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Wstęp 

Poszukiwanie optymalnego rozkroju materiałów takich jak pręty czy profile jest standardowym 

elementem planowania w przedsiębiorstwach wykorzystujących na co dzień tego typu materiały. Są 

różne metody postepowania. Od zwykłego „ręcznego” doboru sposobu cięcia w przypadku zadań 

zawierających kilka-kilkanaście odcinków, poprzez wspieranie się arkuszem kalkulacyjnym aż do 

wykorzystania różnego typu oprogramowania. Nie istnieje praktyczne rozwiązanie dobierające jeden, 

optymalny sposób dla większej ilości elementów. Wszystkie metody „optymalne” sprowadzają się do 

algorytmów czasochłonnych, w których ilość weryfikowanych rozwiązań rośnie wykładniczo w 

zależności od populacji elementów które chcemy wyciąć. Dochodzi do sytuacji, w których wskazanie 

najlepszej (optymalnej) metody rozkroju zabiera tak dużo czasu, że jest to nieakceptowalne. 

Zresztą same pojęcie „optymalne” jest nie zawsze jednoznaczne. Czy lepiej wyciąć 95m odcinków ze 

100m pełnych profili mając 5% odpadu w odcinkach do 1m długości, czy też zużyć 102m w taki sposób, 

że najdłuższy pozostający odcinek ma 4m? A może optymalną pozostałością mają być inne odcinki? 

Człowiek na końcu podejmuje decyzję i dobrze gdyby miał możliwość wyboru. Takie przyjęto założenie 

do niniejszego programu. 

Algorytmy wykorzystane w niniejszym oprogramowaniu zostały opracowane przez autora i są 

wynikiem analiz produkcji konstrukcji stalowych. Nie zawężają one jednak wykorzystania programu 

tylko do tej konkretnej działalności.  

Oprogramowanie zawiera kilka różnych algorytmów. Testowanie wykazuje, że w zależności od 

konfiguracji problemu, różne algorytmy mogą dać najlepsze wyniki. 

Oferowany program ma być z założenia prosty dla użytkownika. Prostota polega na takiej organizacji, 

aby zawartość była przejrzysta, pomimo bardzo skomplikowanych algorytmów w nim zawartych. 

Można wykorzystywać go jako kalkulatora do wyszukiwania najlepszych rozwiązań lub jako narzędzie 

do kontroli stanu magazynu profili z pełnym obiegiem niezbędnych dokumentów. Istnieje możliwość 

dodania interface’ów, które mogą połączyć oferowane oprogramowanie z istniejącym w firmie 

systemem, który nie posiada tego typu funkcjonalności. 

Obecna wersja, która z założenia miała być „prosta” wspomaga tylko rozkrój elementów pod kątem 

90o. W planie jest wersja wspierająca rozkrój pod kątem. Wymaga ona jednak od użytkownika 

wprowadzenia większej ilości informacji zarówno o profilu jak też elementach, które mają być wycięte. 

Powstanie tej wersji uzależnione jest od zainteresowania potencjalnych użytkowników. 
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Struktury danych w programie 

Lista profili i prętów 

Dostęp do ekranu zawierającego listę profili i prętów możliwy jest z głównego ekranu programu: 

 

Lista ta zawiera spis profili wraz ze szczegółami co do dostępnych długości oraz zamówionych odcinków 

dla danego typu profilu: 

 

Kliknięcie ikony  w zakładce „Profile” otwiera okno dodawania nowego profilu do listy 
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Dla prawidłowego działania programu wystarczy podać kod (symbol) oraz minimalną długość odpadu, 

który będzie traktowany jako użytkowy. 

Autor zaleca wprowadzenie co najmniej opisu oraz wagi na 1 metr bieżący. Pozwoli to pokazać 

sumaryczną wielkość odpadu w kilogramach dla zamówienia (niemniej nie jest to niezbędne). 

Parametry takie jak wysokość, szerokość oraz wskaźnik symetrii są potrzebne w wersji rozkroju „pod 

kątem”.  

„Kod dodatkowy” to symbol danego kształtownika używany w innym systemie ewidencji. 

„Ukryj na liście wyboru” pozwala wyłączyć profil z listy aktywnych.  

„Lp” to wewnętrzny numer rekordu, wykorzystywany jako identyfikator w bazie danych i jest 

nadawany automatycznie. 

 

Stany ilościowe 

 
 

Podstawowym elementem procesu optymalizacji są długości dostępne, z których program ma dobrać 

niezbędne ilości w taki sposób, aby rozkrój dał minimalny odpad. Dla każdego materiału należy podać 

informację ilościową: 

 

 
 

Długość dostępna jest wyrażona w mm, jednak jest to kwestia umowna. Można używać innych 

jednostek, takich jak cm lub metry. Dokładność do milimetra jest jednak standardowo przyjęta. 

Program używa trzech rodzajów zapasów:  

• Ilość w magazynie: dostępna ilość sztuk danej długości w lokalnym magazynie. Ilość w 

magazynie zewnętrznym informuje program, że można planować użycie tych profili, ale trzeba 

je dostarczyć. Zwykle taki podział jest użyteczny wtedy, gdy pełne długości są w magazynie 

kontrolowanym według innych zasad a profile do cięcia są przesuwane w miejsce dostępne dla 

operatora piły. Wtedy stan lokalnego magazynu jest kontrolowany przez piłowego i on za niego 

odpowiada, a stan „magazynu zewnętrznego” to zapas kontrolowany przez innych 

pracowników. 
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• Ilość w produkcji to pojęcie, które będzie szczegółowo opisane dalej w tej instrukcji. Gdy 

operator zatwierdza polecenie cięcia profili ze szczegółową specyfikacją, program wprowadza 

w pole „Ilość w produkcji” taką ilość o jaką zostanie skorygowany stan magazynowy po 

wykonaniu polecenia cięcia. Po potwierdzeniu cięcia pole „Ilość w produkcji” zostanie 

wyzerowane a ilość w magazynie zmniejszona o zadysponowaną ilość do pocięcia. Oczywiście 

w przypadku odpadów uznanych za użytkowe, sytuacja będzie inna. Ilość w produkcji po 

zatwierdzeniu ciecia będzie równa ilości, która ma być zwrócona do magazynu. 

• „Długość dostępna w hurt.” wskazuje, że dana długość może być brana pod uwagę w 

optymalizacji, ale takiej długości nie ma na stanie. Można natomiast sprowadzić ją z hurtowni 

w dowolnej ilości. Taka opcja jest użyteczna gdy przygotowywana jest wycena, na przykład 

konstrukcji stalowej: mamy dokumentację z której wynika szczegółowa specyfikacja ilości 

potrzebnych odcinków. Robiąc optymalizację dla wszystkich standardowo dostępnych długości 

możemy sprawdzić ile materiału razem z odpadem potrzeba do wykonania zamówienia a 

program zaproponuje najlepszy rozkrój z dostępnych długości. 

 

Aby ukryć długość na liście dostępnych długości należy zaznaczyć „Ukryj długość na liście”. Analogicznie 

gdy chcemy przeprowadzić optymalizację z wyłączeniem danej długości, należy zaznaczyć „Wyłącz z 

optymalizacji”. 

 

Lista zamówień 

Ekran ten dostępny jest, tak jak lista profili, z menu głównego: 

 

 
 

Lista zamówień zawiera spis wszystkich zleceń wraz z użytymi do nich profilami oraz listą dostępnych 

długości i zleconych rozkrojów, na przykład: 
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Zamówienie 145/09/13 zawiera dwie pozycje: Pierwsza dotyczy kształtownika o symbolu PK CZ 

19x19x1.8 a druga PK OC 30x30x1.5. Z pierwszego kształtownika należy wyciąć następujące odcinki: 

 

Dł.[mm] sztuk nazwa Opis dodatkowy 

6453 4 AA-43 Belka pozioma 

5120 8 DD-36 Element wzmacniający 

2113 6 CC-22 Podpora boczna 

322 3 BB-43 Wspornik 

 

  

Co daje 21 sztuki o długości całkowitej 80,42mb. 

Jeżeli odcinki mają mieć konkretne oznaczenia i operator zechce je wprowadzić, to można to zrobić. 

Jest to duże ułatwienie dla osoby która w dalszym procesie będzie z nich produkować wyrób, nie jest 

jednak niezbędne do właściwego działania programu. Odcinki można wprowadzić „ręcznie” lub 

skopiować z arkusza kalkulacyjnego jeśli takie dane już istnieją. 

 

Nagłówek zamówienia 

Minimalna ilość informacji niezbędna do utworzenia nowego zamówienia (  w „Lista zleceń”) to: 

 

 
 

Numer zlecenia, który może zawierać cyfry, litery oraz inne znaki. Symbol klienta to informacja 

opcjonalna. Oczywiście można rozbudować program o wiele informacji dodatkowych, jeśli będzie takie 

zapotrzebowanie użytkowników. 

 

Wydruk kontrolny zamówienia 

Wydruk kontrolny zamówienia  (przed optymalizacją) może wyglądać następująco: 
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Obliczenia optymalnego rozkroju 

Przygotowanie profilu „kalkulacyjnego” 

Program Profilix może być wykorzystywany jak kalkulator do sprawdzenia możliwości wycięcia 

zadanych odcinków z zadanych długości. Jeśli nie ma potrzeby kontroli stanu magazynowego, to taka 

funkcjonalność może być zadowalająca. 

Wystarczy wprowadzić do bazy danych jeden rekord z profilem który nazwiemy dowolnie. Załóżmy, że 

jest to po prostu „PROFIL”. 

Po uruchomieniu programu otwieramy okno listy profili i wybieramy opcję dodaj profil do listy: 

 

I podajemy dane minimalne do założenia nowej pozycji: 

 
 

W tym przypadku kod: PROFIL oraz minimalną długość, na przykład 6m (6000mm). Wszystko poniżej 

tej długości system będzie traktował jako odpad do złomowania. Oczywiście wartość tę należy 

wprowadzić według uznania. Opis nie jest konieczny. 

Po wprowadzeniu danych wymaganych zatwierdzamy pozycję wybierając:  

Na liście pojawi się nowy rekord:  
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Teraz niezbędne jest podanie długości standardowych, które będą brane pod uwagę przy optymalizacji. 

Załóżmy, że chodzi o standardowe kształtowniki hutnicze dostępne w długościach 12, 8 i 6m. 

Po prawej stronie okna definicji parametrów profilu dodajemy kolejno te długości: 

 

 
 

Zaznaczając opcję „Długość dostępna w hurt.” Określamy, że do optymalizacji program może brać 

dowolną ilość danej długości. Po wprowadzeniu naszych długości hurtowych ekran wygląda 

następująco: 

 

 
 

Można oczywiście dodać inne długości jako istniejące pozostałości, które można wykorzystać. Załóżmy, 

że mamy 2 odcinki po 3,5 metra oraz 1 o długości 4,60. Dodajemy analogicznie wpisując w pole ilość w 

magazynie odpowiednio 2 oraz 1 szt. Po dodaniu ekran wygląda następująco: 

 

 
 

Mamy w ten sposób przygotowaną bazę do kalkulacji. W każdej chwili możemy zmienić ilość 

dysponowaną używając ikony  lub podwójnie klikając wybraną pozycję myszką (ew. wciskając 

ENTER) Możemy usunąć rekord wybierając:  lub wciskając klawisz DELETE. Można też daną pozycję 

wykluczyć z optymalizacji: . Pozycja oznaczona kłódką nie będzie brana pod uwagę w obliczeniach. 
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Przygotowanie zlecenia „kalkulacyjnego” 

Dla wykonania kalkulacji rozkroju niezbędne jest wprowadzenie przynajmniej jednego zlecenia. Aby to 

zrobić należy z menu głównego otworzyć ekran listy zamówień, a po otwarciu wybierać zakładkę 

„Nowe” oraz:  

 

 
 

 

Jako numer zlecenia możemy wprowadzić dowolny opis, na przykład KALKULATOR: 

 

 
 

Zatwierdzamy wartość  lub ENTER. Na liście pojawi się nowy rekord: 

 

 
 

Teraz dodajmy profil wprowadzony wcześniej. W oknie opisanym jako „Typy profili” klikamy ikonę  

i wybieramy profil (podwójne klikniecie lub ) 

 

Na liście do zamówienia pojawia się jedna pozycja, a niżej widoczne są dostępne długości: 
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Teraz możemy dodać listę odcinków do wycięcia. W tym celu w prawym oknie ekranu wybieramy 

standardowy przycisk „Dodaj nową pozycję”  i wprowadzamy długość oraz ilość sztuk. 

 

 
 

Wszystkie pozostałe informacje są opcjonalne. Sekcja „Specyfikacja możliwego łączenia odcinka z 

dwóch krótszych” może być wykorzystywana wtedy, gdy nie ma żadnej możliwości wycięcia 

potrzebnych odcinków z posiadanych zapasów, lub gdy odpad jest zbyt duży a dopuszczalne jest 

połączenie technologiczne. 

Po zatwierdzeniu na liście pojawi się rekord. 

 

Można wprowadzić odcinki szybciej, jeśli istnieje lista w arkuszu kalkulacyjnym. Załóżmy, że jest taka 

lista: 

 
 

Zaznaczamy więc kolumny zawierające długość oraz ilość sztuk (w takiej kolejności) oraz wklejamy 

dane do schowka (CTRL-C). Następnie w programie wybieramy ikonę wklej: . Powinna pojawić się 

lista wybranych odcinków do zatwierdzenia: 
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Zatwierdzenie  przepisuje rekordy do listy 

 

 
 

W oknie „Typy profili” widać ilość sztuk (odcinków) oraz ich długość sumaryczną. Możemy dowolnie 

zmieniać dane, usuwać czy dodawać odcinki do listy. 

Usunięcie profilu z listy dla zamówienia usunie również wszystkie odcinki. Można wtedy dodać profil 

ponownie i ponownie zbudować listę do kalkulacji. 

 

Import całego zlecenia z arkusza kalkulacyjnego 

Na górnym pasku jest ikona . Jeśli mamy w arkuszu zlecenie sformatowane w następujący 

sposób: 

 
 

To można je wkleić do programu. Poszczególne kolumny powinny zawierać: 

 

• Numer zlecenia / zamówienia (jeśli istnieje takie w bazie, program nie zaimportuje 

danych). Numer jest powtarzany do kolejnych rekordów. 
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• Opis – pole może być puste, ale musi być w tym miejscu. Informacja zawarta w tym miejscu 

zostanie przepisana do opisu odcinka. Jeśli profil nie ma nazwy, to również zostanie ona 

utworzona na tej podstawie 

• Numer katalogowy profilu. W tym przykładzie jest on taki sam, ale zwykle jest inny dla 

każdej pozycji. Profil o takim symbolu musi wcześniej istnieć w bazie danych. Inaczej 

zamówienie nie zostanie zaimportowane 

• Długość odcinka w milimetrach 

• Ilość sztuk (identycznych) 

 

Aby je wkleić zaznaczamy zakres danych koniecznie od pierwszej kolumny i wciskamy CTRL+C. 

Następnie przechodzimy do Profilixa i wybieramy ikonę:  

Pojawi się ekran do zatwierdzenia danych: 

 

 
 

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat informujący o przepisaniu danych do bazy. 

 

Dla sprawdzenia można wydrukować  wprowadzone zlecenie. Wydruk zawsze pokazywany jest 

wcześniej na ekranie i dopiero po zatwierdzeniu jest wysłany do drukarki:  

 

 
 

Obliczenia optymalnego rozkroju 

Na górnej belce znajdują się kolejno ikony.  

 

 
 

Reprezentują one różne metody doboru rozkroju. Każda z nich może, w zależności od aktualnie 

optymalizowanych danych, dać najlepsze możliwe wyniki. 

• Metoda 0 jest najszybsza ale też najmniej efektywna. Może być ona użyteczna jako szybka 

kalkulacja bardzo dużej ilości elementów. Wynik powinien być traktowany jako: „gorzej nie 

będzie”. 
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• Metody 1 i 2 w głównej większości przypadków dają optymalne wyniki w relatywnie krótkim 

czasie. 

• Metoda 3 próbuje zminimalizować odpad poniżej zadanej długości traktowanej jako odpad 

użytkowy. 

• Metoda 4 pozwala wymusić na programie wybór w pierwszej kolejności profili krótszych do 

pocięcia, nawet gdy odpad minimalny dla profilu dłuższego jest mniejszy. 

• Kolejna metoda daje możliwość automatycznego doboru łączeń technologicznych (spawanie z 

pełnym przetopem). Obok przycisku uruchamiającego proces podana jest długość. Jako 

wartość domyślną bierze się długość odpadu użytkowego dla danego profilu. Gdy powstają 

odpady większe niż zadana długość, program próbuje znaleźć odcinek do złączenia z dwóch. 

• Ostatnia opcja pozwala określić, powyżej jakiej ilości dostępnych długości program ma się 

przełączyć w szybciej działający tryb doboru. Jest to opcja przydatna w przypadku, gdy do dużej 

ilości zleceń dostępna jest duża ilość profili możliwych do wyboru (co może spowodować że 

dobór innymi metodami będzie trwał bardzo długi czas). 

Po wybraniu metody pojawia się ekran wyników: 

 

 
 

Ekran prezentuje informacje z procesu obliczeń. Lewe górne okno zawiera listę odcinków do 

wykonania. Kolejne to lista profili dostępnych, z których można wyciąć zamówione odcinki. Liczba 999 

999 reprezentuje ilość „dostępną w hurtowni bez ograniczeń”. 

 

Kolejne okno to ranking wyników. Program pokazuje nie tylko jedną opcję, ale całą listę możliwości. 

Domyślnie lista jest uporządkowana od najlepszego rozkroju pod względem odpadu całkowitego. Okno 

poniżej zawiera statystykę. W naszym przypadku najlepszy rozkrój daje 1,45% odpadu całkowitego, 

czyli 0,98mb. Do wycięcia 66,81mb odcinków zostanie zużyte 68mb profili. Najkorzystniejsza 

zaproponowana kombinacja to użycie jednego profilu o długości 12m oraz 7 o długości 8m. 
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Szczegółowy schemat cięcia pokazany jest w prawym dolnym oknie: 

 

 
 

 

Można go wydrukować w następującej postaci: 

 

 
 

Przechodząc po kolejnych rekordach listy dostępnych rozwiązań, mamy podgląd na kolejne propozycje. 

 

Gdy parametrem optymalizacji jest nie odpad całkowity, ale minimalny odpad użytkowy, możemy 

przełączyć sposób sortowania wyników z odpadu całkowitego na odpad nieużyteczny: 
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W naszym przypadku odpad nieużytkowy wyniesie tylko 560 mm a specyfikacja będzie wyglądać 

następująco: 

 

 
 

Trudno jest przewidzieć wszystkie powody wyboru konkretnego rozwiązania. Człowiek, który 

podejmuje ostatecznie decyzję, może wiedzieć coś, co spowoduje wybranie jeszcze innego 

rozwiązania. Na przykład takiego: 

 

 
 

To, co wyróżnia opisywane rozwiązanie, to właśnie pokazanie wielu wariantów na jednym ekranie i 

ułatwienie podjęcia konkretnej decyzji. 

 

Ograniczanie długości dostępnych do optymalizacji 

Załóżmy, że w rozpatrywanym przypadku chcemy sprawdzić jak można wyciąć dane zamówienie mając 

do dyspozycji tylko profile 6m. W tym celu na liście zamówień wyłączamy pozostałe długości: 
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I sprawdzamy ponownie wyniki:  

 

 
 

Należy użyć 12 profili. Powstanie odpad 4,98mb (6,92%) 

 

Dobór łączeń technologicznych 

Metoda  daje możliwość automatycznego doboru łączeń technologicznych (spawanie z 

pełnym przetopem). Obok przycisku uruchamiającego proces podana jest długość. Jako wartość 

domyślną bierze się długość odpadu użytkowego dla danego profilu. Gdy powstają odpady większe niż 

zadana długość, program próbuje znaleźć odcinek do złączenia z dwóch. 

Przy odpowiednio dużej wartości tego parametru łączenia nie powstaną. Należy sprawdzić kilka 

wartości, aby uzyskać kompromis pomiędzy ilością zużytego materiału a ilością połączeń.  Oba 

parametry powinny być minimalne. 
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Statystyka wybranego rozkroju pokazuje ilość łączeń (razem z tymi narzuconymi przez operatora) 

Porównując długość odpadu całkowitego oraz ilość łączeń technologicznych, można zdecydować, 

które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze. 

Na wydruku dla wybranego rozkroju odcinki do połączenia są oznaczane znakiem # , a na końcu 

pojawi się specyfikacją połączeń technologicznych: 

 

Eksport danych z optymalizacji 

Dane z optymalizacji mogą być wydrukowane lub wyeksportowane do arkusza kalkulacyjnego. Eksport 

jest wykonywany przez schowek systemowy. Jeśli wybierzemy ikonę: , otrzymamy komunikat o 

zapisaniu danych i po otworzeniu arkusza kalkulacyjnego oraz wciśnięciu CTRL-V wkleimy dane w 

następującej postaci: 
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Inny format danych można uzyskać poprzez wybranie ikony:  

 

 
 

Gdzie poszczególne kolumny zawierają kolejno: 

• Numer kombinacji (wyniku) 

• Kolejne numery profili (numeracja od zera) 

• Długość profilu do pocięcia 

• Kolejne odcinki 

• Systemowy numer odcinka (0 - odpad) 
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Zarządzanie magazynem (podręcznym magazynem) profili i 

sterowanie procesem cięcia. 

Założenia 

Proponowane rozwiązanie przyjmuje następujące założenia:  

• Profile do cięcia są przesuwane z magazynu głównego w miarę potrzeb, 

• Stanowisko cięcia profili zarządza relatywnie małym zapasem pełnych profili oraz wszystkimi 

pozostałościami traktowanymi jako odpad użytkowy, 

• Zlecenia na odcinki profili są rejestrowane w programie od różnych klientów (projektów). 

Nowe zlecenie nie jest automatyczne zwolnione do cięcia. Operator zatwierdza do cięcia te 

zamówienia, które spełniają warunki formalne,  

• Zlecenia cięcia są generowane dla danego typu profilu i obejmują wszystkie zatwierdzone 

zamówienia na ten profil, 

• Cięcie następuje tylko na podstawie dokumentu „Polecenie cięcia”. Dokument taki zawiera 

szczegółową specyfikację rozkroju oraz bilans magazynowy. Bilans magazynowy pokazuje jakie 

długości profilu i w jakich ilościach będą zdjęte ze stanu oraz jakie odcinki użytkowe powrócą 

na stan, 

• Zrealizowane cięcie jest zamykane jako wykonane. Procedura zamknięcia automatycznie 

zmienia stany magazynowe. 

 

 Opis przykładowego procesu 

Załóżmy, że trzech różnych klientów złożyło zamówienia na pocięte profile. Wprowadzono zamówienia 

do bazy danych. Symbole  znajdujące się obok ich numerów pokazują, że są to zlecenia nowe, nie 

zwolnione do cięcia  (nie zatwierdzone). 
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Zamówienia wyglądają następująco: 
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Stan magazynu natomiast: 

 

 
 

Widzimy stany oraz zamówione ilości w sztukach oraz metrach bieżących. Jak widać na liście odcinków 

nie ma nic w zakładce zatwierdzone. Można zobaczyć co oczekuje na polecenie wycięcia wybierając 

zakładkę „Nowe” 

 

 
 

Z listy profili widać również, że teoretycznie pierwsze trzy zamówione profile da się wyciąć, natomiast 

stan ostatniego z czterech jest mniejszy niż sumaryczna ilość odcinków. 

 

Załóżmy, że wszystkie zamówienia możemy zwolnić do produkcji. Klient oficjalnie spełnił wszystkie 

wymagania, aby zrealizować zamówienie. Zwolnienie zamówienia do cięcia następuje poprzez 

wybranie opcji „Zatwierdź do cięcia / produkcji”   
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Po potwierdzeniu zlecenie przechodzi do zakładki „Zatwierdzone” a pozycje są oznaczone 

charakterystyczną zieloną kropką. 

 

 
 

Pozostałe zamówienia zatwierdzamy również. Na liście profili pojawiają się pozycje w prawym dolnym 

oknie: 

 
 

Spróbujmy zablokować pierwszą długość (6700) i spróbować wyciąć odcinki z profilu będącego 

bezpośrednio w magazynie. 
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Jest to niewykonalne i program informuje o tej sytuacji. Odblokujmy więc długość 6700 i powtórzmy 

optymalizację. 

 

 
 

Metoda 2 w tym przypadku dała najlepsze wyniki. 6 sztuk o długości 6700 trzeba przesunąć z magazynu 

zewnętrznego. 

Przy optymalizacji z poziomu profilu pojawia się nowa opcja:  

Wyniki optymalizacji można zachować w postaci polecenia cięcia. Załóżmy, że wybrany rozkrój jest 

akceptowalny. Po wybraniu przycisku zapisz pojawia się dodatkowe okno: 

 

 
 

Można tu wpisać jakieś dodatkowe uwagi (opcjonalnie) jak też wskazać datę realizacji. Czasem firma / 

hurtownia wycina dane typy profili tylko w określone dni tygodnia. 

Po zatwierdzeniu tego ekranu, generowany jest dokument: Polecenie cięcia. Uzyskuje on kolejne 

numery, w tym przypadku numer 1. 
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Jest to szczegółowa instrukcja dla operatora piły, które profile pobrać, jak je pociąć i co zwrócić do 

magazynu. Takie polecenie jest umieszczane na liście, jako otwarte: 
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Można je ponownie wydrukować, zmienić dane opisowe lub usunąć. Usunięcie przywraca stan sprzed 

optymalizacji. Jest to użyteczne, gdy przed rozpoczęciem cięcia dochodzi „pilne” zamówienie i trzeba 

na przykład jeszcze raz przeliczyć dane. 

Stan magazynowy wygląda następująco: 

 

 
 

6 sztuk o długości 6700 brakuje i trzeba przesunąć z magazynu zewnętrznego.  

Z 7 sztuk o długości 5200 jest zarezerwowane 5 sztuk. Z 7 sztuk o długości 3300 jest zarezerwowana 1 

sztuka. Do magazynu wróci odcinek o długości 1130. 

 

Wydrukowane polecenie zostaje przekazane operatorowi piły, który je realizuje. Wycięte odcinki 

odkłada i oznacza numerami zleceń zgodnie z przewodnikiem. (Inne profile będzie dodawał do tych 

zleceń również). Gdyby były wymagane dodatkowe oznaczenia, wycięte profile mogłyby je otrzymać. 

Istnieje możliwość generowania naklejek z kodami kreskowymi. 

 

Po wykonaniu polecenia cięcia, można je zamknąć.  Z listy poleceń cięcia wybieramy ikonę: 

 

 
 

I potwierdzamy operację: 
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Dokument przechodzi do zakładki zrealizowane: 

 

 
 

A stany magazynowe są korygowane o zaplanowane ilości: 

 

 
 

Ponieważ nie zarejestrowano przesunięcia z magazynu zewnętrznego, stan dla długości 6700 wynosi  -

6 sztuk. Kartoteka dla każdej długości pokazuje co się stało : 

 

 
 

Dla zachowania prostoty programu, nie wprowadza się pojęcia dokumentu przychodu czy rozchodu. 

Po prostu ilość w magazynie jest zmieniana, a program zapisuje każdy taki fakt tworząc kartotekę. 

Zarejestrujmy teraz przesunięcie 10 sztuk profilu o długości 6700 z magazynu zewnętrznego. Aby to 

zrobić wchodzimy do edycji stanów i zmieniamy odpowiednie wartości: 
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W magazynie zewnętrznym nie ma żadnego profilu w lokalnym jest 4. Po zatwiedzeniu kartoteka 

wygląda następująco: 

 

 
 

Kontrola formalna następuje przy wydaniu z magazynu zewnętrznego. 

 

Po wykonaniu operacji generowania poleceń cięcia i zatwierdzenia dla pozostałych profili, zlecenia są 

automatycznie zamykane: 

 

 
 

A ich bilans wygląda następująco: 
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