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Περίληψη
Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας, έλαβε χώρα η πρακτική άσκηση στην εταιρεία Nestlé και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι
Μάρκετινγκ του Nesquik Brand. Πάνω στην πρακτική άσκηση βασίστηκε και η θεματολογία της
συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα, η ολοκλήρωση των βασικών επιχειρησιακών
δραστηριοτήτων του τμήματος μέσω του ERP συστήματος της SAP, αποτέλεσε την αφορμή για την
διερεύνηση του χώρου των ERP συστημάτων και της αξιοποίησής τους στο πλαίσιο μιας πολυεθνικής
εταιρείας. Συνεπώς, ως βασικός στόχος της διπλωματικής εργασίας μπορεί να οριστεί η μελέτη του
τρόπου με τον οποίο ένα ERP σύστημα αξιοποιείται από μια επιχείρηση τέτοιου μεγέθους, γίνεται
αποδεκτό από τους χρήστες της και τα διαφόρων ειδών προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει η
εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε πληθώρα εργασιών της σχετικής με την μελέτη των ERP
πληροφοριακών συστημάτων βιβλιογραφίας, καθώς επίσης και το πλαίσιο εφαρμογής της SAP στον
όμιλο της Nestlé. Ακολουθεί μία εκτενής αναφορά σε σχέση με το έργο και τις καθημερινές
δραστηριότητες της πρακτικής άσκησης, η οποία διαρθρώνεται σε τρία κύρια χρονικά διαστήματα και
μεταξύ άλλων αναλύονται οι βασικές χρήσεις του SAP στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Η
εργασία ολοκληρώνεται με τον απολογισμό της εμπειρίας πρακτικής άσκησης, την κριτική της όλης
διαδικασίας και κάποιες προτάσεις και σημεία προς βελτίωση όσον αφορά τη θέση της πρακτικής αλλά
και τις διαδικασίες γενικότερα.

Λέξεις Κλειδιά: Μάρκετινγκ, Πληροφοριακά Συστήματα ERP, ολοκλήρωση επιχειρησιακών
διαδικασιών, Brand Management, Nestlé
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Abstract
The internship at Nestlé and more specifically in the Marketing field of Nesquik Brand took place as part
of the completion of my postgraduate studies in the Department of Management Science and Technology
and my thesis has been based on it as well. More specifically, the business process integration of
marketing department through SAP ERP system inspired me to further investigate the technology of ERP
systems and their deployment within a multinational company. Therefore, the objective of the thesis can
be considered to be the study of how an ERP system is utilized by an enterprise of such size, accepted by
its users and the various problems that may come along with its implementation. For that purpose, a
plethora of bibliography resources related to ERP Systems was taken into account, so was the case study
of Nestlé implementation of SAP. As part of the thesis, there is a detailed description of the daily tasks
and activities during the practical exercise, structured in three main time intervals. This description also
includes the use of SAP ERP system in the execution of the daily activities. At the last part of the thesis
there is a reference to the experience gained by the practical exercise, an overview of the whole process
and some suggestions for future improvements.

Keywords: Marketing, ERP Systems, Business Process integration, Brand Management, Nestlé
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1
Εισαγωγή
Η χωρίς προηγούμενο ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε συνδυασμό με το
όλο και πιο σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον, έχει επηρεάσει πολύ όλο το φάσμα των πληροφοριακών
συστημάτων και των εφαρμογών που απευθύνονται στις επιχειρήσεις. Είναι γεγονός πως ζούμε στην
εποχή της πληροφορίας και πλέον στην εποχή του Internet of Things, έχοντας την δυνατότητα να
συγκεντρώνουμε μεγάλους όγκους δεδομένων κάθε χρονική στιγμή. Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων
επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την εστίαση στην σωστή διαχείριση και αξιοποίηση της πληροφορίας,
απαιτούν μεγαλύτερο φάσμα λειτουργικότητας και μεγαλύτερη ολοκλήρωση των λειτουργικών μονάδων,
με σκοπό τη γρηγορότερη λήψη αποφάσεων (αποφάσεων βασισμένων σε δεδομένα – data driven decision
making process), την καλύτερη διαχείριση των επιχειρηματικών πόρων, των πελατών, των εφοδιαστικών
αλυσίδων.
Η αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απαιτεί
την χρήση αποδοτικών πληροφοριακών συστημάτων, ικανών να εξυπηρετήσουν σύγχρονες μεθόδους
διοίκησης και την εφαρμογή νέων στρατηγικών. Είναι γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των
μεγάλων επιχειρήσεων διαθέτουν συστήματα ERPs, μεταξύ των οποίων είναι φυσικά και ο όμιλος Nestlé,
με την προσοχή πλέον να στρέφεται στην δημιουργία μικρότερων εκδόσεων για εφαρμογή σε μικρές και
μεσαίου τύπου επιχειρήσεις.
Η ανάπτυξη του ακρωνυμίου ERP είναι το «Enterprise Resource Planning», το οποίο μεταφράζεται σε
«Προγραμματισμός Επιχειρηματικών Πόρων». Στην πραγματικότητα τα ERPs δεν είναι μόνο
πληροφοριακά συστήματα, αλλά πρόκειται στην ουσία για εργαλεία που υλοποιούν διοικητικές πρακτικές
μέσω των επιχειρηματικών διαδικασιών. Ο ευρύς όρος ERP χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα
διοικητικά και οικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιεί μια σύγχρονη επιχείρηση, αλλά παράλληλα και το
πληροφοριακό σύστημα μέσα από το οποίο υλοποιούνται. (Φιτσιλής, Π., 2015)
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Κατά την διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης είχα την ευκαιρία να αποκτήσω μία καλή εικόνα του ERP
συστήματος της Nestlé, αφού μεγάλο μέρος των καθημερινών μου δραστηριοτήτων διεκπεραιωνόταν
μέσα από το σύστημα της SAP. Μία πρώτη επαφή με ERP συστήματα είχε συντελεστεί ήδη κατά την
διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Μέσα από μελέτες περίπτωσης αλλά
και hands-on διεκπεραίωση στο σύστημα συγκεκριμένων σεναρίων – case studies, είχε τονιστεί η
σπουδαιότητα και η βαρύτητα των πληροφοριακών αυτών συστημάτων στο περιβάλλον των σύγχρονων
επιχειρήσεων.
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2
Θεωρητικό υπόβαθρο
2.1 Μία σύντομη αναφορά στην εξέλιξη των συστημάτων ERP
Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1960, η στρατηγική των επιχειρήσεων εστιάζεται στην
ελαχιστοποίηση του κόστους για την κατασκευή των προϊόντων. Με την θεώρηση πως δεν υπάρχει
μεταβολή στις οικονομικές συνθήκες, στόχος ήταν η παραγωγή μεγάλου όγκου προϊόντων με
ελαχιστοποίηση του κόστους. Την περίοδο αυτή, τα πρώτα πληροφοριακά συστήματα εστίασαν στην
αυτοματοποίηση των παραγγελιών των πρώτων υλών (Re-Order Point - ROP systems), ικανοποιώντας
έτσι τις βασικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων για προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγής
(Manufacturing Planning and Control - MPC).
Το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των ERP μέσα σε αυτή τη δεκαετία ήταν η ανάπτυξη των συστημάτων
MRP (Material Requirements Planning), μέσα από τα οποία γινόταν ο προγραμματισμός των απαιτήσεων
των υλικών που ήταν απαραίτητα για την κατασκευή των προϊόντων. Η αναζήτηση κατάλληλων
αλγορίθμων και μεθόδων στην ουσία σκοπό είχε την παραγγελία υλικών στην κατάλληλη στιγμή με το
ελάχιστο δυνατό κόστος. Τα συστήματα MRP κλειστού κυκλώματος (closes loop – MRP) αναπτύχθηκαν
προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με τον προγραμματισμό της
παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από τον συγχρονισμό της ημερομηνίας
παραλαβής των υλικών και της ημερομηνίας χρήσης αυτών στην παραγωγή (priority planning, capacity
planning, sales forecast, sales planning, master scheduling).
Αποτελώντας το δεύτερο βήμα στην ανάπτυξη των συστημάτων ERP, τα MRP κλειστού κυκλώματος
περιλαμβάνουν εργαλεία για τον προγραμματισμό προτεραιοτήτων και τον προγραμματισμό δυναμικότητας, καθώς και μηχανισμούς που ανατροφοδοτούν το σύστημα προγραμματισμού απαιτήσεων
υλικών.
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Στην εξέλιξη των συστημάτων ERP, συναντάμε τα MRP II (Manufacturing Resource Planning) τα οποία
εμφανίζουν τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά:
1.Προγραμματισμό παραγωγής και πωλήσεων με σκοπό να μπορέσει η επιχείρηση να ισορροπήσει μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης.
2. Σύνδεση με την οικονομική διαχείριση με σκοπό να αντιστοιχίσουμε τους πόρους παραγωγής σε οικονομικούς όρους, να περιγράψουμε τους πόρους με οικονομικούς όρους.
3. Δυνατότητα να προσομοιώνουν σενάρια πωλήσεων και παραγωγής με σκοπό την επιλογή του βέλτιστου σεναρίου.

Ο επανασχεδιασμός των προϊόντων λογισμικού, ώστε να είναι περισσότερο φιλικά προς τον χρήστη κατά
την διάρκεια της δεκαετίας του 1990, σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς, την
βελτιστοποίηση της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αλλά και
την εκθετική αύξηση των δεδομένων που αποθηκεύονται στα συστήματα των εταιρειών, οδήγησε στην
εμφάνιση των ERP υβριδικών πληροφοριακών συστημάτων, κάτι ανάμεσα στα Decision Support Systems
(DSS) και στα Executive Information Systems (EIS).
Αυτά τα ERP συστήματα εκμεταλλευόντουσαν στον μέγιστο βαθμό το Ίντερνετ και τις εφαρμογές του και
η βασική διαφορά τους σε σχέση με τα MRP II είναι ότι μέσω των συστημάτων ERP επιτυγχάνεται
αυτοματοποίηση περισσότερων επιχειρηματικών διαδικασιών και μεγαλύτερος βαθμός ολοκλήρωσης
αυτών.
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως στη βασική λειτουργικότητα των συστημάτων ERP
περιλαμβάνεται η:


Υποστήριξη οικονομικής λειτουργίας



Υποστήριξη προγραμματισμού λειτουργιών και πωλήσεων σε όλα τα επίπεδα



Υποστήριξη εφοδιαστικών αλυσίδων



Υποστήριξη διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.



Υποστήριξη και ολοκλήρωση των διαδικασιών μάρκετινγκ, πωλήσεων, παραγωγής, αποθήκης και

διανομής (Monk & Wagner, 2012)
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Εικόνα 1: Η εξέλιξη των ERP συστημάτων
Πηγή: Φυτσιλής, Π. (2015)

Στην πορεία της εξέλιξης των συστημάτων ERP και με δεδομένο πως πλέον οι επιχειρήσεις δίνουν
έμφαση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών και την επικοινωνία και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις,
προμηθευτές και πελάτες, περνάμε πλέον στη δεύτερη γενιά ERP, τα οποία είναι γνωστά ως επεκταμένα
ERP (extended ERP) ή αλλιώς ως ERP II. Με έμφαση πλέον στην διασύνδεση πληροφοριακών
συστημάτων διαφορετικών εταιρειών, τα συστήματα επεκτείνονται εκ νέου με αποτέλεσμα να μην είναι
απόλυτα σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ συστημάτων ERP, συστημάτων διαχείρισης πελατών (CRM Customer Relationship Management Systems) και συστημάτων διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων
(SCM – Supply Chain Management Systems).
Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των
σύγχρονων επιχειρήσεων, οι μεγάλοι κατασκευαστές πληροφοριακών συστημάτων, όπως η SAP και η
ORACLE, έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πλαισίων Εφαρμογών (EAS – Enterprise
Application Suite), που ολοκληρώνουν σε ένα ενιαίο σύνολο συστήματα προγραμματισμού
επιχειρησιακών πόρων (ERP), διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM)

και προμηθευτών (SRM),

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) και κύκλου ζωής προϊόντων (PLM – Product Lifecycle
Management).
Μέσω των συστημάτων Διαχείρισης πελατειακών σχέσεων οι σύγχρονες επιχειρήσεις διαχειρίζονται την
σχέση / αλληλεπίδρασή τους με το σύνολο της πελατειακής τους βάσης, με την συνολική υποστήριξη των
τμημάτων πωλήσεων και μάρκετινγκ. Αντίστοιχα τα συστήματα διαχείρισης των σχέσεων με τους
προμηθευτές, επιτρέπουν την αποτελεσματική και συντονισμένη αλληλεπίδραση με τους στρατηγικούς
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συνεργάτες της επιχείρησης (προμηθευτές), με στόχο την καινοτομία και την εξασφάλιση ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος.
Τα συστήματα Διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της
ροής των αγαθών από και προς την επιχείρηση (πρώτων υλών, ημι-έτοιμων και τελικών προϊόντων). Στην
ουσία, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ενσωματώνει τη διαχείριση της προσφοράς αλλά και της
ζήτησης εντός και μεταξύ των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην παραγωγή ενός προϊόντος. Η
εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιώνει σημαντικά τον τρόπο που η
επιχείρηση διαχειρίζεται τα αποθέματά της συνολικά και επιταχύνει τις διαδικασίες από την παραγγελία
έως την παράδοση των προϊόντων, επιτρέποντας στην επιχείρηση να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο και αποτελεσματικά στις μεταβολές της ζήτησης. Με την παγκοσμιοποίηση και την άρση
των εμποδίων στην διασυνοριακή επικοινωνία, οι εταιρείες επεκτείνουν πλέον την δραστηριότητά τους σε
παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας να αποτελεί ένα εξαιρετικά
σύνθετο και απαιτητικό έργο, με τον συντονισμό πολυάριθμων κέντρων παραγωγής, αποθηκών, καναλιών
μεταφοράς και διάθεσης των αγαθών. Ο αποτελεσματικός συντονισμός και έλεγχος όλου αυτού του
δυναμικού συστήματος καθίσταται ακατόρθωτος χωρίς την εφαρμογή και αξιοποίηση κατάλληλου
λογισμικού.

2.2 Η αρχιτεκτονική των συστημάτων ERP
Ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο από διασυνδεδεμένες συσκευές, εφαρμογές και πόρους. Η
αρχιτεκτονική είναι ένα μοντέλο που ορίζει τη δομή, τη συμπεριφορά και τις όψεις ενός πληροφοριακού
συστήματος (Jaakkola, 2010). Σύμφωνα με τους Kruchten et al. (2004):
«Η αρχιτεκτονική ενός πληροφοριακού συστήματος εμπεριέχει το σύνολο των σημαντικών αποφάσεων
σχετικά με την οργάνωση του συστήματος που περιλαμβάνουν την επιλογή των δομικών στοιχείων του
και των διασυνδέσεών του∙ τη συμπεριφορά του, όπως ορίζεται στη συνεργασία μεταξύ των συστατικών
του∙ τη σύνθεση αυτών των διαρθρωτικών συστατικών και των στοιχείων συμπεριφοράς σε μεγαλύτερα
υποσυστήματα∙ και ένα αρχιτεκτονικό στυλ που καθοδηγεί αυτή την οργάνωση. Επίσης, η αρχιτεκτονική
ενός πληροφοριακού συστήματος εμπεριέχει αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργικότητα (functionality), τη
χρηστικότητα

(usability),

την

ανθεκτικότητα

(resilience),

τις

επιδόσεις

(performance),

την

επαναχρησιμοποίηση (reuse), τον εύληπτο χαρακτήρα (comprehensibility), τους οικονομικούς και τους
τεχνολογικούς περιορισμούς (economic and technology constraints), αλλά και την αισθητική του
συστήματος (aesthetics)».
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Μία καλή αρχιτεκτονική και μία ευέλικτη σχεδίαση, αφενός μειώνουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους
που συνδέονται με την δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος και αφετέρου επιτρέπουν
αποτελεσματικότερη διαχείριση των αλλαγών που θα προκύψουν κατά την διάρκεια ζωής του έργου, είτε
αυτές οφείλονται σε αλλαγές των επιχειρηματικών αναγκών από την πλευρά του οργανισμού είτε
οφείλονται σε αλλαγές στο λογισμικό των συστημάτων ή στο hardware. Η αρχιτεκτονική ομογενοποιεί το
σύνολο δίνοντας δομή στο πληροφοριακό σύστημα (Shaw, 1996).
Η αρχιτεκτονική ενός πληροφοριακού συστήματος λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις (Meier
et al., 2009):


Την εμβέλεια της επιχείρησης. Η εμβέλεια αφορά στη γεωγραφική έκταση στην οποία

δραστηριοποιείται η επιχείρηση και επηρεάζει εκτός από το μέγεθος, διάφορες παραμέτρους του
συστήματος (π.χ. χρησιμοποιούμενες γλώσσες, time zones).

Τις επιχειρησιακές διεργασίες που θα υποστηρίξει το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και τις
υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) που ήδη υποστηρίζουν τις
λειτουργίες της επιχείρησης.


Τα εμπλεκόμενα μέρη στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής και τους χρήστες του συστήματος.


Τις ανάγκες που θα δημιουργήσει το πληροφοριακό σύστημα, ανάγκες σε ποιότητα και
διαφύλαξη δεδομένων, σε ασφάλεια, σε διαχειρισιμότητα και σε επεκτασιμότητα.


Τα δεδομένα που παράγονται και τηρούνται στο σύστημα.

Σε τεχνικό επίπεδο η συνηθέστερη μορφή αρχιτεκτονικής των ERP συστημάτων είναι η αρχιτεκτονική 3επιπέδων (3 –tier architecture), με την οποία επιχειρείται ο διαχωρισμός της επιχειρηματικής λογικής από
την παρουσίαση των δεδομένων στους χρήστες και από την αποθήκευση των δεδομένων. Στo επίπεδο των
δεδομένων (database tier) παρέχονται υπηρεσίες αποθήκευσης. Στο επίπεδο αυτό εκτελούνται όλες οι
αλληλεπιδράσεις με τη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων, που τις περισσότερες φορές είναι ένα σχεσιακό
σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS). Η αλληλεπίδραση στο επίπεδο αυτό γίνεται με τη
χρήση της Δομημένης Γλώσσας Ερωτημάτων (Structured Query Language - SQL). Το επίπεδο αυτό θα
πρέπει να αλληλοεπιδρά μόνο με το επίπεδο της επιχειρηματικής λογικής και όχι με το επίπεδο της
παρουσίασης, αν και υπάρχουν αρκετά συστήματα όπου υπάρχει άμεση ζεύξη μεταξύ των επιπέδων των
χρηστών και των δεδομένων.
Στο επίπεδο της επιχειρηματικής λογικής (business logic tier) υλοποιείται η επιχειρηματική λογική με τη
χρήση του συστήματος ERP. Θα μπορούσε κανείς να πει πως το επίπεδο αυτό αποτελεί την καρδιά του
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συστήματος ERP μιας και ορίζει το πώς θα διαχειριστεί η πληροφορία στο σύστημα. Όλα τα δεδομένα
ανεξαρτήτου πηγής προέλευσης (διεπαφή χρήστη ή αλληλεπίδραση με κάποιο άλλο σύστημα)
επεξεργάζονται στο επίπεδο αυτό και στην συνέχεια αποστέλλονται στο επίπεδο της βάσης δεδομένων.
Στo επίπεδο της παρουσίασης της πληροφορίας στον χρήστη (presentation tier) παρέχονται υπηρεσίες παρουσίασης και πλοήγησης της εφαρμογής (γραφική διεπαφή χρήστη / user interface).
Σε μια αρχιτεκτονική τριών επιπέδων, τα επίπεδα της παρουσίασης και της επιχειρηματικής λογικής
υλοποιούνται από το σύστημα ERP, ενώ το τρίτο επίπεδο των δεδομένων υλοποιείται από μια σχεσιακή
βάση δεδομένων. Η αρχιτεκτονική των τριών επιπέδων παρουσιάζει μια απλοποιημένη και κατανοητή
εικόνα της αρχιτεκτονικής ενός συστήματος ERP, ωστόσο η υλοποίηση των συστημάτων ERP στην
πραγματικότητα πλέον βασίζεται σε πολυεπίπεδες αρχιτεκτονικές (n-tier).
Η αρχιτεκτονική των 3-επιπέδων που αναλυτικά παρουσιάστηκε παραπάνω, μπορεί να γίνει ευκολότερα
κατανοητή μέσω της εικόνας 2 που ακολουθεί.

Εικόνα 2: Η αρχιτεκτονική 3-επιπέδων
Πηγή: Φυτσιλής, Π. (2015)

Ακολουθώντας τους τέσσερις βασικούς τομείς λειτουργίας των περισσότερων επιχειρήσεων (διαχείριση
εφοδιαστικής αλυσίδας, μάρκετινγκ και πωλήσεις, οικονομική και λογιστική διαχείριση, διοίκηση
ανθρώπινου δυναμικού) τα συστήματα ERP είναι οργανωμένα στις αντίστοιχες επιχειρησιακές ενότητες
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(modules). Σύμφωνα με μελέτη της Gartner Group, οι επιχειρησιακές ενότητες που περιλαμβάνουν τα
πληροφοριακά συστήματα ERP είναι οι εξής:


Διοίκησης Παραγωγής (plant/manufacturing operations)



Εταιρικών Λειτουργιών (corporate functions),



Διαχείρισης Ανθρωπίνων πόρων



Οικονομικής Διαχείρισης (Financial Management Systems - FMS),



Διαχείρισης Πελατών (Customer Relationship Management - CRM),



Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management - SCM).

Η οργάνωση αυτή των συστημάτων ERP σε επιχειρησιακές ενότητες μεταξύ των άλλων επιτρέπει και την
σταδιακή εφαρμογή (implementation) αυτού του είδους των πληροφοριακών λύσεων σε μία επιχείρηση,
εξασφαλίζοντας την ομαλότερη και πιο ασφαλή μετάβαση από τα υπάρχουσα συστήματα που
υποστηρίζουν την λειτουργία του οργανισμού.

2.3 Ο διαχωρισμός των ERP συστημάτων στα διοικητικά επίπεδα
Ανάλογα με το διοικητικό επίπεδο που τοποθετείται κανείς στην ιεραρχία ενός οργανισμού είναι
διαφορετικές και οι ανάγκες πληροφόρησης που προκύπτουν. Σύμφωνα με αυτή τη λογική έτσι και τα
συστήματα ERP διαρθρώνονται σε επίπεδα, τα οποία στόχο έχουν να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες και
να εξυπηρετήσουν διαφορετικές προτεραιότητες.
Στην βάση της ιεραρχικής πυραμίδας τοποθετείται το επίπεδο των συναλλαγών (λειτουργικό επίπεδο). Το
επίπεδο αυτό στοχεύει στην υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, της παροχής υπηρεσιών καθώς και
όλων των λειτουργιών που υποστηρίζουν την επιχείρηση. Σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνονται εφαρμογές
για την αποθήκη, για εντολές παραγγελίας και έκδοση παραστατικών/ τιμολογίων, εφαρμογές της γενικής
λογιστικής κλπ. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό στο επίπεδο αυτό εκτελείται σε καθημερινή βάση
μεγάλος όγκος συναλλαγών που οδηγεί στην δημιουργία μεγάλου όγκου δεδομένων, καθιστώντας την
ανάγκη για ταχύτητα και γρήγορη εκτέλεση των διάφορων εντολών καθοριστική για την ομαλή
διεξαγωγή των διαδικασιών.
Ένα επίπεδο παραπάνω συναντάμε το επίπεδο της λειτουργικής διοίκησης που στοχεύει στην υποστήριξη
του μέσου επιπέδου της διοίκησης (middle management). Στο επίπεδο αυτό υπάρχει η ανάγκη για
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εποπτική εικόνα είτε ενός τμήματος είτε μιας παραγωγικής μονάδας/ διαδικασίας, με στόχο την
βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την βέλτιστη κατανομή των υλικών και άυλων πόρων.
Στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο το ζητούμενο είναι πληροφορία εστιασμένη και συνοπτική, ώστε να
μπορούν να προσδιοριστούν τάσεις, να τεθούν στόχοι και να καθοριστεί η στρατηγική κατεύθυνση του
οργανισμού. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυίας (Business Intelligence
Systems), τα οποία συνδέονται με το reporting (conventional, ad-hoc, multidimensional) και με τεχνικές
οπτικοποίησης δεδομένων που βοηθούν τους οργανισμούς στην διαδικασία λήψης αποφάσεων
βασισμένων σε δεδομένα.

2.4 Τα οφέλη της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων ERP
Είναι γεγονός πως η εισαγωγή ενός ERP συστήματος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πανάκεια για όλα
τα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση. Η επιτυχία εγκατάστασης (implementation)
ενός συστήματος ERP, όπως θα αναδειχθεί πιο αναλυτικά και στην συνέχεια, εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες μεταξύ των οποίων η επιλογή του κατάλληλου ERP συστήματος, η σωστή παραμετροποίησή
του, η σωστή διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα στην διαδικασία χειρισμού των αλλαγών.
Ενδεικτικά, ορισμένα μόνο από τα οφέλη της επιτυχούς εγκατάστασης ενός ERP συστήματος είναι τα
ακόλουθα:


Συγκεντρωμένη και ορθή πληροφορία, ενιαία βάση δεδομένων χωρίς διπλό – τριπλό

καταχωρήσεις και αποκλίσεις μεταξύ των πεδίων.


Καλύτερη διαχείριση των πόρων και καλύτερος συντονισμός των διαδικασιών.



Δεδομένα σε κεντρική βάση δεδομένων προσβάσιμα σε όλο τον οργανισμό σε πραγματικό χρόνο,

ανάλογα βέβαια με τις εξουσιοδοτήσεις και τις ανάγκες που έρχεται να καλύψει κάθε ρόλος.


Καλύτερος συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, εποπτεία και καλύτερος έλεγχος

αποθεμάτων, πιο ακριβής προβλέψεις ζήτησης.


Ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εκτέλεση των επιχειρηματικών διαδικασιών, ευκολότερο

κλείσιμο οικονομικών κύκλων (τριμήνου, εξαμήνου, έτους).


Πιο ακριβείς αναφορές με αποτέλεσμα την διασφάλιση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην

διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Στον αντίποδα, ορισμένες από τις αδυναμίες που θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει στην χρήση των
συστημάτων ERP είναι:
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Το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν οι χρήστες του δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι.

Πίσω από αυτά τα συστήματα τρέχουν πολύπλοκες διαδικασίες, οι οποίες με λάθος χειρισμό υπάρχει
κίνδυνος να αποσταθεροποιηθούν.


Η διαδικασία παραμετροποίησης, εγκατάστασης αλλά και συντήρησης ενός συστήματος ERP

είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και δαπανηρή, με αποτέλεσμα οι ραγδαίες αλλαγές στο επιχειρηματικό
περιβάλλον ενός οργανισμού να μην μπορούν αμέσως να αφομοιωθούν από το σύστημα.


Η ζωτικότητα του συστήματος εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από τους προμηθευτές του

οργανισμού και τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο σε περιπτώσεις ελλιπούς συνεργασίας μαζί τους.

2.5 Τα πληροφοριακά συστήματα στον τομέα του Μάρκετινγκ
Για πρώτη φορά η έννοια «Πληροφοριακά συστήματα Μάρκετινγκ» διατυπώθηκε από τους Cox & Good
το 1967. Σύμφωνα με την θεωρία τους η έννοια των πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα του
Μάρκετινγκ περιγράφεται ως ένα σύνολο διαδικασιών και μεθόδων σχεδιασμού που αξιοποιεί
πληροφορίες χρήσιμες για το Μάρκετινγκ με στόχο την βελτίωση της διαδικασίας αποφάσεων.
Είναι γεγονός πως την τελευταία δεκαπενταετία η φύση του Μάρκετινγκ έχει υποστεί σημαντικές και
καθοριστικές αλλαγές με την διαδεδομένη χρήση της τεχνολογίας, των πληροφοριακών συστημάτων και
του διαδικτύου. Σε ένα περιβάλλον όπου συντελούνται συνεχείς αλλαγές και οι απαιτήσεις αυξάνονται
διαρκώς, οι επιχειρήσεις και τα αντίστοιχα τμήματα μάρκετινγκ αγκαλιάζουν με ενθουσιασμό τις
σύγχρονες προσθήκες της τεχνολογίας ιστού και την χρήση πληροφοριακών συστημάτων, καθώς
αντιλαμβάνονται την ζωτική σημασία της σωστής και ολοκληρωμένης πληροφόρησης για την
εξασφάλιση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πλέον υπάρχει πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα
πωλήσεων και όχι μόνο, ώστε να εντοπίζονται τάσεις και μοτίβα καταναλωτικής συμπεριφοράς, τάσεις
για εποχικότητα και ευκαιρίες για δυναμική παρουσία στην αγορά με την ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών. (Laudon et al., 2011)
Μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα του αυτοματοποιημένου μάρκετινγκ με την χρήση πληροφοριακών
συστημάτων είναι τα εξής:


Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ενεργειών του Μάρκετινγκ, μέσω του κύκλου

«σχεδιασμός – υλοποίηση – μέτρηση – βελτίωση» με αξιοποίηση της διαθέσιμης από τα πληροφοριακά
συστήματα πληροφορίας.
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Καλύτερη και σε βάθος κατανόηση της αγοράς και της συμπεριφοράς των καταναλωτών μέσα

από αυτοματοποιημένες και αναλυτικές αναφορές (up to date αναφορές).


Βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών στον τομέα του μάρκετινγκ, μεγαλύτερη ταχύτητα

στην υλοποίηση των καθημερινών λειτουργιών και συναλλαγών (παραγγελίες υπηρεσιών και
προωθητικών υλικών) με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας.
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3
Έργα λογισμικού: η εφαρμογή ERP σε έναν οργανισμό
Σύμφωνα με τo PMBOK Guide (Project Management Body of Knowledge Guide) ως έργο ορίζεται «η
προσωρινή προσπάθεια για την δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος, υπηρεσίας ή αποτελέσματος» (“A
project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result”.)
Τα έργα ανάπτυξης λογισμικού, μεταξύ των οποίων εντάσσονται και τα έργα υλοποίησης και
εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων ERP σε έναν οργανισμό, παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες
με έργα άλλων τεχνικών τομέων, ωστόσο λόγω της φύσης του λογισμικού υπάρχουν και σημεία στα
οποία διαφοροποιούνται αρκετά. Ορισμένα μόνο από τα σημεία που διαφοροποιούν τα έργα αυτά είναι τα
εξής (Bechtold 1999; Hughes 1999; Κιουντουζής, 1999):


Το αντικείμενο τους είναι κάτι άυλο, καθιστώντας την παρακολούθηση της προόδου λιγότερη

«αισθητή» ίσως να μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, τουλάχιστον για όσους δεν εμπλέκονται στενά με την
ανάπτυξη του έργου.


Το λογισμικό μπορεί να παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα ίσως και όχι εφάμιλλη του μεγέθους

του συστήματος.


Είναι εύπλαστο και ενώ μπορεί με μεγάλη ευκολία και ταχύτητα να αλλάξει, ταυτόχρονα

μοντελοποιεί τον τρόπο που διεξάγεται η εργασία των ατόμων. Συνεπώς, σε τέτοιου είδους έργα η
διαχείριση των αλλαγών αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες, ακριβώς γιατί υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα να θέσει σε κίνδυνο την εξέλιξη και την επιτυχή υλοποίηση του έργου συνολικά.


Η διαθέσιμη τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και αυτό αποτελεί έναν ακόμη

αστάθμητο παράγοντα, πόσο μάλλον σε περιπτώσεις όπου το implementation του συστήματος χρειάζεται
κάποια χρόνια από την έναρξη των διαδικασιών έως την ολοκλήρωσή του. Μεταξύ των επικρατέστερων
προβλημάτων είναι η δυσκολία επικοινωνίας και κατ’ επέκταση η αδυναμία ολοκλήρωσης μεταξύ των
διαφορετικών εκδόσεων του λογισμικού.
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3.1 Φάσεις ανάπτυξης των συστημάτων ERP
Οι φάσεις ανάπτυξης ενός συστήματος ERP περιγράφουν την αλληλουχία των δραστηριοτήτων όπως
εξελίσσονται από τον προσδιορισμό της ανάγκης για την ανάπτυξη του συστήματος έως την ολοκλήρωση
του κύκλου ζωής του έργου. Γενικότερα, έχουν διατυπωθεί διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον
προσδιορισμό των σταδίων στην διάρκεια ανάπτυξης ενός συστήματος ERP. Οι Aarabi et al. (2012)
χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο τεσσάρων σταδίων:


Σχεδιασμός (Planning): Στη φάση αυτή πραγματoποιείται ανάλυση των υφιστάμενων
διαδικασιών, προσδιορίζονται και περιγράφονται λεπτομερώς οι ανάγκες και οι προδιαγραφές του
νέου συστήματος (καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων – Business Blueprint) και το εύρος του
έργου.



Υλοποίηση (Implementation): Σε αυτή τη φάση λαμβάνει χώρα η παραμετροποίηση του
συστήματος και οι χρήστες ξεκινούν να εκπαιδεύονται τόσο στο νέο σύστημα όσο και στις νέες
επιχειρηματικές διαδικασίες.



Σταθεροποίηση (Stabilization): Σε αυτή τη φάση το σύστημα τίθεται σε λειτουργία (Go live).
Μέσα από την χρησιμοποίηση του συστήματος σε κανονικές συνθήκες εργασίας και από τα
σχόλια και τις παρατηρήσεις των χρηστών προκύπτουν ανάγκες για τροποποιήσεις και
διορθώσεις. Επιπλέον, η εκπαίδευση συνεχίζεται και στο πρώτο τουλάχιστον χρονικό διάστημα
αυτού του σταδίου.



Βελτίωση (Improvement): Το σύστημα λειτουργεί κανονικά. Μέσα από την καθημερινή χρήση
του συστήματος προκύπτουν περιθώρια για βελτιώσεις και επεκτάσεις ή προσθήκες.

3.2 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας για ένα έργο ERP
Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για ένα έργο ERP θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σύμφωνα με τους
Kronbichler et al. (2009) οι εξής:
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1. Υποστήριξη και δέσμευση της διοίκησης:
Η σπουδαιότητα του παράγοντα αυτού αναγνωρίζεται από όλους τους ερευνητές στην βιβλιογραφία,
καθώς η ανώτερη διοίκηση είναι εκείνη που διατυπώνει και καθορίζει το όραμα και την στρατηγική
πίσω από την υλοποίηση του έργου, αντικατοπτρίζει στην ουσία την στάση του οργανισμού συνολικά
απέναντι στο έργο και επιπρόσθετα καθορίζει τους πόρους που θα διατεθούν και παρακολουθεί στενά
την εξέλιξη του έργου (Wu et al., 2006).
Επιπλέον, καθώς με την υλοποίηση ενός έργου ERP συντελούνται πολλές ριζικές αλλαγές στον
οργανισμό, τις διαδικασίες και τον τρόπο διεκπεραίωσης των καθημερινών εργασιών, η ανώτερη
διοίκηση μεταξύ των άλλων καλείται να διαμορφώσει τον σχεδιασμό του μηχανισμού διαχείρισης
των αλλαγών (change management).
2. Διοίκηση έργου:
Η υλοποίηση ενός έργου ERP αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλοκο από τη φύση του εγχείρημα. Αν
δεν οριστούν με σαφήνεια το εύρος του έργου, ποιες επιχειρηματικές διαδικασίες πρόκειται να
επανασχεδιαστούν, ποια υποσυστήματα θα υλοποιηθούν, πολύ εύκολα μπορεί αποπροσανατολιστεί
με συνέπεια την αύξηση του κόστους, της πολυπλοκότητας και του χρονοδιαγράμματος. Σε αυτό το
πλαίσιο η διοίκηση του έργου καλείται να παρακολουθεί την εξέλιξη, το εύρος, το κόστος, το
χρονοδιάγραμμα με παράλληλη εξασφάλιση της επιθυμητής ποιότητας των παραδοτέων.

3. Διαχείριση της αλλαγής:
Η εισαγωγή ενός ERP συστήματος σε έναν οργανισμό επιφέρει μεγάλες αλλαγές στις δομές, τις
διαδικασίες (business process), τον τρόπο που διεκπεραιώνονται οι διάφορες επιχειρηματικές
διεργασίες, το γενικότερο πλαίσιο του τρόπου εργασίας και κατ΄επέκταση στην κουλτούρα του
οργανισμού. Σύμφωνα με τους Al-Mashari et al. (2003), όλες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό τους εργαζόμενους, τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν και επικοινωνούν, την θέση τους στον
οργανισμό, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σαν απειλή τις αλλαγές που συντελούνται και αν δεν
μεσολαβήσει η κατάλληλη προετοιμασία και εκπαίδευση, η αντίσταση στις νέες δομές μπορεί να
θεωρηθεί κάτι περισσότερο από δεδομένη. Υπό αυτό το πρίσμα οι Nah et al. (2003) προτείνουν την
ανάμειξη και εμπλοκή των εργαζομένων στην φάση σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου, ώστε να
γίνει κατανοητή η αξία και η συνεισφορά του νέου συστήματος στην βελτίωση του μοντέλου
εργασίας.
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4. Αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών:
Τα συστήματα ERP δεν αποτελούν μόνο πακέτα / λύσεις λογισμικού αλλά στην ουσία είναι ένα
σύνολο από βέλτιστες πρακτικές (best practices) σχετικά με τον τρόπο που διεκπεραιώνονται οι
διάφορες διαδικασίες ενός οργανισμού. Οι βέλτιστες αυτές πρακτικές είναι απόρροια μελέτης αλλά
και της εμπειρίας των κατασκευαστών ERP συστημάτων (π.χ. SAP, Oracle). Συνεπώς, η υλοποίηση
ενός ERP συστήματος συνεπάγεται αναδιοργάνωση και επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών
διαδικασιών, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Kronbichler et al. (2009), «είναι καλύτερα
να προβούμε σε κάποιες αλλαγές των διαδικασιών παρά να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο θα
διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο αναποτελεσματικές διαδικασίες».
5. Εκπαίδευση:
Ένας από τους πιο καθαριστικούς παράγοντες επιτυχίας ενός ERP συστήματος είναι η σε βάθος
εκπαίδευση των ανθρώπων που θα το χρησιμοποιούν. Τα ERP συστήματα τρέχουν από πίσω τους
πολύπλοκες δομές και διαδικασίες και συνεπώς η μη σωστή χρήση τους θα οδηγήσει σε
αποπροσανατολισμό των διαδικασιών και λάθη τα οποία πολύ πιθανόν να μην μπορούν εύκολα και
άμεσα να γίνουν αντιληπτά. Η ολιστική εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας τόσο σε αρχικό στάδιο
μέσω των Super Users που θα οριστούν και κατάλληλα διαμορφωμένων σεμιναρίων και
εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και μετέπειτα στους πρώτους μήνες ζωής του συστήματος. Το λεγόμενο
on the job training, δηλαδή να εκπαιδευτεί ο εργαζόμενος μέσα από την υλοποίηση των καθημερινών
του αρμοδιοτήτων σε κανονικές συνθήκες εργασίας είναι εξίσου σημαντικό, ώστε να προσδιοριστούν
θέματα και ανεπάρκειες με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
6. Σύνθεση και ικανότητες της ομάδας έργου:
Πρόκειται για τα άτομα από την πλευρά του οργανισμού που θα κληθούν να διαχειριστούν το έργο,
να αναθέσουν ρόλους και αρμοδιότητες, να διαμορφώσουν το χρονοδιάγραμμα, να συνεργαστούν
στενά με την ομάδα των συμβούλων υλοποίησης. Οι άνθρωποι που θα επιλεγούν να αναλάβουν αυτό
τον ρόλο θα πρέπει πέρα από ικανότητες να διαθέτουν και κύρος, ώστε να διασφαλιστεί από την
άποψη αυτή η επιτυχής έκβαση του έργου υλοποίησης (Umble et al., 2003; Nah et al, 2003).

7. Επικοινωνία και συνεργασία:
Παράγοντας καθοριστικής σημασίας κρίνεται η επικοινωνία και η συνεργασία τόσο μεταξύ των
μελών της ομάδας έργου και των εξωτερικών συμβούλων όσο και η επικοινωνία των ανωτέρων με
όλο τον υπόλοιπο οργανισμό. Η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου θα αποτύχει αν δεν μπορέσει να
επικοινωνηθεί σωστά και να γίνει κατανοητό όχι μόνο από τους άμεσα εμπλεκόμενους αλλά και από
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το σύνολο του οργανισμού. Η ροή της πληροφορίας είναι σημαντική τόσο από τα υψηλά επίπεδα της
ιεραρχίας προς τα χαμηλότερα (top down), αλλά και η ανάποδη διαδικασία (bottom up), ώστε να
μπορούν να επικοινωνηθούν σχόλια και παρατηρήσεις από το επίπεδο των χρηστών προς την
διοίκηση του έργου.
8. Διαχείριση των παλαιών συστημάτων (Legacy Systems) και δεδομένων:
Η υφιστάμενη κατάσταση του οργανισμού, η κουλτούρα, οι διαδικασίες και οι πληροφοριακές
υποδομές που υποστηρίζουν τη συνολική λειτουργία του έρχονται να παίξουν καθοριστικό ρόλο κατά
την διαμόρφωση και υλοποίηση του νέου συστήματος.

9. Ηγεσία και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων:
Το άτομο που θα ηγείται του έργου θα πρέπει να το υποστηρίζει, να συμβάλει στην εξέλιξή του, να
εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την βιωσιμότητα του έργου, να κρατά αμείωτο το
ενδιαφέρον της ανώτατης διοίκησης και να ενισχύει την υποστηρικτική στάση της απέναντι στο έργο
καθώς και την αποδοχή του έργου από τον οργανισμό (Kronbichler et al., 2009). Είναι προτιμότερο το
άτομο αυτό να προέρχεται από την βαθμίδα της ανώτερης διοίκησης προκειμένου να μπορεί να πάρει
αποφάσεις και να ορίσει την κατεύθυνση του έργου, όπως για παράδειγμα ο διευθυντής του τμήματος
πληροφορικής του οργανισμού (CIO – Chief Information Officer) (Akkermans & Helden, 2002).
10. Eργαλεία και ικανότητες του πωλητή/συμβούλου υλοποίησης:
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ένα ERP σύστημα είναι κάτι πολύ περισσότερο από το λογισμικό.
Είναι ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών για την οργάνωση και την διεξαγωγή των επιχειρηματικών
διαδικασιών, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα από πολύωρες μελέτες και την εμπειρία του
συμβούλου υλοποίησης του έργου. Η πολυπλοκότητα των έργων ERP και των αλλαγών που έρχονται
να φέρουν σε έναν οργανισμό σε συνδυασμό με την πιθανή έλλειψη σχετικών γνώσεων από την
πλευρά του οργανισμού, καθιστά καθοριστικό το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η εταιρεία –
σύμβουλος υλοποίησης. Εκτός από την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γνώσεις του τεχνικού αλλά
και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο σύμβουλος υλοποίησης πρέπει να διαθέτει καλές
επικοινωνιακές ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνεί και να συνεργάζεται
αποτελεσματικά με τον οργανισμό.
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11. Ανάπτυξη του συστήματος, δοκιμές και αντιμετώπιση προβλημάτων:
Σύμφωνα με τους Nah et al. (2003) η ανάγκη για έλεγχο και αντιμετώπιση προβλημάτων είναι
αντιστρόφως ανάλογη με το εύρος των αλλαγών στις επιχειρηματικές διαδικασίες, δηλαδή όσο πιο
απρόθυμος είναι ο οργανισμός στο να προσαρμόσει τις διαδικασίες του στο ERP και να τις
επανασχεδιάσει, τόσο μεγαλύτερες αλλαγές και παραμετροποιήσεις θα πρέπει να γίνουν στο
λογισμικό, με αποτέλεσμα εκτός από τον χρόνο και το κόστος να αυξάνεται και η πιθανότητα
εμφάνισης λαθών.
12. Συμμετοχή και υποστήριξη των χρηστών στο έργο:
Επειδή όπως έχει ήδη τονιστεί, η υλοποίηση ενός συστήματος ERP συνεπάγεται πολλές αλλαγές στον
τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι διαδικασίες και τον τρόπο εργασίας γενικότερα, συχνά
αντιμετωπίζεται από τους χρήστες σαν απειλή. Ωστόσο, εξασφαλίζοντας την συμμετοχή τους τόσο
στο επίπεδο του προσδιορισμού των αναγκών – απαιτήσεων όσο και στο επίπεδο της υλοποίησης,
αφενός εξάγεται σημαντική πληροφορία για το “as is” των διαδικασιών και αφετέρου αποφεύγεται η
αντίσταση στην αλλαγή.
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4
Η περίπτωση μελέτης της εφαρμογής συστήματος ERP
στον όμιλο Nestlé S.A
Το 2000 η Nestlé ανακοίνωσε το GLOBE Project, ένα παγκόσμιο SAP Project που σχεδιάστηκε για να
αναγκάσει τη συνομοσπονδία της παγκόσμιας επιχείρησης να λειτουργήσει σαν μία ενιαία ομάδα.
"Το θέμα είναι να κάνουμε την Nestlé την πρώτη εταιρεία που θα λειτουργεί σε εκατοντάδες χώρες με τον
ίδιο τρόπο όπως εάν λειτουργούσε σε μία χώρα. Και αυτό δεν είχε επιτευχθεί από καμία εταιρεία - ούτε καν
από τους Βρετανούς East India Co., στην κορυφή της δύναμης εμπορίας τσαγιού - στην ιστορία του
παγκόσμιου εμπορίου. "
Η παγκόσμια εφαρμογή του συστήματος SAP στην Nestlé είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη της SAP.com
που έγινε ποτέ και υπολογίζεται σε τρία δισεκατομμύρια δολάρια. Η απόφαση για την εφαρμογή του SAP
πάρθηκε από τον Διευθύνων Σύμβουλο της Nestlé, Peter Brabeck. Από το 2001 έως το 2005, η εισαγωγή
στο SAP πραγματοποιήθηκε σε χώρες εκτός των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Λατινικής Αμερικής,
της Ευρώπης, της Βραζιλίας και της Ιταλίας.
Στόχος πίσω από την εφαρμογή του Nestlé GLOBE ήταν η ενοποίηση, ώστε η Nestlé ως παγκόσμιος
κολοσσός να μπορεί πραγματικά να αξιοποιήσει το μέγεθος και την αγοραστική της δύναμη με όλα τα
επιμέρους τμήματα και εργοστάσιά της να δρουν σε ένα κοινό σύστημα. Επιπλέον, για να έχει το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, η Nestlé έπρεπε να επαναπροσδιορίσει τις επιχειρηματικές
διαδικασίες της και να κεντρικοποιήσει τη βάση δεδομένων της, ώστε οι αναφορές που παράγονται αλλά
και οι προβλέψεις και οι οικονομικές καταστάσεις να είναι πιο

ακριβείς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της προ GLOBE εποχής αποτελεί η ιστορία της βανίλια για την Nestlé USA.
Πριν την εφαρμογή του SAP κάθε κομμάτι – εργοστάσιο της Nestlé USA λειτουργούσε εντελώς
ανεξάρτητα και κατέληγε στις δικές του επιχειρηματικές αποφάσεις. Το 1997, μία ομάδα εξετάζοντας τα
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διάφορα συστήματα της Nestlé USA, ανακάλυψε μεταξύ άλλων πως τα Brands της πλήρωναν 29
διαφορετικές τιμές για την βανίλια στον ίδιο προμηθευτή (Worthen, pg. 2). Αυτό ήταν αποτέλεσμα του
ότι κάθε εργοστάσιο διαπραγματευόταν ανεξάρτητα την τιμή με τον προμηθευτή και ο προμηθευτής από
την πλευρά του προσάρμοζε την τιμή ανάλογα με το ποσό που θεωρούσε πως το εργοστάσιο ήταν
πρόθυμο να πληρώσει. Η κατάσταση γινόταν ακόμα χειρότερη μιας και το κάθε εργοστάσιο αναφερόταν
στην βανίλια με διαφορετικό τρόπο, καθιστώντας αδύνατο για τους υπεύθυνους στα κεντρικά να
προχωρήσουν σε συγκρίσεις και να ελέγξουν το κόστος παραγωγής (Worthen, pg. 2).

4.1 Η εφαρμογή του GLOBE στην Nestlé Hellas
Η ανάγκη για την υλοποίηση του GLOBE στην Nestlé Hellas (και όχι μόνο) προκύπτει από τις ανάγκες
για:


Αξιοποίηση του μεγέθους και της δύναμης της εταιρείας.



Βελτίωση της αποτελεσματικότητας παρά την αυξανόμενη πολυπλοκότητα.


Υλοποίηση ευέλικτων οργανωτικών δομών με λιγότερα επίπεδα ιεραρχίας και περισσότερη
συνεργασία.


Βελτίωση διαχείρισης του αυξανόμενου intermarket supply.

Στόχοι της εφαρμογής του GLOBE είναι:


Η δημιουργία εναρμονισμένων επιχειρησιακών διαδικασιών – Best Practices



Η τυποποίηση των Δεδομένων (Master Data)



Η τυποποίηση της Τεχνολογικής υποδομής (IS/IT)

Με τη χρήση του GLOBE βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της εργασίας μέσω:


Της γρηγορότερης ροής των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο προς τους κατάλληλους

αποδέκτες.


Του ενιαίου πληροφορικού περιβάλλοντος, ελαχιστοποιώντας τις εργασίες που δεν παράγουν

καμία αξία (διπλές/τριπλές καταχωρήσεις, επανέλεγχοι, ενοποιήσεις κλπ.).


Της

αυτοματοποίησης

των

“διαχειριστικών

εργασιών”

(εγκρίσεις

παραγγελιών κ.λπ.).


Των ξεκάθαρων ρόλων και υπευθυνοτήτων για κάθε εργαζόμενο.



Της κοινής πηγής άντλησης της πληροφορίας.
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εξόδων,

απουσιών,

Εστιάζοντας στο κομμάτι του Marketing, οι εργαζόμενοι σε αυτό καλούνται να αφιερώσουν λιγότερο
χρόνο πλέον σε επίλυση βραχυπρόθεσμων προβλημάτων και περισσότερο χρόνο στην ανάπτυξη των
brands και την κατανόηση και την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού.
Στην Ελλάδα η υλοποίηση του GLOBE ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2006 και πήγε Live 1η Οκτωβρίου
του 2007. Η προετοιμασία οργανώθηκε σε τέσσερις κύριους άξονες, όπως αναδεικνύεται και από την
εικόνα που ακολουθεί.

Εικόνα 3: GLOBE - άξονες προετοιμασίας

Μεταξύ άλλων βασικός παράγοντας της επιτυχημένης υλοποίησης του GLOBE ήταν η εκπαίδευση όλων
των εργαζομένων της εταιρείας – τελικών χρηστών. Μέσα σε διάστημα τριών μηνών έπρεπε να
εκπαιδευτούν 580 τελικοί χρήστες (end users), με κατά μέσο όρο οκτώ ρόλους ανά τελικό χρήστη,
συνολικά 19.350 ώρες εκπαίδευσης, 59 συνολικά εκπαιδευτές και 37 ώρες εκπαίδευσης ανά τελικό
χρήστη. Παράλληλα προετοιμάστηκαν από τους super users εκπαιδευτικά υλικά (training materials),
διαθέσιμα σε ελληνικά και αγγλικά προκειμένου να στηρίξουν τους τελικούς χρήστες μετά το Go – Live.
Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν περίπου 2.800 εκπαιδευτικά υλικά.
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5
Κύρια στοιχεία της πρακτικής άσκησης
5.1 Περιγραφή της εταιρείας: η Nestlé στην ελληνική και παγκόσμια
αγορά.
Η ιστορία της εταιρείας ξεκινάει το 1866 με την ίδρυση της Anglo Swiss, της Άγγλο-ελβετικής εταιρείας
συμπυκνωμένου γάλακτος. Ο Henri Nestlé ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό βρεφικό φαγητό το 1867 και το
1905 η εταιρεία που ίδρυσε συγχωνεύτηκε με την Anglo Swiss για να σχηματίσει αυτό που σήμερα είναι
γνωστό σαν όμιλος Nestlé.
Το 1905 η Nestlé & Anglo Swiss έχει περισσότερα από 20 εργοστάσια και ξεκινά να χρησιμοποιεί
θυγατρικές στο εξωτερικό, με στόχο να δημιουργήσει ένα δίκτυο πωλήσεων που θα καλύπτει την Αφρική,
την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Αυστραλία. Το ξέσπασμα του πολέμου το 1914 οδηγεί σε
αυξημένη ζήτηση για συμπυκνωμένο γάλα και σοκολάτα, αλλά η έλλειψη πρώτων υλών και οι
περιορισμοί του διασυνοριακού εμπορίου εμποδίζουν την παραγωγή για τη Nestlé και την Anglo-Swiss.
Για να λύσει αυτό το πρόβλημα, η εταιρεία αποκτά εγκαταστάσεις επεξεργασίας στις ΗΠΑ και την
Αυστραλία και μέχρι το τέλος του πολέμου διπλασιάζει πλέον τον αριθμό των εργοστασίων που διαθέτει
(40 εργοστάσια).
Εκ τότε η εταιρεία διαρκώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται, με αποτέλεσμα σταδιακά να αναδειχθεί στην
μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων παγκοσμίως.
Μετά από χρόνια ανάπτυξης, η Nestlé επανεξετάζει το πορτφόλιό της και προωθεί εκείνες τις μάρκες που
ικανοποιούν όλο και περισσότερο τους καταναλωτές που είναι συνειδητοποιημένοι όσον αφορά την
υγεία, σύμφωνα με το νέο όραμα για τη διατροφή, την υγεία και την ευεξία. Η εταιρεία επεκτείνεται στις
ΗΠΑ, την Ανατολική Ευρώπη και την Ασία, ενώ παράλληλα στοχεύει στην απόκτηση της παγκόσμιας
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ηγεσίας σε νερό, παγωτά και ζωοτροφές. Η Nestlé διατυπώνει για πρώτη φορά την προσέγγιση της
δημιουργίας κοινής αξίας για τις επιχειρήσεις και εγκαινιάζει το Σχέδιο Cocoa της Nestlé και το
πρόγραμμα Nescafé Plan για την περαιτέρω ανάπτυξη βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού σε κακάο και
καφέ.
Η επιχείρηση οικοδομείται και αναπτύσσεται με άξονα τις διαχρονικές ανθρώπινες αξίες και υπηρετεί τις
θεμελιώδεις αρχές της δικαιοσύνης, της εντιμότητας και του σεβασμού προς τον άνθρωπο, την κοινωνία
και το περιβάλλον. Περίπου 150 χρόνια από το γεγονός που σηματοδότησε την ίδρυσή της, η Nestlé S.A.
είναι η κορυφαία εταιρεία στον τομέα της διατροφής, της υγείας και της ευεξίας. Με έδρα στο Vevey της
Ελβετίας, η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις σε 197 χώρες, λειτουργεί 442 εργοστάσια σε 86 χώρες και
απασχολεί 339.000 υπαλλήλους παγκοσμίως.
Η Nestlé με έμφαση στη Διατροφή, την Υγεία και την Ευεξία, δρα δημιουργώντας αμοιβαίο όφελος τόσο
για την εταιρεία όσο και την κοινωνία και λειτουργεί με επίκεντρο τον άνθρωπο σε όλο το φάσμα της
δραστηριότητάς της.
Ένα από τα βασικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Nestlé είναι η καινοτομία. Ας μην ξεχνάμε ότι η
ίδρυση της εταιρείας βασίστηκε στην επιστημονική έρευνα του Henri Nestlé, του φαρμακοποιού που
δημιούργησε το πιο διάσημο βρεφικό γεύμα, τη Farine Lactée. Σήμερα διαθέτει 28 κέντρα που εργάζονται
πάνω στην έρευνα, την ανάπτυξη και την τεχνολογία των προϊόντων της. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
δίκτυο Έρευνας και Ανάπτυξης στο χώρο των τροφίμων, που συνολικά απασχολεί περισσότερους από
5.000 υπαλλήλους. Μέσω του διεθνούς αυτού δικτύου της, οι επιστημονικές έννοιες μεταφράζονται
διαρκώς σε καινοτόμα προϊόντα. Χωρίς όλη αυτήν την υποστήριξη, η Nestlé δεν θα μπορούσε να είναι η
κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Διατροφής, της Υγείας και της Ευεξίας.
Τα πρώτα προϊόντα της Nestlé στη Ελλάδα εμφανίζονται στα τέλη του 19ου αιώνα σε απευθείας
εισαγωγή από την Ελβετία. Την ίδια εποχή, το «γαλακτούχον άλευρον Nestlé» διαφημίζεται σε ελληνική
εφημερίδα. To 1914 η Nestlé εμφανίζεται επισήμως στην Ελλάδα με την επωνυμία “Εταιρεία Nestlé &
Anglo – Swiss Condensed Milk Co., Cham & Vevey (Ελβετία)» και εγκαθίσταται στον αριθμό 1 της οδού
Πλούτωνος.
Τα βασικά πλέον προϊόντα της εταιρείας στην ελληνική αγορά είναι: προϊόντα βρεφικής διατροφής,
καφές, σοκολάτες, προϊόντα μαγειρικής, δημητριακά και μπάρες πρωινού, φυσικό μεταλλικό νερό,
στιγμιαία σοκολατούχα ροφήματα, προϊόντα για επαγγελματική χρήση και προϊόντα διατροφής
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κατοικίδιων ζώων. Η Nestlé Ελλάς εξάγει μερικές από τις πιο αγαπημένες ελληνικές μάρκες στις
μεγαλύτερες αγορές του κόσμου. Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο των Οινοφύτων στην Ελλάδα εξάγει πάνω
από 1.500 τόνους καφέ (Λουμίδης Παπαγάλος και Nescafé) σε 9 χώρες μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ,
Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία, πλέον και με νέες προσθήκες στην γκάμα προϊόντων που
παράγει.

5.2 Στόχος της Πρακτικής άσκησης
Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκόμισα από το εν λόγω
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, καθώς και η σύνδεση με την αγορά εργασίας και το περιβάλλον μιας
πολυεθνικής εταιρείας. Προερχόμενη από τον κλάδο των μηχανικών μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω
τον κόσμο των επιχειρήσεων, αλλά και παράλληλα να εφαρμόσω σε ένα coorporate περιβάλλον αρχές και
αξίες που είχα αποκομίσει κατά την προηγούμενη επαγγελματική μου ενασχόληση.
Μέσα από την πρακτική άσκηση σε έναν τόσο μεγάλο οργανισμό και κυρίως μέσα από την συγκεκριμένη
θέση πρακτικής για την οποία θα γίνει εκτενέστερα λόγος στην συνέχεια, μου δόθηκε η ευκαιρία να
εκτεθώ σε πολλά και διαφορετικά αντικείμενα, να γνωρίσω διάφορους τομείς μιας πολυεθνικής εταιρείας,
να συνεργαστώ με ανθρώπους σε διαφορετικές βαθμίδες και με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο, να
μελετήσω συμπεριφορές και ρόλους. Πέρα από τις γνώσεις που αποκομίζει κανείς μέσα από την
διαδικασία της πρακτικής άσκησης, του δίνεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα να τεστάρει τον εαυτό του,
να ανακαλύψει δυνατά και αδύναμα σημεία του, δεξιότητες, κλίσεις και περιοχές ενδιαφέροντος, αλλά
και πιθανής μελλοντικής επαγγελματικής δραστηριοποίησης.
Επιπλέον, σημαντική είναι τόσο η επικοινωνία και η επαφή με τον επιβλέποντα της πρακτικής και η
διαδικασία του mentoring, όσο και η γνωριμία και η συνεργασία με πολλούς και διαφορετικούς
ανθρώπους και ρόλους, αλλά και η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και η διεύρυνση του
επαγγελματικού κύκλου.

5.3

Οργάνωση της έκθεσης δραστηριοτήτων

Στην έκθεση δραστηριοτήτων που ακολουθεί, θα γίνει αρχικά μια συνοπτική παρουσίαση του τμήματος
της εταιρείας στο οποίο κλήθηκα να κάνω την πρακτική μου άσκηση. Στην συνέχεια, θα γίνει μία
περιγραφή της θέσης και θα προσδιοριστούν τα βασικά καθήκοντα και το σύνολο των δραστηριοτήτων
που διεκπεραίωσα κατά την διάρκεια της πρακτικής στην εταιρεία. Θα γίνει εκτενής αναφορά στα
διαφορετικά project που κλήθηκα να συμμετάσχω, στις τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις στις οποίες
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συμμετείχα, στις καθημερινές ενασχολήσεις και υποχρεώσεις μου. Επιπλέον, αναφορά θα γίνει στην
συνεργασία και επικοινωνία με πολλούς διαφορετικούς ρόλους, καθώς και την στενή και καθημερινή
επικοινωνία με την επιβλέπουσα της πρακτικής από την πλευρά της εταιρείας και την λογική του
mentoring στην οποία κινηθήκαμε.
Προκειμένου να οργανωθούν χρονικά οι δραστηριότητες και για λόγους καλύτερης απόδοσης αυτών, το
εξάμηνο μέσα στο οποίο ολοκληρώθηκε η πρακτική μου άσκηση, θα χωριστεί σε τρεις δίμηνες περιόδους
(Ιανουάριος – Φεβρουάριος, Μάρτιος – Απρίλιος, Μάϊος – Ιούνιος - Ιούλιος). Τέλος, θα προσδιοριστούν
προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετώπισα στην πορεία αυτή και θα δοθεί μία αξιολόγηση της
συνολικής εμπειρίας που αποκόμισα καθώς και περιθώρια και περιοχές προς βελτίωση της όλης
διαδικασίας.

5.4 Περιγραφή του τμήματος
Στις 15 Ιανουαρίου 2019 ξεκίνησα την πρακτική μου άσκηση στην Nestlé Hellas και πιο συγκεκριμένα
στο τμήμα Μάρκετινγκ των ροφημάτων (NESQUIK® Dairy). Το στιγμιαίο σοκολατούχο ρόφημα με
κακάο Nesquik αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αγαπημένη συνήθεια των παιδιών, μιας και δίνει στο γάλα
σοκολατούχα γεύση και καταφέρνει να πείσει ακόμα και τους πιο δύσπιστους.
Το κομμάτι των ροφημάτων (Dairy / beverages) αποτελεί κομμάτι του ευρύτερου τμήματος της
σοκολάτας και των μαγειρικών. Το λεγόμενο τμήμα CDF (Chocolate – Dairy – Food) περιλαμβάνει στο
πορτφόλιό του μερικές από τις πιο γνώριμες μάρκες σοκολάτας στην ελληνική αγορά, προϊόντα
μαγειρικής, όπως πουρέ, ζωμούς λαχανικών και κύβους, καθώς και προϊόντα ζαχαροπλαστικής όπως το
κακάο και οι κουβερτούρες.
Το τμήμα μάρκετινγκ του CDF αποτελείται συνολικά από οκτώ άτομα/ ρόλους. Τον Business Executive
Officer (BEO) του τμήματος, ο οποίος αναφέρεται απευθείας στον Chief Executive Officer της εταιρείας
(CEO), την Senior Brand Manager της σοκολάτας και την Brand Manager αντίστοιχα, την Group Brand
Manager των ειδών μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, στην οποία αναφέρονται ο Brand Manager των
μαγειρικών και η Brand Manager της ζαχαροπλαστικής, καθώς και την Senior Brand Manager των
ροφημάτων, η οποία αναφέρεται απευθείας στον BEO και στην οποία αναφερόμουν και εγώ. Επιπλέον,
υπήρχε και ο ρόλος του Marketing Trainee, που υποστηρίζει τόσο το κομμάτι της σοκολάτας όσο και των
μαγειρικών και της ζαχαροπλαστικής.
Κάτω από την ομπρέλα του Brand Nesquik, ανήκει η σκόνη για το στιγμιαίο ρόφημα κακάο, αλλά και τα
δημητριακά και οι μπάρες πρωϊνού. Ωστόσο, το συγκεκριμένο τμήμα στο οποίο υπάγεται ο ρόλος μου,
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εστιάζεται στο μάρκετινγκ μόνο του πρώτου εξ’ αυτών. Το πορτφόλιο του τμήματος αποτελείται από
τέσσερις κωδικούς, τέσσερα διαφορετικά format της σκόνης για στιγμιαίο ρόφημα κακάο. Πρόσφατα η
γκάμα διαθέσιμων προϊόντων συμπληρώθηκε με την προσθήκη του Nesquik Νιφάδες Βρώμης με Κακάο,
στο λανσάρισμα του οποίου είχα την χαρά να εμπλακώ, για αυτό και θα αναφερθώ ξεχωριστά σε επόμενο
στάδιο.
Στόχος του τμήματος μάρκετινγκ είναι μέσω της above και της below the line επικοινωνίας, να αυξήσει το
Brand awareness, με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων μέσα από όλα τα διαθέσιμα κανάλια
(ηλεκτρονικό κατάστημα, λιανεμπόριο) και κατ΄επέκταση την αύξηση της πελατειακής βάσης και του
μεριδίου στην αγορά. Σαφώς, σε όλη αυτή την προσπάθεια, πλαισιώνεται από ρόλους κλειδιά, όπως οι
Financial Controllers, οι Demand & Supply Planners, τα τμήματα των πωλήσεων, καθώς η επικοινωνία, η
ανταλλαγή πληροφορίας και η δια τμηματική (cross – functional) συνεργασία είναι μέρος της κουλτούρας
της εταιρείας και της επιτυχημένης εδώ και 150 χρόνια πορείας της στον χώρο της διατροφής, της υγείας
και της ευεξίας.

5.5 Περιγραφή της θέσης και των καθηκόντων
Η θέση πρακτικής άσκησης στην ομάδα του Nesquik Dairy, στην πραγματικότητα έχει τον ρόλο ενός
Marketing Trainee, με όλες τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται. Η συγκεκριμένη
θέση πρακτικής άσκησης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ίσως σαν ρόλος κλειδί, μιας και την
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων διαχειρίζεται ένα και μόνο άτομο, η Senior Brand Manager της
κατηγορίας. με την οποία υπάρχει καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία.
Μεταξύ άλλων το άτομο που καλύπτει τη θέση αυτή της πρακτικής άσκησης έχει τον ρόλο του Purchase
Requisition Administrator για την κατηγορία, είναι δηλαδή υπεύθυνο για την δημιουργία στο σύστημα
όλων των εντολών αγοράς (Purchase requisitions, Purchase Orders), τον έλεγχο των τιμολογίων και την
έγκριση πληρωμής τους, ώστε να προχωράει η διαδικασία εξόφλησης των προμηθευτών. Στο τέλος κάθε
μήνα καλείται να παραδώσει στην Financial Controller του τμήματος αναλυτικά τα accruals, ποσά δηλαδή
που έχουν ξοδευτεί για υπηρεσίες και εκκρεμεί η τιμολόγησή τους από τον προμηθευτή.
Επιπλέον, όσον αφορά την αλληλεπίδραση με το SAP ERP σύστημα καλείται να ολοκληρώνει μέσα από
αυτό, οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία συναφή με το συγκεκριμένο τμήμα μάρκετινγκ. Σημαντικό
κομμάτι αποτελεί και η διαχείριση του budget του τμήματος και η απόδοση και ολοκλήρωσή του μέσα
από το CRM (Initiation - Handling – Update CRM). Παράλληλα, είναι υπεύθυνο για την έναρξη της
διαδικασίας ανοίγματος νέου υλικού / προϊόντος (material) στο SAP καθώς και για την ολοκλήρωση του
κύκλου, αφού συμπληρώσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι τα αντίστοιχα πεδία τους.
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Η υποστήριξη της Below the line επικοινωνίας της κατηγορίας είναι ένα εξίσου σημαντικό μέρος των
αρμοδιοτήτων. Υπό την επίβλεψη της manager της κατηγορίας καλείται να αναλάβει τον συντονισμό και
την γενικότερη οργάνωση των διοργανώσεων / εκδηλώσεων στα οποία υλοποιείται τοποθέτηση ως Brand
Nesquik (PR events). Επιπρόσθετα, αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους συνεργάτες από τις
διαφημιστικές και την συνεργασία μαζί τους για μακέτες, καταχωρήσεις σε έντυπα, κατασκευές για τις
εκδηλώσεις και συντονισμός της ολοκληρωμένης παρουσίας και τοποθέτησης του Brand.
Ενεργή συμμετοχή καλείται να έχει και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών με
την αξιολόγηση των εναλλακτικών για gift on pack (προϊόν + κάποιο δώρο), διατύπωση και αναλυτική
περιγραφή των βημάτων ανασυσκευασίας. Συμμετοχή έχει και στην εικόνα και τις προβολές του Brand
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media pages). Η διαχείριση πελατών με παράπονα που
απαιτούσαν έναν πιο λεπτό χειρισμό είναι επίσης μέρος των καθηκόντων του.
Τέλος, συμμετέχει σε μηνιαίο κύκλο συναντήσεων (DP Reviews), όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι του
τμήματος μάρκετινγκ, η Demand & Supply Planner του τμήματος, οι Financial Controllers, οι CCSDs της
κατηγορίας και εκπρόσωποι των πωλήσεων και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και τα
insights που μπορεί να φέρει κάθε ρόλος, αποφασίζεται και «κλειδώνει» η πρόβλεψη για τον μήνα και τον
άμεσο ορίζοντα (τρίμηνο).
Μέσα από την πρακτική άσκηση στόχος είναι η εφαρμογή των γνώσεων που έχει κανείς αποκτήσει κατά
την διάρκεια της εκπαιδευτικής του πορείας, αλλά και η περαιτέρω εκπαίδευσή του μέσα από την
ανάληψη καθηκόντων σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Σε συνθήκες κανονικής επαγγελματικής
απασχόλησης δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν στόχοι χρονικά καθορισμένοι (deadlines), αλλά και
στιγμές πίεσης και μεγάλου φόρτου εργασίας. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί η πολυπλοκότητα των
διαδικασιών σε έναν οργανισμό τέτοιου μεγέθους, καθιστώντας την αναλυτική και κριτική σκέψη και την
ανάληψη πρωτοβουλιών παράγοντα καθοριστικής σημασίας. Ο ορισμός προτεραιοτήτων και η σωστή
διαχείριση του χρόνου αποτελούν σημαντικές πτυχές για την επίτευξη ενός άρτιου και ολοκληρωμένου
αποτελέσματος. Τέλος, το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, καθώς και οι καλές επικοινωνιακές
δεξιότητες κρίνονται αναγκαία προσόντα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει κανείς στα καθήκοντα του
συγκεκριμένου ρόλου.
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6
Δραστηριότητες, Προγραμματισμός και Gantt-Chart
6.1 Μηνιαία αναφορά Δραστηριοτήτων
6.1.1 Ιανουάριος – Φεβρουάριος
6.1.1.1 Ένταξη στην ομάδα - Εκπαίδευση
Για την ομαλή ένταξη του νέου ατόμου στην ομάδα, αλλά και γενικότερα στο περιβάλλον της εταιρείας,
κρίνεται απαραίτητο να μεσολαβήσει ένα εισαγωγικό διάστημα, ένα διάστημα εκπαίδευσης προκειμένου
να γνωρίσει τις αρχές, τις αξίες και τις ιδέες που πρεσβεύει τόσο η εταιρεία στο σύνολό της όσο και το
τμήμα στο οποίο θα ενταχθεί. Οι πρώτες μέρες είναι λίγο ανιχνευτικές, αφού κανείς προσπαθεί να
ενταχθεί ομαλά στο νέο εργασιακό περιβάλλον, να αφουγκραστεί την κουλτούρα των ανθρώπων που
εργάζονται στον οργανισμό, να γνωρίσει τα άτομα της ομάδας του αλλά και άτομα με τα οποία θα
υπάρχει άμεση και καθημερινή συνεργασία.
Λόγω αυξημένου όγκου εργασίας και χρονικών περιορισμών, ακολουθήθηκε σε γενικό πλαίσιο μία
λογική “on the job training”, με ανάληψη καθηκόντων και θεμάτων προς διεκπεραίωση από την πρώτη
κιόλας ημέρα. Τις δύο πρώτες ημέρες αφιερώθηκε χρόνος για επαφή και γνωριμία με τα προϊόντα που
απαρτίζουν την κατηγορία, παρατηρήθηκε η σύστασή τους, οι συσκευασίες τους (packaging) και τα
μηνύματα που περιλαμβάνονται πάνω σε αυτές, η μελέτη των διατροφικών πληροφοριών και η σημασία
αυτών, τα διαθέσιμα format και μεγέθη του βασικού κωδικού. Επιπλέον, υπήρξε άμεση σύγκριση με
προγενέστερα format και προϊόντα της κατηγορίας, αφού μάλιστα πρόσφατα είχε συντελεστεί αλλαγή
στην βασική συνταγή, αλλά και σύγκριση με προϊόντα του ανταγωνισμού.
Από την πρώτη κιόλας ημέρα ξεκίνησε ένας κύκλος τακτικών συναντήσεων με την Senior Brand Manager
της κατηγορίας, η οποία προχώρησε σε μία γενικότερη εισαγωγή για την εταιρεία και τις διαδικασίες της
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(Business processes), το Business, τον ρόλο του τμήματος Μάρκετινγκ, την αγορά της κατηγορίας, την
πολιτική, τις αξίες και την φιλοσοφία του Brand, πρακτικές Μάρκετινγκ, τους στόχους της κατηγορίας για
το Year to Go, τους κύκλους συναντήσεων σε εβδομαδιαίο και μηνιαίο επίπεδο, την περιγραφή του ρόλου
της πρακτικής άσκησης και των αρμοδιοτήτων που ο ρόλος αυτός συνεπάγεται. Σημαντικό κομμάτι ήταν
η κατανόηση της στρατηγικής, της πολιτικής και της φιλοσοφίας του Brand, λαμβάνοντας υπόψη πως
πρόκειται και για ένα προϊόν που απευθύνεται σε παιδιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ειδική
προσέγγιση που απαιτείται.
Μέσα στις πρώτες δεκαπέντε ημέρες δρομολογήθηκαν σταδιακά συναντήσεις (induction sessions) με όλα
τα άτομα που απαρτίζουν άμεσα την ομάδα του Nesquik Dairy αλλά και τους βασικούς ρόλους με τους
οποίους υπάρχει συνεργασία. Μεταξύ των πρώτων συναντήσεων ήταν με τον Marketing Trainee του
τμήματος του CDF (Culinary, Dairy, Food), κατά την οποία έμφαση δόθηκε στις διαδικασίες και την
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του τμήματος μέσα από το σύστημα ERP SAP, το οποίο θα
αποτελούσε σημαντικό μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων. Έπειτα ακολούθησαν συναντήσεις με
την Demand and Supply Planner της κατηγορίας, η οποία μεταξύ άλλων επικοινώνησε τις διαδικασίες που
συνεπάγεται μια ενέργεια price off ή μία ενέργεια gift on pack, τους χρόνους που απαιτούνται για την
προμήθεια των απαραίτητων υλικών και τον χρόνο της ανασυσκευασίας. Στην συνέχεια, ακολούθησε
συνάντηση με τους CCSD της κατηγορίας, οι οποίοι τοποθετούνται μεταξύ του τμήματος Μάρκετινγκ και
των Πωλήσεων, με τους Financial Controllers της κατηγορίας (Co – pilots του Business), από τους
οποίους δόθηκαν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το P&L της κατηγορίας, τα PFMEs (Product Fixed
Marketing Expenses) και την σημασία της ακρίβειας των ποσών που δίνονται σαν accruals στο τέλος
κάθε μήνα.
Ακολούθησε συνάντηση με το τμήμα Quality και το Legal, με την υπεύθυνη της κατηγορίας από το
τμήμα του Consumer Services, η οποία έφερε σημαντικά insights από την καθημερινή και άμεση επαφή
με το καταναλωτικό κοινό και την σημασία της στενής συνεργασίας με την ομάδα του Μάρκετινγκ και με
την Community Manager της κατηγορίας, η οποία εστίασε στην χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
στο Μάρκετινγκ, τα KPIs που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση ενός post ή μιας καμπάνιας, τα
Media Plans και την αξιολόγησή τους, καθώς και σε συνεργασίες του Brand με influencer και την
τρέχουσα online επικοινωνία. Ο κύκλος των συναντήσεων ολοκληρώθηκε με άτομα από το τμήμα του IT
(Information Technology), και πιο συγκεκριμένα τους Business Application Analysts για το τμήμα του
Μάρκετινγκ και το κομμάτι των προμηθειών, ώστε να αποσαφηνιστούν τα transactions του SAP που θα
χρησιμοποιούνται καθημερινά και η σωστή ολοκλήρωση μέσω αυτών των διαδικασιών του Business.

40 | P a g e

Μιλώντας για μία εταιρεία ηγέτη στο κομμάτι της Διατροφής, της Υγείας και της Ευεξίας δεν θα
μπορούσε να μην υπάρχει ο ρόλος του διατροφολόγου, με τον οποίο πραγματοποιήθηκε συνάντηση
εστιασμένη στο όραμα του οργανισμού, αλλά και τις έμπρακτες αλλαγές και βελτιώσεις στις συνταγές
πολλών από τα διαθέσιμα προϊόντα. Επιπλέον, έγινε αναλυτική αναφορά στην πολιτική της εταιρείας για
την επικοινωνία σε μικρά παιδιά και οι αυστηροί περιορισμοί για όλα τα παιδικά Brand της Nestlé. Σε
αυτό το πλαίσιο μεσολάβησε και ένα online training για τις οδηγίες που πρέπει να εφαρμόζονται όσον
αφορά την διαφήμιση σε παιδιά, μιας και το Brand Nesquik είναι ένα αμιγώς παιδικό Brand.

6.1.1.2 Training Sessions – Workshops
Κατά την διάρκεια του πρώτου διμήνου δόθηκε η ευκαιρία για συμμετοχή στην παρουσίαση μίας έρευνας
BHT (Brand Health Tracking) αναφορικά με την «υγεία» του Brand Nesquik, η οποία διεξάγεται κάθε
δύο χρόνια περίπου και έρχεται να δώσει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την αγορά, την εικόνα
του Brand στους καταναλωτές και την τοποθέτηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ακολούθησαν τέσσερα
training sessions που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο. Το πρώτο εξ’ αυτών είχε σχέση με την
προμήθεια υλικών μάρκετινγκ (stickers, POP materials, food contact items, χαρτοκιβώτια, προωθητικά
κουτιά), αλλαγές στην υπάρχουσα διαδικασία παραγγελιών, ενημέρωση αναφορικά με διαθεσιμότητες
υλικών και προδιαγραφές και συνοπτική παρουσίαση του βασικού εξωτερικού μας συνεργάτη.
Ακολούθησε ένα session από το τμήμα του E- Commerce αναφορικά με τις προδιαγραφές για δημιουργία
Hero Images και CGIs (Computer Generated Images) για την παρουσία των προϊόντων της εταιρείας στο
κανάλι του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-retail) και συγκεκριμένες προδιαγραφές τόσο από την εταιρεία
αλλά και από μεγάλους πελάτες της. Με αφορμή αυτό ξεκίνησε μία προσπάθεια διαμόρφωσης του
απαραίτητου φωτογραφικού υλικού από όλες τις κατηγορίες. Η ενέργεια αυτή ήταν μέρος των
καθηκόντων μου και ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την διαφημιστική μέχρι το τέλος του
Φεβρουαρίου.
Ακολούθησε σεμινάριο για αλλαγή στις υπάρχουσες διαδικασίες και ροές για το άνοιγμα νέων κωδικών
(SAP Skus) τόσο σε επίπεδο global όσο και σε τοπικό επίπεδο (MDG & SDR), καθώς και συμμετοχή σε
εκπαιδευτικό - ενημερωτικό «διάλειμμα» από την ομάδα του DAT (Digital Acceleration Team) με τίτλο:
“Greece Digital Break”, κατά την διάρκεια του οποίου δόθηκε μία λεπτομερής εικόνα του Ψηφιακού
Μάρκετινγκ και της χρήσης των Social media προς αυτή την κατεύθυνση στην Ελλάδα του σήμερα, αλλά
και προοπτικές και προκλήσεις του κλάδου μέσα στα επόμενα χρόνια.
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6.1.1.3 Μηνιαίος κύκλος συναντήσεων
Γενικότερα στα πλαίσια της ανταλλαγής πληροφορίας, αλλά και εποικοδομητικού διαλόγου και
ανταλλαγής απόψεων πάνω σε θέματα της κατηγορίας και όχι μόνο, διεξάγονταν συναντήσεις σε
καθημερινή βάση. Ωστόσο, υπάρχει και ένα σύνολο συναντήσεων που επαναλαμβάνεται κάθε μήνα, με
προκαθορισμένη σειρά. Πρόκειται για το MBP Cycle, αποτελούμενο από τέσσερις συναντήσεις με
διαφορετικά επίπεδα της ιεραρχίας να συμμετέχουν σε καθεμιά από αυτές. Στόχος είναι η πρόβλεψη της
ζήτησης για τον επόμενο μήνα, τρίμηνο κ.λπ, αξιοποιώντας κατάλληλα τα insights που κάθε ρόλος έχει.
Στα τέλη Φεβρουαρίου έλαβα μέρος στο πρώτο demand review της κατηγορίας.

6.1.1.4 Μηνιαίες αναφορές
Στο τέλος κάθε μήνα έπρεπε να συμπληρωθεί από όλες τις κατηγορίες το “Informational Material
Report”. Πρόκειται για ένα αρχείο του τμήματος Consumer Services, στο οποίο έπρεπε να
συμπεριληφθούν πληροφορίες αναφορικά με λανσάρισμα νέων προϊόντων, προωθητικές ενέργειες που
αναμένεται με βάση το γράμμα πωλήσεων να τρέξουν μέσα στον επόμενο μήνα (price offs, gift on pack),
κωδικοί οι οποίοι καταργούνται, κωδικοί για τους οποίους υπάρχει ρίσκο για Out of Stock ή είναι ήδη Out
of Stock, διαγωνισμοί, δρώμενα – events, διαδικτυακοί σύνδεσμοι που περιλαμβάνουν χρήσιμες
πληροφορίες τόσο για τα προϊόντα όσο και για διάφορες δραστηριότητες που τρέχουν και μπορεί να
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον καταναλωτή. Έχοντας διαθέσιμη όλη αυτή την πληροφορία, το τμήμα
του Consumer Services μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα σε αιτήματα ή απορίες και
παράπονα καταναλωτών, αλλά και να επικοινωνήσει στους καταναλωτές με τους οποίους έρχεται σε
επαφή πληροφορίες για προωθητικές ενέργειες και άλλα στοιχεία που ίσως τους ενδιαφέρουν.
Επιπλέον, στο τέλος κάθε μήνα έπρεπε να επικοινωνούνται στην Financial Controller του τμήματος τα
accruals, δηλαδή τα ποσά για τα οποία έχει εκδοθεί εντολή παραγγελίας (Purchase Order) και έχει ήδη
ληφθεί η αντίστοιχη υπηρεσία, αλλά εντούτοις εκκρεμεί το τιμολόγιο από τον προμηθευτή. Σε επίπεδο
τριμήνου, δινόταν και μία πρόβλεψη για την εκτίμηση και το allocation των PFMEs της κατηγορίας.

6.1.1.5 Διαχείριση παραπόνων καταναλωτών
Σε συνεργασία με το τμήμα του Consumer Service εξετάζονται μηνύματα και παράπονα καταναλωτών
που απαιτούν ένα πιο λεπτό χειρισμό και πάντα σε συνεννόηση με την Brand Manager, δίνεται μία
προτεινόμενη απάντηση προς τον καταναλωτή. Το μεγαλύτερο μέρος των παραπόνων σχετίζονταν με την
αλλαγή στην γεύση του προϊόντος, μιας και πρόσφατα είχε αλλάξει η συνταγή με στόχο την αισθητή
μείωση της ζάχαρης και τον εμπλουτισμό με βιταμίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά για την σωστή
ανάπτυξη των παιδιών, στα οποία κυρίως απευθύνεται το Brand.
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6.1.1.6 Ανανέωση του Sales Catalogue
Κατά την περίοδο αυτή υλοποιήθηκε η ανανέωση του Sales Catalogue για το 2019 όσον αφορά την
κατηγορία, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και την φυσική του μορφή. Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε επιλογή του
φωτογραφικού υλικού που θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο και του αντίστοιχου κειμένου (story telling)
που θα το πλαισιώνει.

6.1.1.7 POP materials και προωθητικά υλικά
Μέσα από συνάντηση με το αρμόδιο άτομο, προσδιορίστηκαν οι ανάγκες της κατηγορίας σε POP
materials (Nesquik Stands) για ολόκληρο το 2019 και επιπλέον προσδιορίστηκε και ο τρόπος χειρισμού
για παλιά προωθητικά υλικά του Brand (στολές κ.λπ), που είχαν παραμείνει στην αποθήκη για αρκετά
μεγάλο χρονικό διάστημα.

6.1.1.8 Project
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της θέσης ήταν ο συντονισμός της ολοκληρωμένης παρουσίας του Brand μέσα
από χορηγίες σε διάφορες εκδηλώσεις. Πάντα μετά από συνεννόηση με την μάνατζερ της κατηγορίας,
έπρεπε να σταλούν τα απαραίτητα briefing στις διαφημιστικές για την δημιουργία εικαστικών και τελικών
κατασκευών, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή σε mini scouting των χώρων ώστε να διασφαλιστεί η
καλύτερη δυνατή παρουσία του Brand, να υπάρξει συνεννόηση και συντονισμός όλων των ενδιάμεσων
και εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών από την πρώτη στιγμή έως ότου ολοκληρωθεί η εκδήλωση
και τακτοποιηθούν όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες. Η πρώτη εκδήλωση ήταν η μεγάλη χορηγία του
Brand Nesquik στο TedxKids@ilissos, η οποία έλαβε χώρα στις 23 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για
συγχορηγία των ροφημάτων, των δημητριακών και της μπάρας πρωϊνού Nesquik στα πλαίσια του one
brand plan. Αυτό ως δεδομένο δυσκολεύει την διαδικασία προσδιορισμού των αναγκών και τον
γενικότερο συντονισμό, αφού μεγαλώνει και ο αριθμός των ατόμων που εμπλέκονται σε αυτό.
Επιπλέον, ενεργή ήταν η συμμετοχή μου σε ένα Project που τρέχει σε συνεργασία με άλλα δύο παιδικά
brands- businesses, με σκοπό να μεταφέρω insights και ό,τι άλλο απαιτείται από την πλευρά του δικού
μου Business. Μία φορά την εβδομάδα συμμετείχα σε συνάντηση που εστιάζει στον συντονισμό αυτού
του εγχειρήματος μαζί με όλους τα άλλους εμπλεκόμενους, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένεται να
φανούν μέσα στους μήνες που θα ακολουθήσουν.
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6.1.1.9 SAP – ο ρόλος του Purchase Requisition Administrator
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της θέσης πρακτικής, είναι ο ρόλος του Purchase Requisition Administrator
για το Business, η ευθύνη δηλαδή για τη δημιουργία στο σύστημα (SAP Ariba) όλων των εντολών αγοράς
(Purchase requisition, Purchase Order). Σαν συνέχεια αυτής της διαδικασίας είναι η «κίνηση» Goods
Receipt για τις υπηρεσίες που έχουν ληφθεί (Quantity Blocked invoices) ή αντίστοιχα η έγκριση προς
πληρωμή (Price Blocked invoices) μόλις το εκάστοτε τιμολόγιο καταχωρηθεί στο σύστημα (SAP R3),
ώστε να προχωράει η διαδικασία εξόφλησης του προμηθευτή. Σαφώς αυτό απαιτεί τον έλεγχο των
διάφορων πληροφοριών που αναγράφονται στο τιμολόγιο και συνεπάγεται μία αλληλουχία κινήσεων αν
κάποιο λάθος εντοπιστεί ή επικοινωνία με τον προμηθευτή σε περίπτωση που έχει καθυστερήσει η
τιμολόγηση των υπηρεσιών / υλικών του μήνα.
Παράλληλα όσον αφορά το κομμάτι σου συστήματος (SAP R3), πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την
ανανέωση του πλάνου με το allocation του budget του τμήματος, μέσα από το εργαλείο Brand Planning,
ώστε να εμφανίζονται τα διαθέσιμα ποσά που έχουν εγκριθεί από την εταιρεία για το τμήμα και να μπορεί
να ολοκληρωθεί η δημιουργία εντολών παραγγελίας όποτε αυτό απαιτείται. Στα πλαίσια προετοιμασίας
για εσωτερικό Audit έπρεπε να κλείσουν οι όποιες εκκρεμότητες εμφανίζονταν στο σύστημα από το
προηγούμενο έτος 2018.
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Εικόνα 4: Gantt Chart Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου

6.1.2 Μάρτιος – Απρίλιος
6.1.2.1 Project
Μέσα σε αυτή την περίοδο συνεχίστηκε η ενεργή συμμετοχή στο Project σε συνεργασία με τα άλλα δύο
παιδικά brands - businesses. Παράλληλα, και στο πλαίσιο του One Brand Plan εξασφαλίστηκε η
συγχορηγία και πάλι Nesquik ροφημάτων και δημητριακών στο Out of the Box Challenge, το οποίο
αποτελεί μία πρωτοβουλία του οργανισμού «Χαρισμάθεια» και πρόκειται στην ουσία για συμμετοχή
μαθητών δημοτικού σε επίλυση γρίφων και δημιουργικές δραστηριότητες, με τους καλύτερους μεταξύ
αυτών να προκρίνονται σε επόμενη φάση. Παράλληλα, ξεκίνησε η προετοιμασία για την συμμετοχή του
Nesquik Brand στο Bobos Arts Festival, ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ με πολλές παράλληλες δράσεις και
δρώμενα που εξελίσσεται στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής.
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6.1.2.2 Recycling forms per material
Στα πλαίσια προσπαθειών για την πιο οικολογική σύνθεση των συσκευασιών των προϊόντων της
εταιρείας συνολικά και την στροφή σε ανακυκλώσιμες λύσεις όσον αφορά το packaging, ζητήθηκε να
συμπληρωθούν για κάθε κωδικό προϊόντος της κατηγορίας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σχετικά με τις
συσκευασίες και τα χαρτοκιβώτια αυτών, άλλα εκ των οποίων αντλήθηκαν μέσα από το σύστημα
(Display Material) και για άλλα έγιναν μετρήσεις στο εργαστήριο της εταιρείας προκειμένου να
προσδιοριστούν οι ζητούμενες τιμές.

6.1.2.3

Gift on pack alternatives

Στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας με gift on pack (συσκευασία προϊόντος με κάποιο δώρο), έγινε σε
συνεργασία με την ομάδα του Procurement μία αναζήτηση για τις εναλλακτικές που προσφέρονται σε
αυτό το κομμάτι, λαμβάνοντας βέβαια υπόψιν τους χρόνους ανταπόκρισης των προμηθευτών (lead time)
σε συνδυασμό με τον επιθυμητό χρόνο υλοποίησης της ενέργειας από την πλευρά του Business.
Παράλληλα, ειδικά σε περιπτώσεις αντικειμένων που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα (food contact
items) οι περιορισμοί και τα θέματα ποιότητας που πρέπει να ελεγχθούν αυξάνουν σημαντικά τους
εκτιμώμενους χρόνους διαθεσιμότητας.

6.1.2.4 Price offs – new SKUs in SAP
Προκειμένου να προχωρήσουν προωθητικές ενέργειες για έκπτωση σε κάποιους από τους κωδικούς της
κατηγορίας, έπρεπε αρχικά να ανοιχτούν οι νέοι κωδικοί προϊόντων στο σύστημα (SAP). Τα δεδομένα
έπρεπε να ανοιχτούν σε τοπικό επίπεδο για την ελληνική αγορά (SDR) και σαν reference material
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε ο βασικός κωδικός του price off (το συστατικό του Bill of Materials)
είτε κάποιος αντίστοιχος προωθητικός κωδικός. Η διαδικασία ξεκινούσε από το τμήμα του Μάρκετινγκ
(θέση πρακτικής άσκησης) και οι φόρμες ακολουθούσαν μία πορεία από όλους τους εμπλεκόμενους
προκειμένου να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία τους. Ανάλογα με τους χρόνους ανταπόκρισης της
ομάδας, η διαδικασία αυτή μπορούσε να διαρκέσει από μερικές ημέρες μέχρι και κάποιες εβδομάδες και
συνήθως έπρεπε να γίνονται συχνά follow ups ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο χωρίς επιπλέον
καθυστερήσεις. Η διαδικασία ολοκληρωνόταν με την επιστροφή της φόρμας στον initiator και την τελική
έγκριση.
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Εικόνα 5: Nesquik 400gr- 0.30

Πέρα από την ανάγκη για το άνοιγμα των κωδικών στο σύστημα έγκαιρα, ώστε να μπορούν να
αποτυπωθούν έγκαιρα οι ανάγκες από την Demand & Supply Planner της κατηγορίας, έπρεπε να γίνει και
επικοινωνία με την ομάδα του procurement για παραγγελία των αυτοκόλλητων που θα επικοινωνούν την
έκπτωση επί του προϊόντος. ΄Ένα βήμα πριν πρέπει να έχει κλείσει σε συνεργασία με την διαφημιστική το
εικαστικό του sticker. Σε όλα αυτά σημαντική παράμετρος είναι ο χρόνος που απαιτείται από την στιγμή
που θα κλειδώσει η απόφαση για κάποιο προωθητικό έως τη μέρα που θα είναι πλέον διαθέσιμο στα
ράφια των πελατών.

6.1.2.5 Deadline for POs & WBS 2018 closure
Τέλος Μαρτίου ήταν το οριστικό deadline που δόθηκε προκειμένου να κλείσουν με “Delivery
Completed” όλες οι παραγγελίες του 2018, εφόσον επιβεβαιωθεί πως δεν υπάρχει διαφορά GR – IR,
διαφορά δηλαδή μεταξύ της ποσότητας που έχει γίνει Goods Receipt και της ποσότητας που έχει
τιμολογηθεί από τον προμηθευτή και εφόσον ελεγχθεί πως δεν εκκρεμούν επιπλέον τιμολόγια. Ένα βήμα
παραπέρα, έπρεπε να κλείσουν όλα τα WBS (επιμερισμός budget σε activities – work breakdown
structure), γεγονός που σηματοδοτεί πως πλέον καμία κίνηση δεν μπορεί να γίνει σε αυτά τα ποσά.

6.1.2.6 Λανσάρισμα νέου προϊόντος
Στην κατηγορία του Nesquik Dairy ήρθε να προστεθεί ένα νέο προϊόν, Νιφάδες βρώμης με κακάο, η
προετοιμασία για το λανσάρισμα του οποίου ξεκίνησε συστηματικά από τον Μάρτιο. Το προϊόν θα
ξεκινούσε να τιμολογείται από τα τέλη Αυγούστου 2019, ωστόσο η προετοιμασία πίσω από αυτό ήταν
ένα αρκετά σύνθετο και απαιτητικό project. Στην πρώτη φάση ξεκίνησε ο σχεδιασμός της μακέτας με την
επιλογή του εικαστικού και των claims / μηνυμάτων που θα επικοινωνούνται πάνω σε αυτή. Η διαδικασία
αυτή κράτησε αρκετό καιρό σε στενή συνεργασία με την διαφημιστική και αρκετές διαφοροποιήσεις από
μέρα σε μέρα και προσαρμογές, ώστε το αποτέλεσμα να είναι το βέλτιστο. Παράλληλα οργανώθηκαν εκ
νέου γευστικές δοκιμές για το Business και δόθηκαν δείγματα σε μέλη της ευρύτερης ομάδας, ώστε να
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διατυπώσουν την γνώμη τους σχετικά με το νέο προϊόν. Μεταξύ των άλλων άρχισε μία σειρά από
εβδομαδιαία skype calls με άλλες αγορές στην Ευρώπη που θα προχωρούσαν σχεδόν ταυτόχρονα στο
λανσάρισμα, με σκοπό να επιλύονται προβλήματα, να επικοινωνηθούν οι ανάγκες σε όγκους για κάθε
αγορά, να επιλεγούν τα Communication assets, να εγκριθούν μακέτες και να κλείσουν πολλά άλλα
ανοιχτά μέτωπα.
Προκειμένου να εκτιμηθεί η δυναμική της ελληνικής αγοράς στην συγκεκριμένη κατηγορία έγινε μία
λεπτομερής έρευνα και σε αυτό το πλαίσιο οργανώθηκε Market visit μαζί με την Senior Brand Manager
της κατηγορίας και την CCSD. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα διοργανώθηκε και η παρουσίαση
του προϊόντος στην ομάδα των πωλήσεων της εταιρείας.
Με στόχο ένα επιτυχημένο λανσάρισμα, ξεκίνησε κύκλος συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους
στα πλαίσια του Project Management, προκειμένου να προσδιοριστούν όλα τα επιπλέον βήματα σε
επίπεδο εφοδιαστικής διαχείρισης, οικονομικής διαχείρισης, αλλά και να προσδιοριστούν οι ευκαιρίες και
οι κίνδυνοι αυτού του έργου.
Σε επίπεδο Master Data, έπρεπε για το νέο αυτό προϊόν να δημιουργηθεί νέο Product Hierarchy, το οποίο
αποτέλεσε το έναυσμα για αναζήτηση documentation material για την δομή και ιεραρχία των υλικών,
όπως υλοποιείται στα πλαίσια της εταιρείας.

6.1.2.7

Trainings and Workshops

Στο τέλος του μήνα, υλοποιήθηκε από την ομάδα του DAT (Digital Acceleration Team) και εξωτερικό
συνεργάτη (media agency) ένα δίωρο training με θέμα: “Media Plan Evaluation”. Στόχος ήταν να
ερμηνευθεί ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται ένα media plan από την ομάδα του Μάρκετινγκ, να
προσδιοριστούν τα ζητούμενα με σαφήνεια και να προταθούν σημεία για περαιτέρω διάλογο με το
agency/ συνεργάτη. Τα πλάνα κάθε μήνα κυρίως για τον digital χώρο (Facebook, YouTube, Instagram)
αλλά και για την τηλεόραση, αποστέλλονται ώστε να αξιολογείται το πλάνο, να εγκρίνεται από το
Business το αντίστοιχο ποσό και να δίνεται η τελική έγκριση.
Ειδικά όσον αφορά τη δραστηριότητα στο Digital κομμάτι ζητούμενο είναι η αξιολόγηση δεικτών, όπως
το reach, το share, το engagement, τα reactions κ.λπ. που εμφανίζει η εκάστοτε δραστηριότητά στα social
media. Οι δείκτες παρουσιάζονται αναλυτικότερα στην εικόνα που ακολουθεί. Την διαχείριση της
ψηφιακής κοινότητας έχει αναλάβει το αντίστοιχο τμήμα DAT της Nestlé και σε συνεργασία με την
Community Manager του Business εξετάζονται κάθε φορά τα πλάνα, τα KPIs που προκύπτουν, αλλά και
ζητήματα χειρισμού ιδιαίτερων σχολίων στα social media. Ενισχύοντας το κομμάτι αυτό, διοργανώθηκε
από την ομάδα του DAT ένα ακόμα σεμινάριο με θέμα “Media Basics”.
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Εικόνα 6: Γλωσσάριο - Social Media Evaluation

Στις 19/03 – 21/03 διοργανώθηκε ένα τριήμερο Workshop με θέμα “Orientation to Nestlé”. Απευθυνόταν
σε όλα τα άτομα που πρόσφατα προστέθηκαν στο ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου και στόχος αυτού ήταν
να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μία ολοκληρωμένη εικόνα της εταιρείας, των Brands που περιλαμβάνει
στο πορτφόλιό της, των τμημάτων, των λειτουργιών, των ατόμων που ηγούνται των διάφορων τμημάτων,
αλλά και της φιλοσοφίας, της στρατηγικής και των στόχων της εταιρείας. Δόθηκε η ευκαιρία σε όλα τα
νέα άτομα να γνωρίσουν τους επικεφαλής των τμημάτων και να προχωρήσουν σε εποικοδομητικό
διάλογο μαζί τους. Επιπλέον, ήταν μία καλή ευκαιρία να γνωριστούν και οι συμμετέχοντες μεταξύ τους,
αφού ανήκαν σε πολλά διαφορετικά τμήματα και να μοιραστούν ιδέες και ανησυχίες. Το τριήμερο αυτό
ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο εργοστάσιο παραγωγής καφέ στην περιοχή των Οινοφύτων και την
περιήγηση σε αυτό, με πολλές πληροφορίες για την πορεία του καφέ, τις γραμμές παραγωγής και τις
τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν υλοποιηθεί στο εργοστάσιο τα τελευταία χρόνια.

6.1.2.8 Ανάγνωση/ κατανόηση της αγοράς
Σημαντικό μέρος είναι η αξιολόγηση και αποκωδικοποίηση των στοιχείων που λαμβάνονται από τους
retailers, αλλά και όλων των ερευνών που κατά καιρούς τρέχουν, ώστε να αξιολογείται η θέση και το
μερίδιο του Brand σε σχέση με αντίστοιχες περιόδους στο παρελθόν αλλά και σε σχέση με τον
ανταγωνισμό. Παρατηρώντας την πορεία των πωλήσεών στο κανάλι του λιανεμπορίου και τις αντίστοιχες
ενέργειες που έτρεχαν εκείνο το χρονικό διάστημα τόσο στους λιανέμπορους συγκεκριμένα αλλά και σε
εθνικό επίπεδο, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των ενεργειών και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα
για μελλοντικούς χειρισμούς. Από έρευνες λαμβάνεται ο παλμός της αγοράς καθώς και η εικόνα του
καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα της κατηγορίας.
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Εικόνα 7: Gantt Chart Μάρτιος - Απρίλιος

6.1.3 Μάϊος – Ιούνιος – Ιούλιος
6.1.3.1 Trainings/ seminars
Κατά την περίοδο αυτή έλαβα μέρος σε δύο sessions για προσδιορισμό των οικονομικών εννοιών και
αποσαφήνιση διαδικασιών αναφορικά με αυτό το κομμάτι. Αποσαφηνίστηκε η σημασία της έγκαιρης και
συνειδητοποιημένης κίνησης Goods Receipt για το P&L της κατηγορίας. Αναλύθηκαν οι οικονομικές
καταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τις αναφορές, μεταξύ των οποίων οι έννοιες του ισολογισμού
(balance sheet), της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης (income statement) και της κατάστασης
ταμειακών ροών (cash flow statement). Επιπλέον, αναλύθηκαν δείκτες ανάπτυξης όπως για παράδειγμα
το OG (organic growth) και δόθηκε η δυνατότητα μελέτης του P&L της κατηγορίας.
Στο τέλος Μαΐου έλαβε χώρα ένα ολοήμερο σεμινάριο, το “Nestlé e- Business Day”, με μία σειρά
αξιόλογων ομιλητών και από άλλους τομείς εκτός της βιομηχανίας τροφίμων και συνολική ανασκόπηση
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των δυνατοτήτων και της εξέλιξης της τεχνολογίας στο κομμάτι του E - Business, καθώς και η
σπουδαιότητα της συλλογής και αξιοποίησης των διαθέσιμων δεδομένων μέσα από προηγμένες μεθόδους
ανάλυσης. Επιπλέον, διοργανώθηκε και ένα “Trends Session”, για προσδιορισμό των τάσεων όχι μόνο σε
επίπεδο αγοράς, αλλά και σε επίπεδο συμπεριφορών και καθημερινών συνηθειών σε Ελλάδα και
εξωτερικό.
Ο κύκλος των σεμιναρίων ολοκληρώθηκε και με ένα training session με θέμα “Co packing process
training”, αποσαφηνίζοντας πολλά σημεία στην διαδικασία της ανασυσκευασίας προϊόντων, αλλά και τον
επιμερισμό των ενεργειών που συνεπάγεται στους διαφορετικούς ρόλους που εμπλέκονται σε αυτό το
κομμάτι.

6.1.3.2 Project
Στο πλαίσιο προετοιμασίας για την συμμετοχή του Nesquik Brand στο Bobos Arts Festival, ήταν πολλά
τα θέματα τα οποία έπρεπε να διευθετηθούν, μεταξύ των οποίων και όλο το στήσιμο του Brand στο χώρο
του φεστιβάλ, τις κατασκευές που απαιτούνταν, scouting του χώρου για εξασφάλιση και του παράγοντα
της ασφάλειας με το στήσιμο των κατασκευών. Ο συντονισμός όλων των

εμπλεκόμενων και η

εξασφάλιση ενός καλού αποτελέσματος ήταν αποτέλεσμα πολύωρης απασχόλησης αλλά και καλής
συνεργασίας και επικοινωνίας με όλα τα μέλη της ομάδας.

6.1.3.3 Λανσάρισμα προϊόντος
Το λανσάρισμα του νέου προϊόντος της κατηγορίας αποτέλεσε σημαντικό μέρος της καθημερινής
δραστηριότητας και σε αυτή την περίοδο. Δημιουργήθηκε η μακέτα και για την συσκευασία των
δειγμάτων και ορίστηκαν με βάση τις επικοινωνιακές ανάγκες οι όγκοι για τα δείγματα που θα
χρειαστούν. Επιπλέον, έγινε μια SWAT Analysis όσον αφορά την πρόταση τοποθέτησης του προϊόντος
στο ράφι. Μέσα από ασκήσεις με τους Financial Controller της κατηγορίας και λαμβάνοντας υπόψιν τα
δεδομένα της αγοράς, προσδιορίστηκε η τιμή πώλησης του προϊόντος, η πολιτική επικοινωνίας που θα
ακολουθηθεί, καθώς και το διαθέσιμο budget για σκοπούς Μάρκετινγκ. Επιπλέον, η προσοχή στράφηκε
και στην διαμόρφωση των Communication Assets και του story telling γύρω από το προϊόν.
Το allocation του budget και η διαμόρφωση στο SAP των επιμέρους WBS, αποτέλεσε αντικείμενο
απασχόλησης μέσα στην περίοδο αυτή.
Από τις 20/06 καθώς ανέλαβα πλέον νέα θέση στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, μοίραζα τον
χρόνο μου ανάμεσα στα δύο τμήματα, δίνοντας προτεραιότητα στην διαχείριση ανοιχτών υποθέσεων και
κάνοντας παράλληλα hand over στο νέο άτομο που θα αναλάμβανε τη θέση της πρακτικής άσκησης. Πιο
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συγκεκριμένα, φρόντισα να κλείσουν PO για τις οποίες εκκρεμούσαν τιμολόγια, να ανανεωθεί το Budget
στο σύστημα SAP ώστε να μπορούν να καταχωρηθούν παραγγελίες κανονικά και επίσης όποιες
εκκρεμότητες σχετικά με project στα οποία είχα συμμετοχή, με κυριότερο το λανσάρισμα του νέου
προϊόντος.

Εικόνα 8: Gantt Chart Μάϊος - Ιούνιος - Ιούλιος

52 | P a g e

7
Ανάλυση Κύριων Έργων
7.1 Ολοκλήρωση διαδικασιών μάρκετινγκ μέσω του SAP - Budgetary
Control SAP
Στην εικόνα που ακολουθεί εμφανίζεται το σύνολο των transactions που απαιτούνταν για την
διεκπεραίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων του τμήματος Μάρκετινγκ.

Εικόνα 9: Screenshot από SAP transactions (Nestlé Globe)

Μία από τις βασικές ενέργειες ήταν η δημιουργία παραγγελιών POs στο σύστημα για την αγορά υλικών ή
υπηρεσιών. Αρχικά, δημιουργείται μέσα από την cloud – based εφαρμογή SAP Ariba, το Purchase
Requisition και αφού λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τους υπεύθυνους, τα ονόματα των οποίων
έχουν τοποθετηθεί στο workflow, στην συνέχεια δημιουργείται η εντολή παραγγελίας (Purchase Order), η
οποία και αποστέλλεται σε μορφή Pdf στο email του δημιουργού (creator) της εντολής αγοράς. Με την
δημιουργία της εντολής αγοράς δεσμεύεται το αντίστοιχο ποσό από το συνολικό Budget της τμήματος.
Περιγράφοντας πιο αναλυτικά την διαδικασία αυτή:
Αρχικά, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί γίνεται η αναζήτηση του προμηθευτή είτε βάση
της επωνυμίας του είτε με το μοναδικό SAP ID του.
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Εικόνα 10: SAP Ariba – Δημιουργία PR

Στην συνέχεια, προσδιορίζεται η περιγραφή για το συγκεκριμένο έξοδο, καθώς και το ποσό (καθαρή αξία)
και ο τύπος της παραγγελίας (Standard order ή value order).

Εικόνα 11: Τιμή και περιγραφή PR

Έπειτα, προσδιορίζεται ο κωδικός της χώρας που πραγματοποιεί την συναλλαγή (Company Code).
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Εικόνα 12: Υποβολή PR προς έγκριση

Επιπλέον, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί άλλα πεδία προς συμπλήρωση είναι το
Compliance indicator, ανάλογα με το ύψος του ποσού. Σε περιπτώσεις που το ποσό ήταν μεγαλύτερο των
3000 ευρώ, έπρεπε να προηγηθεί διαγωνισμός από την ομάδα του procurement και να επισυναπτεί το
έγγραφο με την επιλογή.
Έπρεπε επίσης να συμπληρωθούν το Purchasing Organisation, το plant και ο Φ. Π.Α στο πεδίο Τax Code,
καθώς επίσης και το κέντρο κόστους (WBS), o αντίστοιχος λογαριασμός του Γενικού Καθολικού (G/L
account) και η καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή του τιμολογίου.
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Εικόνα 13: Πεδία PR προς συμπλήρωση
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Εικόνα 14: Πεδία PR προς συμπλήρωση

Αφού η PO εγκριθεί, αποστέλλεται στον προμηθευτή, ο οποίος προχωρά σε τιμολόγηση και αποστέλλει
συνήθως ηλεκτρονικά το τιμολόγιο. Στην περίπτωση των media υπηρεσιών, έπρεπε να γίνει Goods
Receipt, αποδοχή δηλαδή της υπηρεσίας προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει η εξόφληση του
προμηθευτή. Από την στιγμή που γινόταν το GR απευθείας καταγραφόταν το ποσό αυτό στα actual έξοδα
της κατηγορίας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, μέσω μηνύματος στο Workflow, εμφανιζόταν το τιμολόγιο
προς έγκριση πληρωμής. Σαφώς αυτό απαιτεί τον έλεγχο των διάφορων πληροφοριών που αναγράφονται
στο τιμολόγιο και συνεπάγεται μία αλληλουχία κινήσεων αν κάποιο λάθος εντοπιστεί.
Μέσω του Transaction “Display purchase order” μπορούν να αντληθούν όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες αναφορικά με μία εντολή αγοράς. Όπως φαίνεται και στις επόμενες εικόνες, μεταξύ των
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πληροφοριών που μπορεί κανείς να αντλήσει είναι ο δημιουργός της PO, ο προμηθευτής, το G/L Account,
το WBS, η περιγραφή και το ποσό.

Εικόνα 15: Display Purchase Order

Για την διεκπεραίωση όλων των παραπάνω η εκπαίδευση άρχισε από την δεύτερη κιόλας ημέρα της
πρακτικής άσκησης, ενώ κατά το πρώτο χρονικό διάστημα υπήρχαν θέματα authorization και ρόλων στο
σύστημα, τα οποία όμως μέσω καλής συνεργασίας και επικοινωνίας με το τμήμα του IT (information
technology) άμεσα αντιμετωπίστηκαν.
Μέσω της transaction που φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί, δομούνταν το budget για το πλάνο
μάρκετινγκ (MI – Marketing Plan), το οποίο οργανωνόταν σε ενότητες (SI – Strategic Initiative) και
προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω σε activities (WBS – Work Breakdown Structure). Μέσα από αυτό το
εργαλείο, αντλούσε κανείς πληροφορία σχετικά με τα ποσά που ήδη έχουν δεσμευτεί σε κάποια εντολή
αγοράς, για ποια από αυτά έχει ήδη γίνει χρέωση καθώς και τα ποσά που παραμένουν διαθέσιμα. Κάθε
φορά που σημειωνόταν κάποια αλλαγή η οποία επηρέαζε το συνολικό ποσό για το πλάνο της κατηγορίας
(MI), έπρεπε να αποσταλεί εκ νέου το πλάνο προς έγκριση στην Senior Brand Manager της κατηγορίας
και στον Business Executive Officer του τμήματος.
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Εικόνα 16: Εργαλείο Brand Planning

Επιπλέον, στα πλαίσια προετοιμασίας και διαμόρφωσης του marketing plan για το νέο προϊόν της
κατηγορίας, έπρεπε να δημιουργηθεί νέο Product Hierarchy, για την δημιουργία του οποίου απαιτούνταν
περίπου τέσσερις εβδομάδες και το αίτημα ξεκινούσε από το άτομο στη θέση της πρακτικής άσκησης.
Πρόκειται για μία συστημική ιεραρχική δομή, σύμφωνα με την οποία ένας κωδικός προϊόντος μπορεί να
ανήκει σε έναν ιεραρχικό κόμβο ανά περιοχή πωλήσεων. Οι κωδικοί των προϊόντων αναθέτονται στο
χαμηλότερο επίπεδο του Product Hierarchy (Level 5). Το σκεπτικό πίσω από το Product Hierarchy είναι
πως αντιπροσωπεύει ένα σύνολο από κοινά χαρακτηριστικά βασισμένο σε ένα σετ από ορισμένα κριτήρια
και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αναφορών (marketing reports, trade reports, sales reports), για την
εφαρμογή της πολιτικής τιμολόγησης χωρίς να πρέπει να καθορίζεται για παράδειγμα το ποσοστό
έκπτωσης μεμονωμένα ανά κωδικό, για την κατανομή του budget, καθώς και για την ευκολότερη
αναζήτηση πληροφοριών στο σύστημα.

7.2 Λανσάρισμα “Nesquik Porridge Νιφάδες βρώμης με κακάο”
Στα πλαίσια λανσαρίσματος του νέου προϊόντος δουλεύτηκε σε πρώτο στάδιο σε συνεργασία με την
διαφημιστική η μακέτα (Briefing, label adaptation). Διεξάγονταν μία σειρά από εβδομαδιαίες συναντήσεις
για follow up με άλλες αγορές, αλλά και εσωτερικά σε επίπεδο Business, προκειμένου να καθοριστεί η
πολιτική επικοινωνίας, η διαμόρφωση του story telling γύρω από το προϊόν και τα communication assets
που θα απαιτηθούν. Προετοιμάστηκε η παρουσίαση του νέου προϊόντος στο τμήμα πωλήσεων της
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εταιρείας αλλά και στους μεγάλους πελάτες και οριστικοποιήθηκε το γενικότερο προωθητικό πλάνο που
θα εφαρμοστεί τουλάχιστον για την περίοδο του λανσαρίσματος.
Επιπλέον, προσδιορίστηκε η τιμή πώλησης μέσα από έναν κύκλο συναντήσεων (P&L) με τους Financial
Controllers του τμήματος, αλλά και η διαμόρφωση της αρχικής ζήτησης σε συνεργασία με όλη την ομάδα
του Business.

Εικόνα 17: Μακέτα νέου προϊόντος Nesquik

7.3 Διοργάνωση και συντονισμός PR events με συμμετοχή Brand
Nesquik
Στα πλαίσια της συνεργασίας Nesquik Dairy και Cereals, υλοποιήθηκε συγχορηγία των δύο κατηγοριών
σε μία σειρά από εκδηλώσεις, με πιο χαρακτηριστικές την χορηγία στο TedxKids@ilissos, στον
διαγωνισμό Out of the Box Challenge και στο παιδικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ Bobos Arts Festival.
Αφού εξασφαλιζόταν η σύμπνοια των δύο κατηγοριών ως προς την τοποθέτηση του Brand, έπρεπε να
επιλεχθούν οι προμηθευτές των υλικών για τις εκδηλώσεις, η αποστολή ολοκληρωμένου briefing
αναφορικά με τα ζητούμενα, follow up και feedback έως ότου διαμορφωθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα,
mini scouting των χώρων σε συνεργασία με ομάδα από την διαφημιστική, συντονισμός αποστολής
προϊόντων, επικοινωνίας με την ομάδα των promoters, αποστολή προσκλήσεων σε μέλη της ομάδας αλλά
και σε τυχερούς μέσα από την διεξαγωγή κάποιου διαγωνισμού. Αφού διαμορφωθούν όλα τα εικαστικά,
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όπως για παράδειγμα οι Nesquik πύραυλοι που απεικονίζονται παρακάτω, table tents και table covers
branded κ.λπ, έπρεπε να διασφαλιστεί ο συντονισμός όλων των υπεύθυνων για την τοποθέτηση και την
αποξήλωση αμέσως μετά το πέρας των εκδηλώσεων. Τέλος, μέρος του όλου συντονισμού ήταν και η
διαμόρφωση σχετικού Δελτίου Τύπου και η επικοινωνία της πρωτοβουλίας αυτής στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης του Brand Nesquik.
Ενδεικτικά ακολουθούν ορισμένα στιγμιότυπα από τις παραπάνω εκδηλώσεις.

Εικόνα 18: Παρουσία Nesquik στο TedxKids 2019

Εικόνα 19: Παρουσία Nesquik στο Bobos Arts Festival 2019
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Εικόνα 20: Μάθημα Yoga Powered by Nesquik στο Bobos Arts Festival 2019

Εικόνα 21: Παρουσία Nesquik στο OOTB Challenge 2019
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8
Το GLOBE στα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα – ρόλοι και
αρμοδιότητες
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στη βασική λειτουργικότητα των συστημάτων ERP περιλαμβάνεται και η
υποστήριξη και ολοκλήρωση των διαδικασιών του τμήματος Μάρκετινγκ. Η δημιουργία εντολών αγοράς
(Purchase Requisition & Purchase Order), το άνοιγμα νέων υλικών στο σύστημα, η άντληση πληροφορίας
για ήδη υπάρχοντα υλικά, η κατανομή του budget στις διάφορες δραστηριότητες και ο έλεγχος της
διαθεσιμότητας μέσω των κατάλληλων reporting είναι μερικές μόνο από τις εφαρμογές που βρίσκει το
σύστημα της SAP σε ένα τμήμα μάρκετινγκ.
Επιπλέον, διαφορετικά είναι τα καθήκοντα και οι ανάγκες πληροφόρησης ανάλογα με το διοικητικό
επίπεδο που τοποθετείται κανείς στην ιεραρχία ενός οργανισμού, για αυτό και τα συστήματα ERP
διαρθρώνονται σε ιεραρχικά επίπεδα με στόχο να καλύψουν τις ανάγκες αυτές. Στη βάση της ιεραρχικής
πυραμίδας τοποθετείται το επίπεδο των συναλλαγών, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την
δημιουργία εντολών παραγγελίας. Παρότι το αίτημα για μία εντολή παραγγελίας (Purchase requisition)
ξεκινάει από το επίπεδο αυτό, η δημιουργία και η έκδοση της εντολής απαιτούν έγκριση από ανώτερα
μέλη της διοίκησης, ανάλογα με το ποσό της παραγγελίας και ανάλογα με το πώς έχει στηθεί το
Workflow. Για παράδειγμα, η έκδοση μίας παραγγελίας με χαμηλό ποσό απαιτεί έγκριση μόνο από την
Senior Brand Manager ή Brand Manager του τμήματος, ενώ από ένα ορισμένο ποσό και πάνω έγκριση
απαιτείται και από τον Business Executive Officer του τμήματος. Το άνοιγμα των υλικών (materials)
ανήκει επίσης στο λειτουργικό επίπεδο.
Το μέσο και ανώτερο επίπεδο της διοίκησης χρειάζονται πιο εστιασμένη και εποπτική πληροφορία
προκειμένου να μπορέσουν να καταλήξουν σε χρήσιμα συμπεράσματα και να ορίσουν το στρατηγικό
πλάνο που απαιτείται. Για παράδειγμα, η Senior Brand Manager του τμήματος χρειάζεται εργαλεία και
transactions, που να αντικατοπτρίζουν συνολικά την εικόνα του Brand, για παράδειγμα τί ποσά έχουν ήδη
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ξοδευτεί, πού έχουν ξοδευτεί τα ποσά αυτά, τί budget παραμένει διαθέσιμο, ώστε να μπορεί να
προσανατολιστεί σε πιθανές αλλαγές στο πλάνο της κατηγορίας. Από την πλευρά του ο Business
Executive Officer ολόκληρου του τμήματος, χρειάζεται να έχει εποπτική εικόνα όλων των Brand που
διευθύνει και συνεπώς αντλεί από το σύστημα τις αντίστοιχες αναφορές κατάλληλα προσαρμοσμένες
ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του ρόλου.
Επιπλέον, ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση σε
συγκεκριμένες λειτουργίες και transactions του συστήματος. Η πρόσβαση και οι εξουσιοδοτήσεις
καθαρίζονται από τον ρόλο που του έχει ανατεθεί στο σύστημα. «Ρόλος» είναι το σύνολο των
συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο σύστημα SAP από τον εργαζόμενο με βάση τις αρμοδιότητές
του.
Ο ρόλος προκαθορίζει:


Τις αρμοδιότητες του υπαλλήλου



Τις συναλλαγές που ο υπάλληλος χρειάζεται να κάνει μέσα από το SAP



Τα δικαιώματα πρόσβασης στο SAP

Μέσω των έγκυρων και αναλυτικών αναφορών δίνεται η δυνατότητα στα τμήματα Μάρκετινγκ να
λειτουργούν αποτελεσματικότερα. Επιπλέον, μέσω της βελτιστοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών
εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ταχύτητα στην υλοποίηση των καθημερινών λειτουργιών και συναλλαγών
(παραγγελίες υπηρεσιών και προωθητικών υλικών) με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας.
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9
Γνώσεις, δεξιότητες και κριτική αξιολόγηση

9.1 Γνώση, εμπειρία και δεξιότητες
9.1.1 Εφαρμογή στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν μέσα από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας.
Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος καλύπτει ένα
ευρύ φάσμα και πολλές γνωστικές περιοχές, συνδυάζοντας μαθήματα Μάρκετινγκ, εφοδιαστικής
διαχείρισης, πληροφοριακών συστημάτων, ανάλυσης δεδομένων, οργανωσιακής συμπεριφοράς και
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, στατιστικής και διοίκησης έργων (project management). Στα πλαίσια
της πρακτικής άσκησης και μάλιστα σε ένα περιβάλλον πολυεθνικής, με την πολυπλοκότητα των δομών
και των διαδικασιών που αυτό συνεπάγεται, βρήκε εφαρμογή το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος
σπουδών, το οποίο δίνει μία πολύ καλή προσέγγιση του επιχειρηματικού κόσμου.
Το μάθημα «Θεωρίες Οργάνωσης και Διοίκησης» βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον
οποίο δομείται μια σύγχρονη επιχείρηση τέτοιου μεγέθους αλλά και τον τρόπο διοίκησης αυτής. Τα
μαθήματα γύρω από την διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα και την οργανωσιακή συμπεριφορά
βοηθούν στην κατανόηση των ρόλων, του τρόπου διαχείρισης ατόμων και συμπεριφορών, καθώς και του
καλά οργανωμένου συστήματος αξιολόγησης που εφαρμόζεται. Στα πλαίσια του μαθήματος «Θεωρίες και
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων» η επαφή με το ERP σύστημα της SAP, ήταν εξαιρετικής
σημασίας, καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών στο πλαίσιο μιας
εταιρείας. Με την hand on εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από τα εργαστήρια SAP και η επαφή με όλα τα
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modules (επιχειρηματικές ενότητες) από τα οποία αποτελείται, βοηθά σημαντικά στην κατανόηση των
διαδικασιών που υλοποιούνται στην εταιρεία και στην ευκολότερη αρχική προσαρμογή και διεκπεραίωση
των καθημερινών δραστηριοτήτων.
Η Στατιστική που διδάχθηκε κατά την πρώτη περίοδο του προγράμματος, βοηθά σημαντικά στην σε
βάθος κατανόηση των εννοιών που περιγράφονται κατά την διεξαγωγή μιας έρευνας. Η κατανόηση της
παρουσίασης των αποτελεσμάτων από τις εταιρείες ερευνών καθίσταται πολύ πιο ουσιαστική, βοηθώντας
στην καλύτερη αποκωδικοποίηση του μηνύματος. Εξάλλου, είναι γεγονός πως στα τμήματα Μάρκετινγκ
η διεξαγωγή ερευνών αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο. Μαθήματα με περιεχόμενο σχετικό με την
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως μεταξύ άλλων η Εφοδιαστική Διαχείριση και η Διοίκηση
Συστημάτων μεταφορών, ακόμα και αν δεν συνδέονται άμεσα με το κομμάτι του Μάρκετινγκ, θέτουν τα
θεμέλια για κατανόηση και καλή συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα.
Το μάθημα Επιχειρηματικής ευφυίας, Διαχείρισης δεδομένων και οι Πλατφόρμες και Εφαρμογές
Επιχειρηματικής αναλυτικής δίνουν έμφαση στην σημασία της αξιοποίησης της πληθώρας διαθέσιμων
δεδομένων, μέσα από μεθόδους ανάλυσης, κατανοώντας την σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων στην
διαδικασία λήψης αποφάσεων (data driven decision making). Το μάθημα Μάρκετινγκ στον ψηφιακό
τουρισμό, δίνει έμφαση στις νέες μεθόδους ψηφιακού μάρκετινγκ και στην διαμόρφωση ισχυρής
παρουσίας στον χώρο του διαδικτύου μέσα από τακτικές SEO (Search Engine Optimization), SEM
(Search Engine Marketing) και Google Analytics.
Παράλληλα εκτός από το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος, καθοριστικής σημασίας ήταν
και ο τρόπος διεκπεραίωσης των διάφορων εργασιών – project, μέσα από ομάδες λίγων ατόμων που
απαιτούσαν καλή συνεργασία, εποικοδομητικό διάλογο, διαχείριση συγκρούσεων και διαφωνιών. Η
ένταξη σε ομάδες εργασίας αποτελεί καθημερινότητα στον επαγγελματικό χώρο και σημαντικό
παράγοντα

ενός

επιτυχημένου

αποτελέσματος.

Τέλος,

μέσα

από

καθορισμό

αυστηρού

χρονοδιαγράμματος μαθαίνει κανείς να διαχειρίζεται εργασίες με προκαθορισμένα deadlines και να
λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμα και υπό συνθήκες πίεσης και αυξημένου όγκου εργασίας.

9.2 Κριτική και προτάσεις
Το άτομο που καλύπτει την θέση πρακτικής άσκησης, αναλαμβάνοντας μεγάλο μέρος των καθημερινών
διαδικασιών του Business, βοηθά σημαντικά την Senior Brand Manager της εν λόγω κατηγορίας, αλλά
και γενικότερα άτομα που στέκονται υψηλότερα στην ιεραρχία του Business, να εξασφαλίσουν
περισσότερο χρόνο για πιο στρατηγικά ζητήματα της κατηγορίας. Στην συνέχεια με την προϋπόθεση πως
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υπάρχει διάθεση και ενδιαφέρον και από τα δύο μέρη, δίνεται η ευκαιρία για περαιτέρω ανάλυση και
εξέταση των ζητημάτων αυτών, αλλά και για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.
Μέσα από τη διαδικασία αυτή αλλά και την δυνατότητα συμμετοχής στις περισσότερες από τις
εβδομαδιαίες και μηνιαίες συναντήσεις, απολαμβάνει κανείς το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του να
παρακολουθεί το σκεπτικό πίσω από τις διάφορες κρίσιμες αποφάσεις, τον σχεδιασμό για το πλάνο που
θα ακολουθήσει η κατηγορία, αλλά και την στοιχειοθέτηση των σχετικών αποφάσεων. Επιπλέον, γίνεται
μέλος ενός εποικοδομητικού διαλόγου και μπορεί να παρακολουθήσει τις διαφωνίες, τον τρόπο που ο
κάθε ρόλος από την σκοπιά του στοιχειοθετεί την θέση του με επιχειρήματα, τον τρόπο που
διαχειρίζονται τυχόν κρίσεις στους κόλπους της ομάδας και πως όλες αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις
εν τέλη διαμορφώνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για την κατηγορία και κατ΄επέκταση την εταιρεία στο
σύνολό της. Επιπλέον, για την λήψη μιας απόφαση λαμβάνεται υπόψη όλη η διαθέσιμη πληροφορία και η
συνολική εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης, τονίζοντας την σπουδαιότητα των δεδομένων και της
αξιοποίησης τους στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και στον στρατηγικό σχεδιασμό για το Brand (data
driven decision making process).
Επιπλέον, τουλάχιστον μέσω της συγκεκριμένης θέσης πρακτικής άσκησης, υπάρχει μεγάλη έκθεση και
καθημερινή ενασχόληση με το πληροφοριακό σύστημα SAP ERP. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών του
τμήματος μέσα από αυτό, δίνει την ευκαιρία για καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών μεμονωμένα αλλά
και συνολικά του τρόπου με τον οποίο έχουν δομηθεί οι διαδικασίες της εταιρείας. Ειδικά μέσα από
αναζήτηση documentation και αναλυτικής περιγραφής διαδικασιών, απολαμβάνει κανείς την δυνατότητα
να προσεγγίσει και να κατανοήσει τη δομή του συστήματος και των παραμέτρων πίσω από αυτό. Η
σωστή και ολοκληρωμένη χρήση του SAP αποτελεί σημαντικό προσόν για κάθε νεοεισερχόμενο στην
αγορά εργασίας, μιας και όλες τουλάχιστον οι μεγάλες εταιρείες έχουν υιοθετήσει ένα ERP σύστημα.
Το εργασιακό περιβάλλον τόσο στο σύνολο της εταιρείας όσο και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα CDF,
αξίζει να σημειωθεί πως ήταν εξαιρετικό. Η Senior Brand Manager της κατηγορίας από την πρώτη κιόλας
στιγμή αφιέρωσε σημαντικό μέρος του χρόνου της ώστε να δώσει μία όσο το δυνατόν πιο καλή και
συνολική εικόνα του Brand, να εξηγήσει την φιλοσοφία και την στρατηγική πίσω από αυτό και να
βοηθήσει το νέο άτομο να ενταχθεί σύντομα στην ομάδα. Καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής στεκόταν
πάντα πρόθυμη να λύσει οποιαδήποτε απορία, να ανταλλάξει απόψεις, να συζητήσει για πιο στρατηγικά
θέματα και στο τέλος της ημέρας να διαμορφώσει μία “win - win” φιλοσοφία. Οι γνώσεις και τα insights
για τον χώρο του Business, καθώς και οι συμβουλές και τα μαθήματα όσον αφορά την συμπεριφορά και
την στάση απέναντι στις καταστάσεις όπως διαμορφώνονται, έρχονται να συμπληρώσουν αρμονικά τις
γνώσεις μέσα από την καθημερινή έκθεση στις διάφορες δραστηριότητες. Επιπλέον, αξίζει να
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αναγνωριστεί η εξαιρετική συνεργασία με όλα τα μέλη της ομάδας, η αντιμετώπιση από πολύ νωρίς ως
μέλος αυτής και ο σεβασμός σε νέες ιδέες και προτάσεις.
Επιπλέον, μέσα στο διάστημα των έξι μηνών της πρακτικής άσκησης δόθηκε η ευκαιρία για συμμετοχή
σε πληθώρα trainings, σεμιναρίων και workshops, για την γνωριμία με την εταιρεία και τις λειτουργίες
της, αλλά και για θέματα στενά συνυφασμένα με τις δραστηριότητες ενός τμήματος Μάρκετινγκ. Μέσα
από αυτά οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις στον ψηφιακό κόσμο της
διαφήμισης, να επιμορφωθούν και να οδηγηθούν στην ανάπτυξη νέων, καινοτόμων ιδεών. Η γενικότερη
κουλτούρα της εταιρείας με έμφαση στον άνθρωπο και προσανατολισμό στην συνεχή επιμόρφωση και
εξέλιξή του, είναι μεταξύ των θετικών σημείων που μπορεί να αναγνωρίσει κανείς στο ταξίδι μέσα από
την θέση της πρακτικής άσκησης σε έναν τέτοιου είδους οργανισμό.
Στα πλαίσια για προτάσεις βελτίωσης, θα μπορούσε κανείς να αναφέρει το καλύτερο induction, καλύτερη
εκπαίδευση και εισαγωγή στον τομέα του συστήματος ERP, καθώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο
ολοκλήρωσης των καθημερινών διαδικασιών του τμήματος Μάρκετινγκ και αρκετά περίπλοκο για ένα
άτομο χωρίς προγενέστερη εμπειρία σε αυτό. Τα σενάρια και οι διαδικασίες που τρέχουν πίσω από αυτό
υπακούουν σε μια λογική, η οποία δεν είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή αν δεν βρεθεί το κατάλληλο άτομο
να προσφέρει μία πιο γενική και σφαιρική εκπαίδευση πάνω στις διαδικασίες και τις ροές που
ακολουθούνται. Η μαγεία εντοπίζεται στο να μπορέσει κανείς όχι μόνο να διεκπεραιώνει τις καθημερινές
δραστηριότητες και διαδικασίες, αλλά και να τις κατανοεί σε βάθος, ώστε σε κρίσιμες περιπτώσεις να
είναι σε θέση να αντιδράσει.
Επιπλέον, το σύστημα ERP δίνει την δυνατότητα για συλλογή και αποθήκευση ορθής πληροφορίας και
πληθώρας δεδομένων, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται από ανώτερα στελέχη μέσα από ειδικά
διαμορφωμένα Reports. Ωστόσο, πλέον έχουν αναπτυχθεί νέοι τρόποι reporting μέσα από πλατφόρμες
όπως για παράδειγμα το Power BI της Microsoft, το οποίο αποτελεί μια συλλογή από υπηρεσίες
λογισμικού, εφαρμογές και συνδέσεις που συνεργάζονται για να μετατρέψουν τις μη σχετιζόμενες
προελεύσεις δεδομένων σε συνεκτικές, οπτικά καθηλωτικές και διαδραστικές πληροφορίες (Power BI,
Microsoft). Μέσα από αυτό το εργαλείο δίνεται η δυνατότητα να συνδυαστούν εύκολα δεδομένα με
διαφορετικές προελεύσεις, να εντοπιστούν και να απεικονιστούν τα σημαντικά στοιχεία και να μοιραστεί
η πληροφορία αυτή με όλους τους ενδιαφερόμενους. Μέσα από την χρήση τέτοιων εργαλείων η
πληροφορία συνδυάζεται, εξοπλίζοντας τους παραλήπτες αυτής με σημαντικά insights. Είναι γεγονός πως
η Nestlé έχει αρχίσει να υιοθετεί τέτοιου είδους νέες λύσεις, καθιστώντας την ενοποιημένη πληροφορία
πιο ελκυστική και ευκολότερα διαχειρίσιμη. Οι λύσεις αυτές έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται τόσο στον
τομέα του Μάρκετινγκ όσο και σε άλλα κομμάτια, όπως η Διαχείριση Εφοδιαστικής αλυσίδας
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καθιστώντας την πρόσβαση σε συνδυαστικές πληροφορίες εύκολη, γρήγορη και απλή. Εξάλλου έχει γίνει
πλέον αντιληπτή η σπουδαιότητα των δεδομένων και της καλά οργανωμένης πληροφορίας στην
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Τέλος, είναι γεγονός πως οργανισμοί τόσο μεγάλης εμβέλειας χαρακτηρίζονται από πολύπλοκες και
χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες ορισμένες φορές μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Είναι
σημαντικό να περιοριστεί στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, η πολυπλοκότητα αυτή και η αλήθεια είναι
πως γίνονται σημαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα οι τόσο συχνές και
πολύωρες συναντήσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνουν σημαντικά τον δημιουργικό χρόνο μέσα στην
ημέρα και δημιουργούν επιπλέον φόρτο εργασίας. Φυσικά, σε αυτό το θέμα θα πρέπει να αναζητηθεί η
χρυσή τομή καθώς οι συναντήσεις αποτελούν κιόλας μέσο εποικοδομητικού διαλόγου, ανταλλαγής
απόψεων και καθοριστικό παράγοντα στην χάραξη της στρατηγικής .
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