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A história do myWMS inicia em meados de 2001 na terra de North Rhine-Westphalia (Alemanha) pelo IML – Instituto Fraunhofer (Instituto de Materiais e Logística - 

http://www.iml.fraunhofer.de/ ), hoje o maior e mais conceituado instituto de logística do mundo. O IML atualmente é referência de inovação em software e hardware para 

logística, desenvolvendo novas e avançadas tecnologias para as chamadas Indústrias 4.0, contando com mais de 24.000 funcionários. 

Sua concepção se baseou em um aprofundado estudo de fluxogramas das operações de intralogística, adotando as melhores práticas do setor. Já nesta época o myWMS foi 

desenvolvido com as tecnologias que viriam a ser imprescindíveis no atual momento, como podemos citar a adoção de um sistema cliente/servidor multi-plataforma portável 

a Cloud, seu perfeito funcionamento em qualquer terminal coletor de dados via HTML  e pela época uma inovadora arquitetura de micro serviços em sua programação.   

Em 2009, o IML disponibilizou uma versão do myWMS open source (sob licença GPL - General Public License). Esta disponibilização contribuiu significativamente em 

melhorias e adoção em massa no mercado europeu, principalmente entre os associados do IML. 

Além da versão open source, existe uma versão Enterprise, a qual é vendida para empresas desenvolverem em cima do kernel do myWMS, porém sem a necessidade de 

distribuição dos códigos fontes, contando com funções avançadas. 

Esta versão Enterprise é mantida sob o controle do Fraunhofer IML e com o atuante desenvolvimento da empresa Linogistix GmbH (http://www.linogistix.com/) . Ela é 

disponibilizada mediante pagamento para uso na Cloud no site: http://www.logata.com/logisticsmall/. 

A Spark detém a licença comercial para desenvolvimento e comercialização em clientes na América Latina, com traduções para diversas línguas, tendo atualmente: Português, 

Espanhol, Inglês, Alemão, Russo, Francês e Húngaro.   

Por meio de interfaces de comunicação bem definidas para sistemas externos e interfaces internas para módulos intercambiáveis, os chamados plug-ins, é possível 

desenvolver um Sistema de Gestão de Armazém modular e aberto, que é independente de hardware e sistema operacional, compatíveis com produtos e módulos de 

terceiros. Graças ao código-fonte aberto e uso da linguagem de programação Java amplamente aceita o programa pode ser facilmente ajustado para as condições de 

mercado que mudam rapidamente. 

 A principal característica que faz com que o myWMS se sobressaia aos demais WMS é que o mesmo tem forte apelo e aceitação de interfaces avançadas para automatização 

e robotização dos armazéns e  seus processos intralogísticos. 

A Spark ao longo do tempo, vem implementando customizações para a realidade das operações na América Latina e desenvolvendo novas funcionalidades e melhorias, com 

integração de sistemas de automações, RFID, recursos de voz, veículos guiados automaticamente e uma nova classe de dispositivos vestíveis que serão o grande diferencial 

para as tarefas manuais no futuro. 

O myWMS possibilita a gestão de múltiplos armazéns, incluindo operadores logísticos, os quais possuem os requisitos de cobrança (Billing) sobre os recursos.   
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O myWMS da Spark implementa um verdadeiro sistema de execução automatizada baseado em estratégias por tarefas. 

Suporte a todos os processos de gestão de armazéns, bem como a reposição e coleta com terminais móveis. Funções avançadas podem ser adicionadas em forma de plug-ins, 

tornando o WMS uma ferramenta escalável e poderosa para processos totalmente automatizados. 

Implementa rastreabilidade total nas unidades de estoque e unitizadores, com controle de lotes e números seriais. 

O WMS é uma aplicação que fornece serviços de intralogística, podendo ser utilizado por meio de interface desktop (Windows, Linux e Mac) ou mobile (HTML e Android), 

totalmente integrado com os dispositivos desenvolvidos pela Spark. 

Permite trabalhar em modo cluster de aplicação, compatível com qualquer banco de dados relacional, como: Oracle, SQL Server, PostgreSQL, dentre outros. 

Pronto para a Cloud. Possuí certificação internacional VDI 3601, ou seja, atende os padrões internacionais, conferindo-lhe um selo de alta qualidade. 
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Exemplo de arquitetura em cluster 

Características Técnicas: 

 

Sistemas Operacionais Servidor: Windows / Linux / Mac 

Sistemas Operacionais Cliente (Desktop): Windows / Linux / Mac 

Dispositivos móveis: Interface para todas as plataformas de coletores 

móveis via HTML ou aplicativo Android.  

Linguagem de Programação: Java EE 

Servidor de Aplicação: RedHat JBOSS / Wildfly 

Banco de Dados: Todos os bancos de dados relacionais que possuem 

driver JDBC. Persistência via Hibernate. 

Arquitetura: Arquitetura Orientada a Serviços (SOA), Cliente/Servidor, 

pronto para Cloud e Clusterização High Availability / Load Balance 

Integração: com qualquer ERP / MES / Web Commerce ou outros 

aplicativos via web service padrão SOAP. 

Línguas traduzidas: Português, Espanhol, Inglês, Alemão, Russo, Francês e 

Húngaro. 

Capacidade de controle: Múltiplos estabelecimentos com recursos 

compartilhados ou exclusivos. 

Relatórios: Relatórios avançados em Jasper Reports, os quais podem ser desenvolvidos pelo próprio cliente facilmente. Geração de gráficos, códigos de barras e exportação 

para diferentes formatos. 

Requisitos de Hardware: Preferível servidor multi-processador, com no mínimo 8GB RAM (mínimo de 300 MB RAM por usuário). E um veloz sistema de armazenamento com 

Backups. 
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A Camada de Cliente: 
O LOS Rich Client (cliente desktop) utiliza a 
Plataforma Netbeans para prover uma 
interface de usuários rica e adequada. 

A Plataforma NetBeans é uma framework 

genérica para aplicações Swing.  Ela prove o 

esqueleto da interface. 
Através desta arquitetura modular da 

plataforma NetBeans,  o LOS Rich Client 

torna-se robusto e fácil de estender. 

 

A Camada Web: 
A aplicação web situa-se no interior do 
servidor de aplicações JBoss e fornece 
pequenas páginas web (HTML) que um 
dispositivo móvel pode solicitar, através do 
seu navegador de internet. O próprio 
aplicativo web não contém qualquer lógica 
de negócios. Em vez disso, chama métodos 
adequados na sessão, os quais constituem a 
camada de negócios. 

Camadas de Software – myWMS 

A Camada Mobile: 
Os processos são projetados para dispositivos móveis com leitores de código de barras ou RFID. A aplicação do browser se conecta via WLAN e HTTP, efetuando solicitações 

para o aplicativo servidor (métodos Enterprise JavaBeans modulares). 

Para a plataforma Android e Android Wear, temos aplicativos, os quais se conectam via WLAN e REST, efetuando solicitações para o aplicativo servidor (métodos Enterprise 

JavaBeans modulares). 
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A Camada de Negócios: 
A aplicação do servidor é implantada como um arquivo único (Enterprise Archive – Java EE). 

Conteúdo do arquivo myWMS.los.ear (Enterprise Archive – Java EE) 

  

                              

 

myWMS component 

Fornece núcleo de modelo de dados e serviços 

los.common component 

Estende componente myWMS com os serviços 

de CRUD genérico, serviços de relatório e 

serviço de configuração. 

los.location component  

Estende componente myWMS com 

funcionalidade de armazenamento. Depende 

do componente los.common. 

los.inventory component 

Estende componente myWMS com a 

funcionalidade de inventário. Depende dos 

componentes los.common e los.location. 

los ... component 

existem mais componentes, talvez 

personalizados por você? 

los.mobile  

O aplicativo da web (HTML) para 

computadores de mão (mobile). Faz uso de 

todos os componentes da pasta Libraries 

(Bibliotecas adicionais de terceiros). 

Os componentes são concebidos de 

maneira orientada a serviços (SOA). 

 

A figura mostra os componentes do aplicativo de servidor LOS e suas 

dependências. 
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Atende a todas as operações padrões de um armazém: Recebimento, Armazenamento, Reabastecimento, Picking, Movimentação, Inventário, Expedição e Relatórios. Flexível 

em suas configurações pode atender desde armazéns manuais até armazéns totalmente automatizados, com possibilidades de customizações e desenvolvimento de plug-ins 

e interfaces adicionais. 

Implementa um padrão robusto de rastreabilidade total das unidades de estoques, lotes, unitizadores e todas as tarefas envolvidas na operação. Suas operações se baseiam 

em FIFO, podendo, entretanto, atender a diferentes estratégias para entradas/saídas. 

 

“Solicite a Spark os fluxogramas (UML) de cada processo e outras informações técnicas, para melhor tomada de decisões.” 

A análise e supervisão das tarefas e recursos são desenvolvidas 

para a plataforma desktop, com rastreabilidade das operações. 

O WMS é desenvolvido para que todas as tarefas operacionais 

possam ser executadas em mobile (terminais móveis de coleta), 

tendo a compatibilidade com uma vasta gama de hardwares 

disponíveis no mercado, devido ao fato da interface natural ser 

em HTML (executada em qualquer browser). 

Para recursos mais avançados, é disponibilizada a plataforma 

mobile em Android, o qual inclui recursos avançados de voz, 

interfaces mais elaboradas, fusão de sensores externos, avisos e 

alertas audiovisuais, web service com recursos de 

provisionamento e operação em modo off-line.  
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