 Skupiny funkcí, databázové operace 

Programy popsané v tabulce 9.6 provádí volání funkčních modulů a plnění 

jejich datových rozhraní potřebnými daty. 

 

Funkční moduly volané v programu YRFMOB12 
CLOSE_FORM 
CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT 
CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT 
END_FORM 
OPEN_FORM 
READ_TEXT 
START_FORM 
WRITE_FORM_LINES 
YRF_CHECK_EBELN 
YRF_CHECK_LGORT 
YRF_CHECK_MATNR 
YRF_CHECK_QTY                   
YRF_GET_LQUA 
YRF_GET_PARYRF_LEAVE_TO_SCREEN 
YRF_MESSAGE                  
YRF_MOD_DYNPRO 
YRF_PROP_LGPLA 
YRF_SAVE_MSEG  
IMPORT_FROM_MEMORY 
 

Operace interních tabulek v programu YRFMOB12 
IT_LINES 
GA-EKPO 
GA-LTAP 
GA-MSEG 
GA-SERN 
 

Funkční moduly volané v programu YRFMOB11 
DEQUEUE_ESORDER 
YRF_CHECK_AUFNR 
YRF_CHECK_LGORT 
YRF_CHECK_QTY 
YRF_CONV_LGPLA_12 
YRF_GET_LQUA 
YRF_GET_PAR 
YRF_LEAVE_TO_SCREEN 
 

Operace interních tabulek v programu YRFMOB11 
GA-LTAP 

 GA-MSEG 
 GA-SERN 
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Funkční moduly volané v programu YRFMOB16 
CONVERSION_EXIT_ABPSP_OUTPUT 
CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT 
YRF_CHECK_AUFNR_GI 
YRF_CHECK_LGORT 
YRF_CHECK_MATNR 
YRF_CHECK_QTY 
YRF_CHECK_STOCK 
YRF_CONV_LGPLA_12 
YRF_GET_LQUA 
YRF_GET_PAR 
YRF_LEAVE_TO_SCREEN 
 

Operace interních tabulek v programu YRFMOB16 
GA-LTAP 
GA-MSEG 

 

Funkční moduly volané v programu YRFMOB17 
CONVERSION_EXIT_ABPSP_OUTPUT 
CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT 
CONVERSION_EXIT_MATN1_INPUT 
YRF_CHECK_MATNR 
YRF_CHECK_QTYYRF_CHECK_MATNR 
YRF_CHECK_QTY 
YRF_CHECK_STOCK 
YRF_CONV_LGPLA_12 
YRF_GET_LQUA 
YRF_GET_PAR 
YRF_LEAVE_TO_SCREEN 
 

Operace interních tabulek v programu YRFMOB17 
GA-LTAP 
GA-LTAP2 
GA-SERN 
 

Funkční moduly volané v programu YRFMOB18 
CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT 
YRF_CHECK_IVNUM 
YRF_CHECK_MATNR 
YRF_CHECK_QTY 
YRF_CONV_LGPLA_12 
YRF_CONV_LGPLA_21 
YRF_LEAVE_TO_SCREEN 
 

Operace interních tabulek v programu YRFMOB18 
GA-LINP 
GA-LINV 
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9.4.3 Administrace systému 

 Administrace AČK se provádí pomocí transakcí v systému SAP. Přístup 

k těmto transakcím má pouze administrátor systému SAP (tj . osoba s oprávněním ke 

transakci SU01). 

 

Správa terminálových uživatelů 

 Pro správu terminálových uživatelů je vytvořena transakce YRFUSR. Po 

spuštění transakce se zobrazí vstupní pole pro zadání jména terminálového uživatele. 

Pokud uživatel současně pracuje v systému R/3 (standardní SAP uživatel) i 

v terminálu (terminálový uživatel), může mít pro terminál přiděleno stejné jméno, 

jaké používá pro systém R/3. Čistě terminálový uživatel však nesmí mít přihlašovací 

jméno shodné s jiným SAP uživatelem z důvodu identifikace vytvořených dokladů. 

Na záložce „Pevné hodnoty“ je v sekci „Osoba“ je uvedeno jméno, příjmení a telefon 

uživatele terminálu. V sekci „Heslo“ se zadává (pro kontrolu 2x) iniciační heslo pro 

přihlášení uživatele do terminálové aplikace (iniciační heslo si uživatel musí sám při 

prvním přihlášení změnit). V sekci „Pevné hodnoty“ se zadávají konstantní údaje 

uživatele. V poli „Dynamické menu“ se vybírá transakční strom, ke kterému bude 

mít obsluha přístup. Pole „Výstupní zařízení“, „Okamžitý výstup“ a „Výmaz po 

výstupu“ slouží pro nastavení parametrů implicitní tiskárny terminálového uživatele. 

Tato tiskárna je použita v aplikaci pro tisk etiket s čárovými kódy. Na záložce 

„Parametry“ jsou zadány implicitní hodnoty transakcí a hodnoty oprávnění pro 

terminálového uživatele.  

 

 Aplikace čárových kódů pro terminály využívají následující parametry: 

 

 LAG Sklad 

 LGN Číslo skladu 

 PER Osobní číslo (kmen.data RP) 

 WRK Závod 
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 Tabulka pro zadání parametrů je použita také pro omezení oprávnění 

terminálových uživatelů k určitým částem organizační struktury. Pro tento účel jsou 

založeny zvláštní parametry (začínající YRFA_): 

 YRFA_EKO RF: oprávnění pro nákupní organizaci 

 YRFA_LAG RF: oprávnění pro sklad 

 YRFA_VKO RF: oprávnění pro prodejní organizaci 

 YRFA_WRK RF: oprávnění pro závod  

 

Nastavení dynamické nabídky terminálu 

Omezení přístupu uživatelů k určitým terminálovým transakcím se provádí 

vytvořením samostatného stromu funkcí pro skupinu uživatelů se shodnými 

oprávněními. Údržba stromu funkcí se provádí transakcí SM30, do které se zadává 

tabulka údržby YV_RFMENU. Pro každou úroveň dynamického menu se musí 

založit nejméně jeden a nejvíce šest záznamů. Záznamy jedné úrovně mají stejnou 

hodnotu ve sloupci „Dynamické menu“. Pořadí záznamů v rámci úrovně je dáno 

hodnotou ve sloupci „Poř.číslo“. Ve sloupci „Typ“ se uvádí, jestli tento záznam 

obsahuje spustitelnou transakci (T) nebo jestli je to odkaz na nižší úroveň menu (M). 

Pole „Text menu“ není v této verzi AČK využito, takže ho lze použít pro vlastní 

poznámky. 

 

Monitoring terminálových uživatelů 

 Pro sledování aktuální činnosti terminálových uživatelů je vytvořena 

transakce YRFMON, která zobrazí všechny aktuálně přihlášené terminálové 

uživatele a pro každého z nich zobrazí: 

• Přihlašovací jméno uživatele 

• IP adresu terminálu 

• Datum a čas poslední akce 

• Název spuštěného programu, číslo a popis aktuální obrazovky 

 

 Transakci používá administrátor systému SAP v případě údržby systému 

SAP, protože terminálové uživatele nevidí v transakci SM04. 
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10. REALIZACE REPORTŮ A ON-LINE 

PROGRAMŮ V ABAP WORKBENCH 

Kapitola se zabývá vlastní realizací softwarového řešení v programovacím 

jazyku ABAP. Kromě samotné implementace zdrojového kódu reportů a on-line 

aplikací popisuje strukturu systému SAP R/3 ve společnosti ABB. Pravidlům pro 

vývoj aplikací v integračním systému dle interních směrnic společnosti a doporučení 

je věnována samostatná podkapitola. DVD příloha diplomové práce obsahuje 

všechny plně komentované zdrojové kódy programů popsaných v kapitolách 10.3 a 

10.4.  

10.1 SYSTÉM SAP R/3 VE SPOLEČNOSTI ABB 

Pracovní skupina GP-ISA je v současné době plně zodpovědná za 

implementaci, provoz, vývoj a podporu klíčových uživatelů společného 

informačního systému SAP. Základem oddělení je skupina, vzniklá v roce 1998 s 

úkolem implementovat informační systém SAP ve firmách ABB v ČR. Od té doby 

došlo k několika reorganizacím a konsolidaci firem do jediné. 

 

Historický vývoj ERP v ABB organizační jednotce ELSYNN 

V roce 1998 využívaly jednotlivé pobočky různé podnikové informační 

systémy (BAAN, Scala, Notia, MAC-PAC a ostatní). Pro budoucí rozvoj firmy bylo 

nutné sjednotit přístup k vedení firemní agendy a zajistit postupný přechod na jedno 

řešení. Zavádění systému SAP R/3 proběhlo v České republice v letech 1998 až 2002 

s rozpočtem 150 miliónů korun. Organizační jednotka ELSYNN se orientuje na 

projektově a produktově orientovaný obchod a tzv. „Make-to-stock“ výrobu přístrojů 

nízkého napětí. K řízení výroby a prodeje využívala výhradně vlastní aplikace 

vytvořené v MS Excelu a FoxPro. Obchodní agenda byla vedena ve vlastní aplikaci. 

Situace působila problémy při zavádění z důvodu neexistence předchozích 

zkušeností pracovníků s ERP. Převod dat z původních databází byl velmi 

komplikovaný důsledkem nemožnosti hromadné konverze dat. Proběhlo časově 

náročné školení klíčových uživatelů. Docílilo se optimalizace plánování výroby. 
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CZDIZ

CZELS

CZSRV

CZZPA

CZEPJ

CZEJF

2000 2001 20021998 1999

 
Tabulka 10.1 Fáze zavádění systému SAP v organizačních jednotkách ABB 

 

 Prosinec 1999 – zahájení implementace, plánování personální a organizační 

struktury, analýza dat a jejich příprava k transportu. 

 Leden 2000 – nastavení, převod dat, školení klíčových uživatelů, testování. 

 Březen 2000 – spuštění HR modulu, zahájení plného provozu. 

 9.-12.6.2001 – upgrade z verze 3.1H na 4.6C. 

 2001 – utlumení školení klíčových uživatelů, sestavení dokumentační 

databáze v LN, zavedení technické podpory. 

  

Aktuální řešení ERP 

Únor 2009 – upgrade hardwaru a softwaru na verzi ECC6.0 při zachování 

následujících instancí: 

• AB1 produktivní systém 

• AB3 testovací systém 

• AB4 demonstrační systém 

• HelpDesk pro klíčové uživatele 

 

Architektura serverů 

Využívá se serverů HP na platformě HP-UX. Jde o proprietární implementaci 

Unixu od firmy Hewlett-Packard. Centrální server disponuje čtyřmi procesory L-

třídy s 5 GB operační paměti. Využívá se dvou dalších aplikačních serverů A-třídy 

s 3,5 GB operační paměti. Třívrstvá architektura přispívá k rozdělení výpočetního 

výkonu a snížení vytížení sítě. 
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Obrázek 10.1 HP servery na platformě HP-UX [5] 

 

10.2 PRAVIDLA PRO VÝVOJ APLIKACÍ V INTEGRAČNÍM 

SYSTÉMU 

Vývoj aplikací v integračním systému se řídí směrnicí č. 1MCZ700001-4005. 

Tato směrnice je platná pro tvorbu programů v aplikaci SAP pro všechny divize 

společnosti ABB. Zajišťuje, aby vývoj prováděný pracovníky podpory byl dostatečně 

zdokumentován. Každý program musí odpovídat pravidlům uvedeným v této 

směrnici. Dodržení pravidel je kontrolováno při přenosu do produktivního systému. 

 

10.2.1 Pravidla vývoje aplikací dle směrnice č. 1MCZ700001-4005 

Názvy vlastních programů začínají vždy písmenem Z. Za ním jsou dvě 

písmena, která označují autora programu. Zbytek názvu tvoří jednoznačnou 

identifikaci programu. U větších projektů (sestávající se z většího počtu souborů) je 

první část názvu stejná pro všechny soubory v projektu (např. ZDA_EDI_DATA, 
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ZDA_EDI_TISK, …) [2]. Každý program začíná hlavičkou. V hlavičce je uveden 

popis programu. Popis programu je srozumitelný ostatním programátorům. Popis 

umožňuje porozumět smyslu a použití programu bez nutnosti detailně studovat 

vlastní programový kód. Součástí hlavičky je rovněž přehled změn, kde je uvedeno 

datum, autor a stručný popis změny provedené v programu. 

Každý program má uveden srozumitelný a výstižný titulek (text, který se 

zobrazuje po spuštění programu v jeho horní části). Titulek je jednoznačnou 

identifikací programu. Titulek je srozumitelný zejména pro koncové uživatele. 

Všechny výběrové texty (popisy výběrových proměnných) jsou v programu 

vyplněny výstižnými názvy. Všechny znakové řetězce použité v programu existují v 

podobě textových symbolů. Výběrové texty a textové symboly jsou udržovány v 

jazyce CS. Ve zvláštních případech může být použito i jiných jazyků [4]. 

Programy jsou okomentovány tak, aby se usnadnila orientace v programovém 

kódu a význam jednotlivých částí byl srozumitelný pro autora i pro ostatní 

programátory. Je vhodné okomentovat každou logicky ucelenou část kódu. Všechny 

podprogramy mají před vlastní definicí uveden stručný popis. Každá proměnná 

použitá v programu je okomentována (výjimku tvoří pomocné proměnné – počítadla, 

proměnné cyklů). Obzvlášť pečlivě jsou okomentovány náročné úseky, které stály 

autora spoustu času a úsilí při jejich tvorbě. Doporučuje se komentovat programy 

průběžně již při vytváření. Komentáře obsahují informace, které nejsou patrné na 

první pohled [3]. 

Každá interní tabulka použitá v programu má u každé položky uveden 

komentář. Každý program provádí na začátku kontrolu odpovídajícího objektu 

oprávnění. Program je vhodně rozčleněn do logických celků za využití podprogramů. 

Tyto podprogramy jsou umístěny za hlavní částí programu. Toto členění výrazně 

zvyšuje čitelnost větších programů. Obsáhlé definice datových struktur jsou 

umístěny v samostatných souborech. Proces vývoje programů probíhá ve cvičné 

verzi. Po odladění je program zkontrolován určenou osobou, zda odpovídá zde 

uvedeným instrukcím. Na základě souhlasu je následně přenesen transportním 

systémem do produktivního systému. Všechny dodatečné změny v programech jsou 

rovněž prováděny pouze ve cvičném systému a přenášeny transportním systémem. 
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Každý program má svoji dokumentaci, která obsahuje uživatelský návod pro 

práci s tímto programem. 

 

 

Obrázek 10.2 Procesní diagram s příklady pravidel zápisu zdrojových kódů 

 

10.2.2 Doporučení pro tvorbu programů v ABAP Workbench 

Pro přístup k nástrojům pro vývoj je vhodné používat navigace nástroje 

Editor ABAP nebo Object Navigator. Všechny programy jsou koncipovány jako 

testovací, jejich názvy začínají písmeny ZSK a nebudou nikdy transportovány do 

produktivního systému (tzn. nevytvoří transportní požadavek, v jejich vlastnostech je 

třída $TMP). Status programů je testovací. Komentáře jsou uvozeny znakem *. 

Databázové tabulky 

Název tabulky může mít maximálně 16 znaků, systém nerozlišuje mezi 

malými a velkými písmeny. Podle jmenných konvencí začínají názvy objektů 
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zákazníka písmenem Y nebo Z. Tabulky vytvořené za účelem vývoje programů při 

výuce programování přiřazuji k paketu $TMP, nebudou přenášeny mezi systémy. 

 

Reporty 

Při programování se zaměřuji na dodržení čitelnosti a transparentnost 

zdrojového kódu. Každý příkaz zapisuji na samostatný řádek. Dodržuji tabelování 

zápisu složených příkazů (větvení, cykly, apod.). 

 

Práce s daty 

Názvy proměnných jsou smysluplné, popisují význam proměnných. Při 

zápisu základních aritmetických operátorů je nutné dělat mezi operandy a 

operátorem mezeru, protože existují funkce, které lze přímo bez mezer zapsat do 

pole. U každé vytvářené proměnné specifikovat typ, protože jinak dochází 

k implicitnímu nastavení chybějícího údaje na datový typ c. Stejná pravidla platí i při 

definici pole, kde je třeba doplnit délku pole. 

 

10.3 REALIZOVANÉ REPORTY 

Jednotlivé programy byly odladěny jako součást programu ZSK_TEST01 

v ABAP Editoru. Po naprogramování, odladění a testu zdrojového kódu byl zápis 

programu exportován do textového dokumentu a program ZSK_TEST01 byl použit 

pro zápis dalších reportů. 

 

Založení interní tabulky, čtení a zápis (program ZSK_TABLE_IO) 

Pomocí nástroje ABAP Dictionary jsou založeny tři interní tabulky 

ZSKDODAVKY, ZSKDL a ZSKZAKAZNIK, u kterých jsou definována jednotlivá 

pole, datový typ, délka datového typu, krátký popis a nastavení parametrů. Zároveň 

obsahuje vlastní datový typ a definovanou doménu.  

Následuje naplnění vytvořených tabulek fiktivními záznamy a sestavení 

zdrojového kódu reportu, který vypíše jednotlivé záznamy ve formě obrazovky se 
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seznamem. Před výpisem záznamu přidávám do tabulek záznamy prostřednictvím 

provádění zdrojového kódu bez použití ABAP Dictionary. 

 

Aritmetické operace s datovými záznamy (program ZSK_VYPOCET) 

Deklarace proměnných s definovaným počtem desetinných míst. 

Definování polí, založení polí pro umístění výsledků. 

Deklarace proměnné jako reference na další proměnnou. 

Provedení výpočetních operací. 

Zobrazení obsahu proměnných. 

 

Vytvoření substitucí materiálů (program ZSK_SUBSTITUCE) 

Využívá příkazů pro práci s textovými řetězci. 

Ve stávajícím řetězci nahrazuje existující textové pasáže. 

 

Operace s databázovými tabulkami (program ZSK_TABLES) 

Pořídí kopii tabulky ZSKDL do tabulky ZSKDLN. Zkopíruje strukturu 

tabulky a jednotlivá pole bez záznamů. Nově vytvořená tabulka přísluší stejnému 

transportnímu paketu jako zdrojová. Dojde k aktivaci nové tabulky a rozšíření o 

neklíčová pole. 

Rozšíření o pole určené pro ukládání veličin. 

Využití datového typu pro pole měny CURR. 

Využití datového typu pro pole množství QUAN. 

Údržba externího klíče. 

Obsah nové tabulky ZSKDLN závisí na externím klíči a obsahu jiné tabulky. 

Následně je vytvořena kontrolní tabulka, naplněna daty a příslušné pole tabulky 

ZSKDLN má přidělen tzv. externí klíč, který ho s kontrolní tabulkou propojuje. 

Test použití struktury append. 

Test použití struktury include. 

Editace klíčových polí. 

Rušení polí. 

Odstranění tabulek.  
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Zobrazení položek dodacího listu (program ZSK_ZOBRAZDL) 

Na základě záznamů v klíčovém poli DLNUMB tabulky ZSKDODAVKY 

provádí výpis položek jednotlivých dodacích listů z tabulky ZSKDL. 

Program využije záznam v poli DLROZ o datu rozvržení pro procvičení 

výpočtů s časem a načtením systémového času. 

 

Úpravy obsahu datových záznamů (program ZSK_ZMENADL) 

Příkaz INSERT. 

Příkaz MODIFY. 

Příkaz UPDATE.    

 

Rozhodovací struktury, logika toku programu (program ZSK_STAT1) 

Program vytvoří statistiku prodeje vybraných typů materiálů na základě 

porovnávání hodnot s obsahem pole DLMAT a sčítáním množství z pole MNOZS. 

Omezujícím parametrem je zadaní časového období, za které bude výpočet probíhat. 

Pro výpočet časového omezení se využivají záznamy v poli DLROZ tabulky 

ZSKDODAVKY. 

 

Rozhodovací struktury, logika toku programu (program ZSK_STAT2) 

Stejný program jako ZSK_STAT1, ovšem využívá strukturu CASE pro 

rozhodování. Program vytvoří statistiku prodeje vybraných typů materiálů na základě 

porovnávání hodnot s obsahem pole DLMAT a sčítáním množství z pole MNOZS. 

Omezujícím parametrem je zadaní časového období, za které bude výpočet probíhat. 

Pro výpočet časového omezení se využivají záznamy v poli DLROZ tabulky 

ZSKDODAVKY. 

 

Analýza expedovaného materiálu (program ZSK_ANALYZA) 

Využívá logických výrazů a řídících struktur k vytvoření podrobné analýzy 

záznamů v tabulkách ZSKDL a ZSKDODAVKY. Například rozdělení dodacích listů 

podle počtu položek, pořadí zboží vyskytující se na nejvíce dodacích listech, vývoj 
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počtu expedovaných zásilek za daná období, zaznamenání zásadních změn v odbytu 

vybraných materiálů atd. 

  

10.4 REALIZOVANÉ ON-LINE PROGRAMY 

Demostrace načtení dat z externího souboru na transakci VA01 

 (ZSK_VA01) 

Přečte záznamy z textového souboru a vytvoří novou prodejní zakázku 

pomocí transakce VA01. Nejdříve načte data z externího souboru, zavolá metodu pro 

založení zakázky a rozhodne na základě parametrů, zda zakázku založí. 

 

Simulace modulu expedice WMS (program ZSK_ZOBRAZDL2) 

Do vstupního pole se zadá číslo dodacího listu. Program ho porovná se 

záznamem v tabulce ZSKDODAVKY. Na základě záznamů v klíčovém poli 

DLNUMB tabulky ZSKDODAVKY provádí výpis položek dodacího listu z tabulky 

ZSKDL. 

Obrazovka obsahuje vstupní pole pro zadání čísla materiálu a množství. 

Po zadání hodnot program porovná načtené hodnoty se záznamem v tabulce a 

v případě shody přejde na další položku. 

V případě chybně zadaných hodnot požaduje opakování vstupu. 

 

Výběrové obrazovky – informace o klientu (program ZSK_PARTNER) 

Vytvoří kopii tabulky ZSKZAKAZNIK a rozšíří ji o další pole. 

Pomocí dialogové obrazovky se zadávají parametry výběru obchodního 

partnera. 

 

Vytvoření modulpoolu, práce s PBO a PAI moduly 

Jedná se o dynamické programy, které tvoří tzv. logika toku, neboli průchozí 

logika. Jde o zdrojový kód, který řídí zobrazování řídících obrazovek (dynper) na 

základě spouštění PBO a PAI modulů. PBO (Process Before Output) moduly se 

spouští před zobrazením obrazovky a PAI (Process After Input) moduly po zobrazení 
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obrazovky. Kód PAI modulu se spouští v okamžiku, když obsluha provede interakci 

s obrazovkou. Na konci provádění PAI modulu systém zahájí zpracování PBO 

modulu následující obrazovky.  

 

 
 

Obrázek 10.3 Princip řízení toku modulpoolu 

 

PBO modul 

PAI modul 

Obrazovka 
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11. VÝVOJ EFEKTIVITY ČINNOSTÍ VE SKLADU 

Pro schopnost společnosti naplňovat svou strategii je důležité soustavně 

sledovat vývoj jednotlivých oblastí řízení lidských zdrojů. Efektivita činností ve 

skladu přístrojů je hodnocena: 

• Vývojem počtu záměn při vyskladňování materiálu 

• Vývojem počtu chyb v důsledku chybného počtu vyskladněného 

množství 

• Zvýšením počtu expedovaných zakázek 

• Využitím skladovacích ploch 

• Personálním zabezpečením 

 

11.1 VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT 

Kapitola analyzuje činnosti z hlediska vývoje chybovosti zásilek při expedici 

zboží zákazníkovi, vývoje počtu záměn objednacích čísel při expedici a počtu  

expedovaných zásilek. Graf 11.1 porovnává vývoj celkové chybovosti dodávek 

s chybovostí k důsledku záměn objednacích čísel. 
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Graf 11.1 Procentuální vývoj chybovosti expedovaných zásilek v letech 2007-2009 
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Tabulka 11.1 uvádí přehled vývoje celkové chybovosti v jednotlivých 

měsících od počátku vedení evidence. 

 

Období DL/měsíc [ks] 
Pracovní 

dny/měsíc
Průměr 

DL/den [ks]
Chybné 

dodávky [ks] 
Měsíční 

chybovost [%] 
2007           
I.07 1 951 22 89 10 0,5 
II.07 1 649 20 82 9 0,5 
III.07 1 774 22 81 14 0,8 
IV.07 1 777 20 89 10 0,6 
V.07 2 155 21 103 6 0,3 
VI.07 2 059 21 98 8 0,4 
VII.07 1 765 20 88 6 0,3 
VIII.07 1 916 23 83 9 0,5 
IX.07 1 776 19 93 5 0,3 
X.07 2 274 23 99 23 1,0 
XI.07 2 036 22 93 16 0,8 
XII.07 1 444 18 80 8 0,6 
2008           
I.08 2 204 22 100 15 0,7 
II.08 2 128 21 101 10 0,5 
III.08 1 995 20 100 11 0,6 
IV.08 2 047 22 93 16 0,8 
V.08 1 851 20 93 9 0,5 
VI.08 2 247 21 107 23 1,0 
VII.08 2 484 23 108 20 0,8 
VIII.08 1 862 21 89 19 1,0 
IX.08 2 330 22 106 43 1,8 
X.08 2 390 22 109 26 1,1 
XI.08 1 997 19 105 12 0,6 
XII.08 1 337 20 67 13 1,0 
2009           
I.09 1 638 21 78 9 0,55 

 

Tabulka 11.1 Vývoj celkové chybovosti expedovaných zásilek v letech 2007-2009 

 

  

 

 

 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně

 
 82 

 Tabulka 11.2 obsahuje statistiku vývoje počtu chyb v expedovaných 

dodávkách důsledkem záměny objednacích čísel materiálů. 

 

Období DL/měsíc [ks] 
Pracovní 

dny/měsíc
Průměr 

DL/den [ks]
Chybné 

dodávky [ks] 
Záměny obj.č. 
materiálů [%] 

2007           
I.07 1 951 22 89 5 0,3 
II.07 1 649 20 82 4 0,2 
III.07 1 774 22 81 7 0,4 
IV.07 1 777 20 89 6 0,3 
V.07 2 155 21 103 4 0,2 
VI.07 2 059 21 98 7 0,3 
VII.07 1 765 20 88 4 0,2 
VIII.07 1 916 23 83 3 0,2 
IX.07 1 776 19 93 4 0,2 
X.07 2 274 23 99 14 0,6 
XI.07 2 036 22 93 7 0,3 
XII.07 1 444 18 80 2 0,1 
2008       
I.08 2 204 22 100 7 0,3 
II.08 2 128 21 101 4 0,2 
III.08 1 995 20 100 4 0,2 
IV.08 2 047 22 93 2 0,1 
V.08 1 851 20 93 0 0,0 
VI.08 2 247 21 107 1 0,0 
VII.08 2 484 23 108 0 0,0 
VIII.08 1 862 21 89 0 0,0 
IX.08 2 330 22 106 1 0,0 
X.08 2 390 22 109 0 0,0 
XI.08 1 997 19 105 1 0,1 
XII.08 1 337 20 67 1 0,1 
2009           
I.09 1 638 21 78 0 0,00 

 

Tabulka 11.2 Vývoj chyb v důsledku záměn objednacích čísel materiálů 

v expedovaných zásilkách v letech 2007-2009 
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 Tabulka 11.3 udává přehled o vývoji počtu expedovaných dodacích listů ve 

skladu přístrojů. 

 

Období Počet expedovaných dodacích listů Nárůst proti minulému roku [%]
2002 7016 - 
2003 9741 38 
2004 13095 34 
2005 16083 22 
2006 15467 -4 
2007 17229 11 
2008 19534 13 

 

Tabulka 11.3 Počet expedovaných dodacích listů v letech 2002-2008 

 

11.2 VLIV NASAZENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ SKLADOVÝCH 

OPERACÍ 

 

 Z uvedených dat vyplývá: 

• Od okamžiku zahájení rutinního provozu WMS došlo k téměr 

úplnému odstranění chybovosti v záměnách objednacích čísel 

materiálů 

• V letech 2007-2008 došlo k 20 procentnímu nárůstu expedovaných 

zakázek při stejném počtu pracovních míst v pracovním středisku – 

skladu přístrojů 

• Zachování velikosti skladovacích ploch i přes nárůst objemu 

skladovaného zboží 

• Zprůhlednění evidence materiálového hospodářství 

• Umožňuje on-line operace s evidencí materiálu 

• Výrazně zkracuje proces příjmu a výdeje zboží, v důsledku toho 

dochází ke zkrácení dodacích lhůt zákazníkům 

• Průběžné udržování informací o stavu zásob na jednotlivých pozicích, 

o jejich umístění a dostupnosti 
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• Přechod na plně elektronickou formu evidence dodávek 

• Minimalizace vlivu lidského faktoru na chybovost při manipulaci 

s materiálem 

• Nárůst celkové měsíční chybovosti v měsíci září 2008 byl způsoben 

především problémy s personálním obsazením skladu 

• Zvýšení spokojenosti zákazníků v důsledku poklesu počtu záměn 

materiálu a zkrácení dodacích termínů 

• Zkrácení časové náročnosti inventury oproti minulým rokům a pokles 

hodnoty ztrát zboží  

 

11.3 NÁVRH MOŽNÝCH OPATŘENÍ 

Z dříve uvedené statistiky vyplývá, že zavedením WMS systému byla 

odstraněna chybovost zapříčiněná záměnou objednacích čísel. Vyskytuje se 

chybovost v počtu kusů, která není způsobena nefunkčností systému, ale selháním 

lidského faktoru při ručním zadávání kusů (načítá se čárový kód z prvního kusu a 

počet se vyplňuje ručně). Vzhledem k průměrnému počtu expedovaných kusů není 

možné načítat čárový kód z každého kusu. Řešením pro odstranění tohoto druhu 

chybovosti navrhuji rozšíření systému o možnost načítat vícekusové balení.   
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12. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byl návrh, realizace a zavedení systému řízení 

skladových operací ve velkoobchodním skladu obchodní společnosti. Aplikace je 

koncipována pro využití ve skladu prodeje přístrojů a její softwarová část je založena 

na produktech firmy SAP. Zavádění a provoz probíhá plně v souladu s platnými 

normami a předpisy a dodržuje interní směrnice společnosti. Zavedení moderních 

pracovních postupů přispěje k lepšímu hodnocení certifikační autoritou při obnově 

certifikátu ISO. Následující kapitoly rekapitulují průběh projektu, hodnotí cíle 

projektu a zamýšlí se nad možným budoucím rozvojem aktivit souvisejících 

se skladovým hospodářstvím, zaváděním nových technologií ve výrobním procesu a 

provozním řízením (operations management) společnosti ABB v České republice.   

12.1 DOKUMENTACE, ŠKOLENÍ PERSONÁLU 

Součástí projektu je rozsáhlý soubor dokumentace, který lze rozdělit na 

dokumenty poskytnuté dodavatelem standardního řešení, vlastní podnikovou 

dokumentaci pro údržbu, servis a administraci a podklady pro školení personálu. 

Dodavatel poskytl uživatelský popis standardního řešení aplikace čárových kódů, 

uživatelský návod k PDA terminálům Unitech a CD s instrukcemi pro konfiguraci 

PDA terminálů, obsluhu SAP transakcí pro administraci, instalací aplikačního 

serveru (Middleware Comm serveru) a zdrojovým kódem uživatelských transakcí 

v ABAP. Podnikovou dokumentaci tvoří logické schéma segmentu sítě, záznamy o 

přidělených IP / MAC adresách, přihlašovacích jménech a heslech v Master Network 

databázi Lotus Notes a vlastní konfigurace (soubory obsažené ve flash paměti 

terminálů zajišťující přihlášení na SAP server, uživatelské nastavení funkčních 

kláves, čtečky čárových kódů, nástroj pro reset, apod.) PDA terminálu. Součástí 

řešení diplomové práce byla tvorba dokumentace pro skladníky, prezentace, 

uspořádání školení, individuální školení obsluhy, zajišťování průběžné údržby a 

servisu systému ve spolupráci s dodavatelem a ITC oddělením a dohled nad 

přístupem zaměstnanců k aktivnímu používání všech prostředků, které dané řešení 

nabízí. Originální dokumentace k standardnímu řešení není součástí DVD přílohy.      
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12.2 POSTUP ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Projekt byl realizován v souladu s cíly stanovenými v úvodu diplomové 

práce. Vypracoval jsem literární rešerži o logistických procesech v průmyslovém 

podniku a informačních systémech organizací. Požadavky na WMS systém a analýzu 

programového vybavení jsem zpracoval na základě vlastních zkušeností získaných 

dvouletým působením na pozici skladník (externista) ve skladu přístrojů. Kapitolu 

charakteristika jednotlivých fází projektu dle metodiky RUP jsem do textu zařadil 

proto, abych čtenáři rámcově demonstroval časovou náročnost jednotlivých fází 

realizace. Vlastní reporty a dynamické programy v ABAP Workbench jsem vytvořil 

ve snaze demonstrovat schopnost samostatné tvorby programů v jazyce ABAP. 

Nedořešený zůstává problém s kódováním češtiny po přechodu na novou verzi 

systému SAP ECC 6.0. Domnívám se, že aktivním nástupcem čárových kódů se 

stane technologie RFID, tedy identifikace objektů pomocí rádiových vln.   

12.3 HODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI PROJEKTU 

Zavedení systému řízení skladových operací se pozitivně projevilo na kvalitě 

služeb expedice zboží zákazníkovi, především poklesem záměn materiálů. 

K celkovému poklesu chybovosti však nepřispěl. Aplikace čárových kódů zvyšuje 

znalostní požadavky kladené na zaměstnance skladu, ovšem zároveň snižuje 

závislost týmu na osobě s pokročilou znalostí SD / MM modulů SAP za účelem 

příjmu zboží a potvrzení expedovaných dodávek v SAP. Přispívá tak k zlepšení 

zastupitelnosti a snižuje závislost na znalostech konkrétních lidí. Struktura 

softwarového řešení projektu je navržena tak, že umožňuje budoucí rozšíření o další 

funkční moduly, případně úpravu stávajících pracovních postupů bez nutnosti 

podstatného zásahu do hardwarové konfigurace. Poskytuje tak možnost relativně 

rychlého zavedení v ostatních skladech společnosti. Velkým přínosem během práce 

na projektu pro mě bylo získávání zkušeností s návrhem, vývojem aplikací a 

obsluhou transakcí v prostředí produktů SAP, trénik týmové spolupráce a získání 

přehledu o firemních procesech z ostatních oborů. Účastí v různých dalších 

projektech jsem zlepšil své jazykové komunikační schopnosti. Práce na projektu mě 

naplňovala a motivovala ke spolupráci na dalších aktivitách se společností ABB.       
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14. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

WMS Warehouse Management Systems (Systémy řízení skladových 

operací). 

ERP Enterprise Resource Planning je informační systém, který integruje a 

automatizuje množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi 

podniku. 

RUP Rational Unified Process je propracovaná metodologie postupu řešení 

projektu, zavádí čtyři základní fáze vývoje, přičemž každá z nich je 

organizována do několika iterací. 

ABAP Advanced Business Application Programming. Programovací jazyk 

používaný pro vývoj aplikací mySAP.com od firmy SAP. 

Wi-Fi Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází 

ze specifikace IEEE 802.11. 

PK Provozní kapitál společnosti – jde o finanční prostředky, které jsou 

určeny k financování běžné činnosti firmy. 

SAP Systems, Applications and Products. Komplexní soubor podnikových 

aplikací a obchodních řešení pro podporu každé oblasti podnikání. 

BU Business Unit. Organizační jednotka společnosti. 

DYNPRO Dynamic program. Programový kód sestávající z kódu obrazovky a 

s ní související logiky. 

IMG Implementation Guide. Seznam či strukturovaný plán nastavitelných 

parametrů či proměnných customizingu systému. 

HR Human Resources. Lidské zdroje, v textu diplomové práce se používá 

pro označení personálního oddělení firmy. 

LN Lotus Notes. Intuitivní prostředí integrující všechny nejdůležitější 

informační zdroje – elektronickou poštu, kalendář, plánování, 

seznamy úkolů, webové stránky atd.. 

AČK Aplikace systému čárových kódů. 

AS Application Server. Aplikační server. 

MM Materials Management. Materiálové hospodářství. 
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SD Sales and Distribution. Odbyt. 

IAC Internetové aplikační komponenty. Aplikace, které jsou určeny 

výhradně pro přístup k systému prostřednictvím webového prohlížeče. 

ITS Internet Transaction Server. Základní technologický předpoklad pro 

možnost vytvořit propojení mezi SAP a webovým prohlížečem. 

FIFO First In, First Out. Strategie obsluhy zásobníku, první vstupující prvek 

zároveň ze systému první vystupuje. 

PDA Personal digital asistant. Přístroj nabízející řadu funkcí stolních 

počítačů v malém balení. 

OFDM Přenosová technika pracující s tzv. rozprostřeným spektrem, kdy je 

signál vysílán na více nezávislých frekvencích, což zvyšuje odolnost 

vůči interferenci. 

RFID Radio Frequency Identification. Identifikace objektů pomocí 

radiofrekvenčních vln. 

BAPI Business Application Programming Interface. Rozhraní umožňující 

přístup k podnikovým objektům v SAP prostřednictvím jiných 

aplikací. 

BF Business Framework. Flexibilní infrastruktura umožňující propojovat 

vlastní softwarové komponenty se systémem SAP. 

BOR Business Object Repository. Správa BAPI modulů. 

SSL Secure Sockets Layer. Protokol zabezpečeného připojení. 

DLL Dynamic Link Library. Dynamická knihovna. 

ALE Application Link Enabling. Mechanismus výměny zpráv. 

DL Dodací list.    
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15. SEZNAM PŘÍLOH 

[1] Orientační plán výrobních a skladových prostor společnosti ABB s.r.o., 

organizační jednotka Automation Products ELSYNN, Brno Heršpická ul., 

s vyznačením prostorů pokrytých Wi-Fi signálem WMS systému. 

[2] Měření parametrů pokrytí signálem bezdrátové sítě ve skladu přístrojů. 

Tabulka naměřených hodnot. 

[3] Převodní tabulka síly signálu v [%] na [dBm] pro CISCO Chipset. 

[4] Logické schéma segmentu podnikové sítě, pobočková síť ABB BU ELSYNN. 

[5] LAN síť skladu prodeje přístrojů ABB BU ELSYNN. 

[6] Databázové tabulky systému SAP využité v WMS systému. 

[7] Vytvořené datové prvky, domény a záznamy – přehled tabulek. 

[8] Transakce systému SAP využívané při řešení diplomové práce. 

[9] Výběrové obrazovky (dynpros) transakcí YRF12 a YRF17. 
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16. OBSAH DVD PŘÍLOH 

16.1 DVD 1 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, ŠKOLENÍ 

PERSONÁLU 

 

[Čárové kódy SAP]  Složka s podklady pro doplnění EAN kódů  

     k záznamům materiálů v produktivním systému. 

[Dokumentace - hardware] Složka s hardwarovou dokumentací. 

[Dokumentace - sklad] Návody pro obsluhu. 

[Dokumentace - software] Administrátorská a uživatelská dokumentace. 

[Flash paměť - PDA]  Konfigurační soubory PDA terminálu. 

[Fotogalerie]   Fotodokumentace k projektu. 

[Schémata sítí]  Logické schéma segmentu podnikové sítě. 

[Statistika dodávek]  Soubory pro sestavení statistiky v kapitole 11. 

[Školení personálu]  Prezentace a podklady pro školení obsluhy. 

 

16.2 DVD 2 – ZDROJOVÉ KÓDY ABAP APLIKACÍ, 

ELEKTRONICKÁ VERZE DP  

 

[AČK - struktura]  Elektronické podklady k AČK. 

[Elektronická verze DP] Elektronická verze diplomové práce shodná 

     s tištěnou verzí. 

[Zdrojové kódy -modulpool] Zdrojové kódy vytvořených dynamických  

     programů v ABAP Workbench popsaných  

     v kapitole 10.3. 

[Zdrojové kódy - reporty] Zdrojové kódy vytvořených reportů v ABAP 

     Workbench popsaných v kapitole 10.4. 
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PŘÍLOHA 1. VÝROBNÍ A SKLADOVÉ PROSTORY 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně

 
 94 

PŘÍLOHA 2. MĚŘENÍ POKRYTÍ WI-FI SIGNÁLEM 

Měření síly signálu probíhá v intervalu tři sekundy. 

Výsledná hodnota je vypočtena průměrem z deseti nezávislých měření 

přístrojem WP-150. 

Síla signálu Poloha ve skladu Síla signálu Poloha ve skladu 

[%] [-] [%] [-] 
61 64
69 57
72 54

7 

 

80

1 

61
80 61
64 53
50 64

8 

45

2 

53
50 50
44 42
42 45
33

3 

49

9 

37 53
45 46
41 33
40

4 

42

10 

40 42
60 49
60 57
61

5 

57
70 50

11 

74 41
70 33
66

6 

40
57 50
60 57

12 

64
7 

69 13 
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PŘÍLOHA 3. CISCO CHIPSET PŘEVODNÍ TABULKA 

 

Převodní tabulka síly signálu v [%] na [dBm] pro CISCO Chipset. 

 

Síla signálu:  

           [%]         [dBm]                      [%]          [dBm]                     [%]          [dBm] 
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PŘÍLOHA 4. POBOČKOVÁ SÍŤ ABB BU ELSYNN 
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PŘÍLOHA 5. LAN - SKLAD PRODEJE PŘÍSTROJŮ 
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PŘÍLOHA 6. DATABÁZOVÉ TABULKY SAP R/3 

Customizing – materiálové hospodářství, odbyt 

 

SD: TVKO prodejní organizace, TVBUR prodejní kancelář, TVKGR skupina prodeje, 

TVTW distribuční kanály. 

MM:T024E nákupní organizace, T001L skladové pozice, T3001 číslo skladu. 

 

Basic data / administrace 

 

Slovník – DD02L tabulky SAP, DD02T popis tabulek, DD03L názvy polí tabulek, 

DD03T popis polí tabulek. 

Workbench – TADIR adresář objektů, TRDIR systémová tabulka, TFDIR funkční 

moduly, TSTC transakční kódy.  

Spool – TSP02 tiskové pořadavky (spool). 

Kmenová data – kmenová data materiálu, kmenová data odběratele 

MARA kmenová data materiálu, MAKT text materiálu, MARC materiál – sklad, 

MVKE data prodeje, MARD pozice na skladu, MSKA objednávka – sklad, KNA1 

kmenová data odběratele (zákazníka), KNVV sales data odběratele, KNVS expediční 

záznamy, KNMT informační záznam zákazník-materiál. 

 

Materiálové hospodářství (Material Management) 

MKPF, MSEG materiál dokument (položky), EKKO, EKPO nákupní doklad 

(položky), EKPV expedice (data), EKPA, EIPO partnerské funkce, položky, EORD, 

EBAN, EBKN nákupní doklady.  

 

Skladové hospodářství (Warehouse Management) 

LTBK přenosové požadavky – hlavička, LTBP přenosové požadavky – položky, 

LTAK přenos objednávky – hlavička, LTAP – přenos objednávky – položky, LQUA 

množství, LINK, LINP, LINV inventurní dokumenty. 
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PŘÍLOHA 7. TRANSAKCE SAP, DATOVÉ PRVKY 

Transakce systému SAP – oprava záznamů kmene materiálu  

MM01 – založení kmenových dat materiálu, MM03 – zobrazení aktuálního 

stavu, MM02 – změna kmenových dat, MM60 – seznam materiálů. 

 

Uživatelem definované tabulky 

 

ZSKZAKAZNIK – Data obchodního partnera 

Pole Klíč Inic. Prvek Typ Popis pole 
KLIENT ANO ANO MANDT CLNT / 3 Číslo klienta 
MNUMB ANO ANO ZMNUMB NUMC / 6 Evidenční číslo partnera 
MJMENO NE NE ZMJMENO CHAR / 20 Název partnera 
MADR NE NE ZMADR CHAR / 25 Adresa partnera 
MCURRENCY NE NE ZMCURRENCY CUKY / 5 Měna partnera 
MTEXT NE NE ZMTEXT CHAR / 20 Poznámka k partnerovi 

 

ZSKDODAVKY – Dodací listy 

Pole Klíč Inic. Prvek Typ Popis pole 
KLIENT ANO ANO MANDT CLNT / 3 Číslo klienta 
DLNUMB ANO ANO ZDLNUMB NUMC / 8 Číslo dodacího listu 
DLSKUP ANO NE ZDLSKUP CHAR / 3 Skupina prodeje 
DLROZ ANO NE ZDLROZ DATS / 8 Datum rozvržení 
DLOBAL NE NE ZDLOBAL CURY / 5 Obalová jednotka 
DLPOLP NE NE ZDLPOLP INT2 / 3 Počet položek 

 

ZSKDL – Položky dodacího listu 

Pole Klíč Inic. Prvek Typ / délka Popis pole 
KLIENT ANO ANO MANDT CLNT / 3 Číslo klienta 
DLNUMB ANO ANO ZDLNUMB NUMC / 8 Číslo dodacího listu 
DLPOL ANO ANO ZDLPOL INT2 / 2 Položka dodacího listu 
DLMAT ANO NE ZDLMAT CHAR / 13 Objednací číslo materiálu 
MNOZS NE NE ZMNOZS CUKY / 5 Množství materiálu 
DLMJ NE NE ZDLMJ UNIT / 3 Měrná jednotka 
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PŘÍLOHA 8. VÝBĚROVÉ OBRAZOVKY (DYNPROS) 

Obrazovka přihlášení uživatele DYNPRO001 

 

          
 

 

         
 

 

 

 

            

Dynamické menu terminálu  

obrazovka DYNPRO003 

 

Příjem materiálu k objednávce 

(transakce YRF12) 

obrazovka DYNPRO005 
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Příjem materiálu k objednávce 

(transakce YRF12) 

obrazovka DYNPRO006 

Příjem materiálu k objednávce 

(transakce YRF12) 

obrazovka DYNPRO007 

Výdej materiálu do expedice 

 (transakce YRF17) 

obrazovka DYNPRO013 

Výdej materiálu do expedice 

 (transakce YRF17) 

obrazovka DYNPRO014 


