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Processo de picking (WMS - Linha Logix) 

 
Parâmetros de picking 
 
Para utilizar o picking, o depositante deve ter configurado em seu Contrato - WMS60013, dentro da 
Proposta, na classe de Manipulação, um serviço com uma atividade atrelada ao Tipo de Processo 104: 
 

 
 
 
No programa de cadastro de Item - MAN10021, aba WMS o parâmetro Utiliza picking?, deve estar marcado para 
que o item possa ser considerado como picking. 
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IMPORTANTE: O parâmetro Estoque picking c/ etiqueta, indica um funcionamento de picking que 
inicialmente não será explicado nesse documento, logo, ele deve ser mantido desmarcado nesse primeiro 
momento. 
 

Mapeamento de picking 
 
Inicialmente devem ser criados endereços, podendo para esse processo ser utilizado qualquer um dos programas de 
criação de endereço WMS6101.  
 
Apenas poderão ser cadastrados como endereços de picking, os endereços que estiverem cadastrados com a 
funcionalidade de picking. 
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As configurações de altura, largura, comprimento, volume e quantidade de paletes serão apenas informativas no 
endereço de picking, ou seja, elas não são utilizadas para o teste de capacidade do endereço, no picking essa validação 
é diferente do armazém. 
 
Após criar os endereços, será necessário relacionar o item/SKU ao endereço de Picking - WMS6790. Neste 
programa é possível visualizar todos os SKU’s disponíveis para expedição e qual/quais os endereços estão mapeados 
para o mesmo.  
 
Ao relacionar um endereço a um item/SKU alguns parâmetros devem ser informados: a quantidade mínima pode 
ser zero ou múltipla da quantidade de itens do SKU padrão do item e a quantidade máxima que deve múltipla da 
quantidade de itens do SKU padrão. 
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Nesta cadastro, são exibidas informações úteis, como as coordenadas do endereço, se o endereço esta habilitado e se 
é cativo, a quantidade de itens do SKU do(s) endereço(s) mapeados e do SKU padrão do item.  
A flag Habilitado indica se o endereço mapeado está apto a receber itens.  
O Cativo indica que apenas aquele Item/SKU pode ser armazenado no referido endereço.  
São disponibilizados ainda mais alguns facilitadores para o cadastro, dentre os quais vale ressaltar, a seleção de 
endereços. 
A seleção de endereços é uma consulta a endereços com funcionalidade de picking que permite que vários endereços 
sejam selecionados de uma única vez e carregados para o grid de endereços mapeados, esta tela é acionada pelo botão 
lupa, conforme prints:  
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RESSUPRIMENTO 
 
A validação de capacidade em endereço de picking, verificará a quantidade máxima de SKUs cadastrados para o mesmo. 
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Ressuprimento Manual 
 
É o processo onde o usuário manualmente manda ressuprir os endereços previamente cadastrados para o picking. O 
programa de ressuprimento manual é o WMS6234. 
 
Informar os dados a serem pesquisados, em seguida clicar em Pesquisar, onde sistema irá verificar os endereços para 
ressuprir. 
 

 
 
Dentre os campos do filtro vale destacar a funcionalidade parâmetro:  
Abaixo mínimo, se marcado, apenas os endereços de picking que possuam saldo abaixo do mínimo serão exibidos 
para análise e quando desmarcado todos os endereços serão exibidos, independente do saldo. 
 
Após pesquisar será exibida uma lista dos endereços, item e SKUs mapeados para o picking. É também exibido o saldo 
físico do item no endereço na coluna Saldo Estoque.  
 
A informação nas colunas Qtd mínima e Qtd máxima, são as que foram informadas na parametrização do endereço 
e estão aqui apenas para facilitar o entendimento. Com o mesmo objetivo também é exibida a quantidade de itens do 
SKU.  
Essa tela de análise permite que o usuário indique quais os endereços que serão ressupridos, onde o usuário pode 
marcar os endereços que deseja ressuprir e desmarcar os que não. 
Por default essa flag vem marcada quando o saldo do endereço já está abaixo do mínimo e desmarcada caso contrário.  
 
Apenas será possível gerar ressuprimento para um endereço caso a quantidade planejada seja maior que zero, vale 
lembrar que, apenas quantidades múltiplas do SKU padrão podem ser utilizadas para o picking, ou seja, se o item 
possuir um SKU unitário cadastrado no picking e o padrão do armazém seja um SKU com 25 unidades, mesmo que 
o endereço tenha capacidade para receber 24 unidades não pode ser gerado ressuprimento manual. Apenas quando 
puder receber pelo menos 1 SKU padrão do item é que o ressuprimento manual pode ser gerado. 
 

Ressuprimento On-line 
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O processo de ressuprimento on-line consiste na utilização do Agendador de Tarefas - JOB0003 para executar o 
programa WMS6229 para a geração automática do processo de ressuprimento. A cada execução parametrizada no 
JOB será realizada uma busca nos endereços de picking e verificado qual está abaixo do mínimo, para cada endereço 
encontrado nessa situação será gerado um processo de ressuprimento. Para o cadastro do JOB0003 devem ser 
configurados o período e as datas e horários que o mesmo será executado: 
 

 
 
O programa que deve ser parametrizado nas tarefas é o WMS6229 e no campo Parâmetros para a sua execução 
devem ser cadastrados a Empresa e o usuário 
 
O JOB do ressuprimento on-line será executado para as configurações previamente cadastrados no WMS6233. Nesse 
programa é possível fazer o cadastro em três níveis: apenas o depositante; depositante e item; e depositante, item e 
SKU: 
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Ressuprimento por Demanda 
 
O ressuprimento por demanda é um processo de ressuprimento que ocorre durante o processamento da onda de 
separação, quando existe a necessidade da geração de um processo de ressuprimento para atender à solicitação de 
carga.  
O funcionamento da onda de separação é totalmente determinado pelos parâmetros informados no item e/ou contrato. 
Uma vez que não foi possível atender à solicitação com itens do armazém tem início o processo de picking. A busca do 
picking na geração da onda é dividida em três etapas.  
Na primeira é verificado se existem itens disponíveis que já estejam em endereços de picking, caso encontre realiza a 
reserva desses itens para atender à solicitação. Caso não tenha sido atendida a quantidade solicitada passa para a 
segunda etapa do picking onde é verificado se existem movimentos agendados para ressuprir os endereços de picking, 
e de forma idêntica à anterior, caso encontre itens disponíveis fará a reserva.  
Quando as duas primeiras etapas não são suficientes para atender a quantidade solicitada é gerado então um processo 
de ressuprimento, chamado de ressuprimento por demanda. O processo de ressuprimento por demanda consiste na 
geração de um processo de ressuprimento para reabastecer o picking.  
 
O processo de ressuprimento por demanda possui algumas particularidades em relação aos demais que são:  

 Não verifica a capacidade do endereço, tem o conceito de que, se está sendo solicitado o produto precisa ser 
disponibilizado no picking, ou seja, pode gerar um ressuprimento maior que a capacidade física mapeada nos 
parâmetros do ressuprimento;  

 O processo de ressuprimento pode ser gerado com a quantidade maior que a necessária para atender à 
solicitação de carga, isso pode acontecer caso a quantidade necessária não seja múltipla do SKU padrão do 
item, ou seja, o ressuprimento sempre será de uma quantidade múltipla do SKU padrão. 

 
Para que no ressuprimento de Picking por demanda, seja considerada a capacidade máxima do endereço ao invés de 
ressuprir apenas a quantidade da demanda, deixando o endereço parcialmente ocupado, ou a etiqueta completa, o que 
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poderia ocasionar o estouro da capacidade do endereço, deve ser marcado o parâmetro Ressup. por demanda gera 
cap. máx. mapeamento item, disponível na opção Ressuprimento do programa WMS60013 - Contrato. 
 
 

Separação para Ressuprimento 
 
O programa de coletor WMS6238 faz a execução do processo de ressuprimento. É nesse programa que aparecem os 
movimentos de ressuprimento pendentes para ressuprir os endereços de picking. Seu funcionamento consiste 
basicamente em dois processos, onde no primeiro é retirado o item do armazém e colocado no equipamento e depois 
do equipamento é movimentado para o endereço destino. 
 

 
 
Na tela inicial do programa é exibida a lista dos endereços de armazém que possuem itens para buscar e levar para o 
picking, nessa tela o usuário deve escolher o endereço que irá buscar itens. Estando no endereço informado é 
apresentada uma lista com as identificações e quantidades a serem buscadas no mesmo. Nesse momento é solicitada 
a entrada da identificação de estoque e em seguida é solicitada a confirmação da retirada da quantidade previamente 
definida no processo de movimentação. Esse processo é idêntico ao da separação, inclusive, caso a quantidade solicitada 
seja menor que o saldo da identificação de estoque ocorrerá à geração de uma etiqueta virtual para a quantidade 
retirada e a quantidade restante fica com a identificação física. Após a confirmação desse processo o item é 
movimentado para o equipamento. 
 
Uma vez no equipamento o item deve ser descarregado, entretanto, podem ser separados vários itens até atingir a 
capacidade física do equipamento e depois realizar a descarga dos mesmos. O processo de descarga pode ser acionado 
tecla F7. A tela inicial do processo de descarga do equipamento exibe uma lista dos endereços destinos com o SKU e 
a quantidade a ser descarregada no mesmo. Escolhendo um dos destinos que se tem itens para descarregar o mesmo 
deve ter o código de barras informado(bipando). Depois de indicado o endereço de picking que será ressuprido é exibida 
uma lista com os SKUs e quantidade a serem descarregadas, nessa tela deve-se escolher qual será descarregado e 
após isso será solicitada a confirmação. Uma vez confirmado esse processo, será realizada a movimentação do produto 
do equipamento para o endereço de picking destino e o processo de ressuprimento estará concluído. 
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Parâmetros Complementares 
 
O contrato possui mais alguns parâmetros relacionados à utilização do picking que são configurados acessando o botão 
expedição a partir da tela principal do contrato: 
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Os três primeiros parâmetros serão utilizados durante a geração da onda de separação para determinar de onde serão 
retirados os produtos.  
Esses parâmetros somente serão analisados se o item que está sendo processado na geração da onda utilizar picking, 
parâmetro utiliza picking.  
 

 Armazém só expede identificação completa: indica que, mesmo o item possuindo picking, será feita uma 
procura no armazém por identificações que atendam total ou parcialmente a quantidade solicitada, desde que 
a mesma possa ser utilizada sem a necessidade de realizar divisão de estoque, ou seja, apenas a identificação 
completa poderá ser retirada do armazém;  

 Armazém só expede palete completo: indica que, mesmo o item possuindo picking, será feita uma procura 
no armazém por identificações que atendam total ou parcialmente a quantidade solicitada, desde que a mesma 
possa ser utilizada sem a necessidade de realizar divisão de estoque e possua a quantidade de itens de um 
palete completo do item, ou seja, apenas um palete completo poderá ser retirado do armazém;  

 Só expede picking: quando esse parâmetro está habilitado não será realizada nenhuma busca no armazém, 
apenas itens de picking serão utilizados para atender à solicitação; 

 
 
O último parâmetro, picking busca palete incompleto não é utilizado na geração da onda de separação e sim no 
processamento de reabastecimento de endereço de picking.  
 

 Picking busca palete incompleto: é utilizado para indicar que a busca de itens para ressuprir o picking deve 
priorizar paletes incompletos, ou seja, quando for feita uma solicitação de ressuprimento, inicialmente serão 
procurados por paletes incompletos para atender a quantidade solicitada, caso a quantidade disponível não seja 
suficiente, serão utilizados paletes completos para atender a mesma. Os parâmetros que estão configurados no 
contrato do depositante apenas serão utilizados no caso de o item não possuir esses mesmos parâmetros 
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configurados especificamente no cadastro de itens (MAN9922/MAN10021). Através do cadastro do item é 
possível parametrizar o funcionamento do picking individualmente para cada um dos itens. Na Figura 12 é 
possível verificar que o item possui os mesmos parâmetros disponíveis para a configuração do picking e os 
mesmos possuem as funcionalidades explicadas anteriormente. Vale ressaltar que, a predominância é sempre 
a configurada no item, apenas será utilizada a configuração no contrato caso o item não possua a configuração 
cadastrada. 

 
Importante: 
No contrato o parâmetro Gera ressuprimento separação, caso esteja habilitado fará uma verificação ao final do 
processo de separação em um endereço de picking, verificando se o saldo do endereço está abaixo do mínimo, gerando 
um processo de ressuprimento para o mesmo. 

 
 
O programa WMS6366 - Picking p/ Armazém, permite a movimentação do picking para o armazém, nesse programa 
é possível transferir o estoque do picking para o armazém. 
 
Apenas os SKUs que possuírem o parâmetro Permite expedição do SKU? marcado poderão ser mapeados no 
picking. Esse parâmetro encontra-se no MAN10021, aba WMS, botão SKU. 
 
Um item/SKU pode ter vários endereços de picking mapeados no programa WMS6187. 


