ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
του
Χρήστου Σταμούλη

Artificial Intelligence & Analytics in
ERP/WMS Systems

Επιβλέπων: Εμμανουήλ Ζαχαριάδης

Υποβληθείσα ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

Αθήνα, Ιούλιος 2021

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Βεβαίωση εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία για τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών του ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει συγγραφεί από εμένα προσωπικά και
δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει εγκριθεί στο πλαίσιο κάποιου άλλου μεταπτυχιακού ή προπτυχιακού
τίτλου σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η εργασία αυτή έχοντας εκπονηθεί από εμένα,
αντιπροσωπεύει τις προσωπικές μου απόψεις επί του θέματος. Οι πηγές στις οποίες ανέτρεξα για την
εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής αναφέρονται στο σύνολό τους, δίνοντας πλήρεις
αναφορές στους συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που ενδεχομένως
χρησιμοποιήθηκαν από το διαδίκτυο».

Χρήστος Σταμούλης
Φοιτητής MSc στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

Ευχαριστίες

Με την παρούσα διπλωματική εργασία ολοκληρώνονται οι σπουδές μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία».

Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέπων καθηγητή κύριο Ζαχαριάδη Εμμανουήλ για τις συμβουλές της στην
εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας.

Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και φίλους, για τη συμπαράσταση και την υπομονή
τους κατά τη διάρκεια των σπουδών μου.

Περίληψη
Στη σύγχρονη εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από τη διαρκή ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη χρήση
του διαδικτύου, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί βρίσκονται σε μια προσπάθεια ένταξης των
καινοτόμων τεχνολογιών στις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες. Έχουν ως απώτερο σκοπό να τις
βελτιστοποιήσουν, ώστε να μειώσουν το κόστος, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και εν τέλει να
αποκτήσουν το πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό. Η σημερινή επιχείρηση διαχειρίζεται και αξιοποιεί
τους πόρους της σε όλα τα επίπεδα με την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και των
τεχνολογιών. Ένα βασικό σύστημα που διεκπεραιώνει τις επιχειρησιακές λειτουργίες είναι το ΣΕΠ
(Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων). Το ΣΕΠ αποτελεί το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων
ERP (Enterprise Resource Planning), τα οποία σήμερα τείνουν να είναι μεγάλη αναγκαιότητα για την
αποτελεσματική λειτουργία της κάθε επιχείρησης. Η ανάλυση και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν
σημαντικά πεδία έρευνας της πληροφορικής. Εφαρμόζονται σε όλες τις κατηγορίες και τους τύπους
πληροφοριακών συστημάτων. Ο στόχος τους είναι η παροχή καινοτόμων λύσεων στον τομέα της
πληροφορικής. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει σαν βασικό σκοπό τη χρήση του τύπου πληροφοριακών
συστημάτων ΣΕΠ (Σχεδιασμού Επιχειρησιακών Πόρων) σε συνδυασμό με τεχνολογίες ανάλυσης και
τεχνητής νοημοσύνης στην κατηγορία Συστημάτων Διαχείρισης Αποθήκης (ΣΔΑ).
Λέξεις Κλειδιά: <<ERP, WMS, Πληροφοριακά Συστήματα, ΣΕΠ, ΣΔΑ, Τεχνητή Νοημοσύνη>>
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Υπόδειγμα περίληψης (abstract) στα αγγλικά του αντιτύπου που υποβάλλεται στις βιβλιοθήκες

Abstract
In today's modern age, which is characterized by the constant development of technology and the use
of the Internet, companies and organizations are in an effort to integrate innovative technologies into
their business activities. The ultimate goal is to optimize them in order to reduce costs, increase
productivity and ultimately gain a competitive advantage. Today's business manages and utilizes its
resources at all levels using information systems and technologies. A basic system that handles
business operations is the BRP (Business Resource Planning). They are the information systems ERP
(Enterprise Resource Planning), which today tend to be a great necessity for the efficient operation of
any business. Analysis and artificial intelligence are important fields of computer research. They apply
to all categories and types of Information systems. Their goal is to provide innovative IT solutions.
The main purpose of this research is the use of the type of ERP (Enterprise Resource Planning) in
combination with analysis technologies and artificial intelligence in the category of Warehouse
Management Systems (WMS).
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Εισαγωγή

Η σύγχρονη εποχή η οποία χαρακτηρίζεται ως μια περίοδος όπου ηγετικό ρόλο έχουν οι τεχνολογίες,
εξελίσσεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι οργανισμοί και οι
επιχειρήσεις αλλάζουν ως προς την οργανωτική δομή τους, οι πελάτες έχουν αυξημένες απαιτήσεις, η
προσφορά και ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών είναι πολύ μεγάλη σε παγκόσμια κλίμακα και η επιστήμη της
πληροφορικής και η χρήση των τεχνολογιών αποτελούν μονόδρομο για να μειωθούν τα κόστη και να αυξηθεί
η παραγωγικότητα και τα κέρδη. Στον επιχειρησιακό τομέα των Logistics η πληροφορική και η τεχνολογία
αποτελούν πλέον υποχρεωτικά, δυναμικά εργαλεία και μέσα εκσυγχρονισμού για την αποδοτικότερη χρήση
τους στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου δραστηριοποιούνται και λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Ο
τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται τα Πληροφοριακά Συστήματα επηρεάζει άμεσα και τον τρόπο εξέλιξης
στα Logistics ειδικά στην κατηγορία συστημάτων, που πραγματεύεται η συγκεκριμένη εργασία των
Συστημάτων Διαχείρισης Αποθήκης (ΣΔΑ). Η διαδικασία της ροής των αγαθών από τα σημεία παραγωγής
τους στα σημεία κατανάλωσης, καθώς και οι αποθηκευτικοί χώροι και η διαχείριση τους, απασχόλησε τις
ανθρώπινες κοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο όρος “Μεταφορικό Σύστημα” αποτέλεσε την βασική
παράμετρο σε αυτή τη πολύπλοκη, χρονοβόρα και με μεγάλο κόστος διαδικασία. Logistics είναι η διαδικασία
της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ), η οποία σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποτελεσματική
και αποδοτική κανονική και αντίστροφη ροή της αποθήκης. Ουσιαστικά αφορά την αποθήκευση των
προϊόντων από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, με βασικό επιχειρησιακό
άξονα την μείωση του κόστους, την αύξηση του κέρδους και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους
πελάτες. Επιπλέον, στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε, με την ανάπτυξη της πληροφορικής και την χρήση
του διαδικτύου, τα Logistics αποτελούν έναν ενιαίο όρο για τις τεχνολογίες και τις έννοιες της οργάνωσης
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην εφοδιαστική αλυσίδα τα συστήματα παρακολουθούν τις φυσικές
διαδικασίες και λαμβάνουν αποκεντρωμένες αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο των πραγμάτων
στον κυβερνοχώρο, τα συστήματα επικοινωνούν, συνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και με
τους ανθρώπους σε πραγματικό χρόνο.
Τα επιστημονικά πεδία πληροφορικής όπως είναι η εξόρυξη και η ανάλυση των δεδομένων, καθώς και η
τεχνητή νοημοσύνη, αποτελούν απαιτούμενη γνώση για την διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα
βελτιστοποιήσεων των επιχειρησιακών λειτουργιών, τόσο σε εσωτερικές όσο και σε διεταιρικές υπηρεσίες
που χρησιμοποιούνται από τους συμμετέχοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η διαδικασία Logistics είναι
απαραίτητη σε επιχειρήσεις διαφορετικών επιχειρησιακών κλάδων, όπου ο καθένας έχει διαφορετικές
ανάγκες και στόχους. Τα Logistics αποτελούν ένα επιστημονικό κλάδο, ο οποίος μελετάται και ερευνάται
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από την επιστήμη με συνεχή εξέλιξη και δημιουργία καινοτόμων λύσεων μέσω των πληροφοριακών
συστημάτων.
Η συγκεκριμένη εργασία διακρίνεται σε δυο μέρη, το θεωρητικό και το ειδικό. Στο θεωρητικό γίνεται μια
συνοπτική αναφορά στα πληροφοριακά συστήματα με έμφαση στα Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης
(ΣΔΑ). Στο ειδικό η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως στόχο τη σύνδεση των συστημάτων ΣΕΠ (Επιχειρησιακός
Προγραμματισμός Πόρων) με τεχνολογίες ανάλυσης και τεχνητής νοημοσύνης που εφαρμόζονται στην
κατηγορία συστημάτων ΣΔΑ (Συστημάτων Διαχείρισης Αποθήκης) για την επίλυση και βελτιστοποίηση
επιχειρησιακών θεμάτων. Γίνεται η διερεύνηση των συστημάτων ENTERSOFT και OPTIMUM WMS
σχετικά με τις λύσεις που δίνει το καθένα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ανάλυσης πληροφοριών και
τεχνητής νοημοσύνης μαζί με μια μελέτη περίπτωσης όπου έχουν εφαρμοσθεί.
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2
2.1

Επισκόπηση του
ερευνητικού πεδίου

Αναφορά στο αντικείμενο

Τα ΣΕΠ αποτελούν επιχειρησιακά συστήματα από τις εταιρείες και τους οργανισμούς για την διεκπεραίωση
των επιχειρησιακών λειτουργιών και την διοίκηση τους. Για να λύσουν και να βελτιστοποιήσουν θέματα
σχετικά με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων υπάρχει η τάση της ανάλυσης των δεδομένων και της
αξιοποίησης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.

2.2

Δομή και σκοπός έρευνας

Η δομή της συγκεκριμένης έρευνας αποτελείται από δυο ενότητες. Την θεωρητική ενότητα με την
εγκυκλοπαιδική ανασκόπηση για τα Πληροφοριακά Συστήματα, δίνοντας έμφαση στα συστήματα ΣΕΠ και
ΣΔΑ και την τεχνική ενότητα με την αναφορά στο σύστημα OPTIMUM WMS και ENTERSOFT WMS με
την ανάλυση και αξιολόγηση τους. Αναλυτικότερα:
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική εισαγωγή στην χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στη
σύγχρονη εποχή.
Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την επισκόπηση του ερευνητικού πεδίου. Εστιάζει στην αναφορά του
προβλήματος, αναφέροντας τι πραγματεύεται η συγκεκριμένη έρευνα, ποιες μεθοδολογίες θα
χρησιμοποιήσει, ποια θα είναι η συνεισφορά της συγκεκριμένης έρευνας, καθώς και την περιγραφή της
δομής της έρευνας.
Το τρίτο κεφάλαιο προσανατολίζεται στην ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων και ειδικότερα των
Πληροφοριακών Συστημάτων ΣΕΠ (Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Πόρων) και

Πληροφοριακών

Συστημάτων ΣΔΑ (Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης).
Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με την εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων έως και σήμερα, καθώς
και με την αξία των επιχειρήσεων για την μετάβαση στην νέα εποχή (WMS τεχνολογίες).
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η αναφορά στην πανδημία COVID-19 επηρεάζει τα πληροφοριακά συστήματα
και ποιοι είναι τρόποι αντιμετώπισης.
Το έκτο κεφάλαιο αναλύει το πληροφοριακό σύστημα της ENTERSOFT WMS.
Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύεται το πληροφοριακό σύστημα της OPTIMUM ABERON WMS.
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Στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται η σύγκριση μεταξύ των συστημάτων OPTIMUM ABERON και ENTERSOFT
WMS.
Το ένατο κεφάλαιο αποτελείται από τη μελέτη περίπτωσης ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ENTERSOFT WMS).
Το δέκατο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη συνολική αποτίμηση της έρευνας. Αναφορά σε ανοιχτά θέματα,
προκλήσεις, μελλοντική έρευνα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν στην διαχείριση ασφαλείας των
πληροφοριακών συστημάτων.
Στο ενδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο επίλογος της συγκεκριμένης έρευνας, αποτιμώντας τα
αποτελέσματα και την τελική θέση επί της έρευνας.
Στο δωδέκατο κεφάλαιο γίνεται η καταγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών, στις οποίες στηρίχτηκε η
συγκεκριμένη έρευνα με χρήση ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, δημοσιεύσεων και
ηλεκτρονικών πηγών.
Η συγκεκριμένη έρευνα έχει σαν βασικό σκοπό την σύνδεση των συστημάτων ΣΕΠ με τεχνολογίες ανάλυσης
και τεχνητής νοημοσύνης στην κατηγορία συστημάτων ΣΔΑ για την επίλυση και βελτιστοποίηση
επιχειρησιακών θεμάτων. Συνοπτικά, τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα:
Ποιες είναι οι σύγχρονες συνθήκες και περιβάλλοντα σχετικά με την τεχνολογία της ενσωμάτωσης
συστημάτων ΣΔΑ;
Τα ΣΔΑ μπορούν να δώσουν λύσεις στην διεκπεραίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών μιας επιχείρησης,
καλύπτοντας θέματα σχετικά με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων;
Ποια είναι η αποδοχή και χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης από τις
επιχειρήσεις;
Τα ΣΔΑ μπορούν να παρέχουν λύσεις στην διεκπεραίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών μιας επιχείρησης
για την επίλυση και βελτιστοποίηση επιχειρησιακών θεμάτων, με απώτερο στόχο την δημιουργία
πλεονεκτήματος στον ανταγωνισμό;

2.3

Μεθοδολογία διεκπεραίωσης έρευνας και συνεισφορά

Για τη σωστή προσέγγιση του αντικειμένου της συγκεκριμένης έρευνας η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί
είναι η ανάλυση και σε τεχνικό επίπεδο η αξιολόγηση συγκεκριμένου

πληροφοριακού συστήματος

(ENTERSOFT και OPTIMUM WMS).
Η προσέγγιση γίνεται στους παρακάτω άξονες:
1. Πληροφοριακά Συστήματα
2. Πληροφοριακά Συστήματα ΣΕΠ (Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Πόρων)
3. Πληροφοριακά Συστήματα ΣΔΑ (Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης)
4. Ανάλυση Πληροφοριών
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5. Τεχνητή Νοημοσύνη
6. Επίλυση και βελτιστοποίηση επιχειρησιακών θεμάτων για διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε
κατηγορίες συστημάτων ΣΔΑ (Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης).
7. Εξαγωγή Συμπερασμάτων.
Θα εξεταστούν αναλυτικά τα υποκείμενα της έρευνας για να γίνει η διερεύνηση και η τελική αξιολόγηση
του συστήματος ENTERSOFT και OPTIMUM WMS σχετικά με τις λύσεις που δίνει σε συστήματα ΣΔΑ
χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ανάλυσης πληροφοριών και τεχνητής νοημοσύνης.
Η τελική συνεισφορά της συγκεκριμένης έρευνας είναι η ανάλυση, αξιολόγηση και χρήση ΣΕΠ συστημάτων
στην κατηγορία συστημάτων Διαχείρισης Αποθήκης με χρήση ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής
νοημοσύνης. Η έρευνα παραθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την σωστή χρήση με σκοπό την μείωση του
κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

3
3.1

Πληροφοριακά
Συστήματα

Δεδομένα και Πληροφορία

Υπάρχουν τρεις διακριτές έννοιες του δεδομένου, της πληροφορίας και της έννοιας της γνώσης. Τα δεδομένα
είναι μια υπαρκτή οντότητα, η οποία προκύπτει από τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Με την επεξεργασία
των δεδομένων προκύπτει η πληροφορία. Η γνώση αποτελεί το συμπέρασμα που προκύπτει από την
επεξεργασία της πληροφορίας.
Στην σημερινή εποχή η οποία χαρακτηρίζεται ως κοινωνία της πληροφορίας, ειδικά με την ραγδαία
ανάπτυξη και χρήση του διαδικτύου, η νέα τεχνολογική πραγματικότητα που δημιουργείται έχει σαν βασικό
χαρακτηριστικό τον ιδιαίτερο τρόπο παραγωγής και διαχείρισης της πληροφορίας.
Ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο είναι ότι η ψηφιακή πληροφορία αποτελεί το τρίτο μέγεθος πέραν της
ύλης και της ενέργειας. Η πληροφορία αποτελεί βασικό παράγοντα για ενέργειες και αποφάσεις σε
παγκόσμιο επίπεδο. Είναι παραγόμενη στο περιβάλλον των υπολογιστικών συστημάτων και του διαδικτύου,
επεξεργάσιμη και διακινούμενη με ψηφιακό τρόπο. Καταλαμβάνει συγκεκριμένους πόρους στα
υπολογιστικά συστήματα αλλά και χρονική διάρκεια λόγω της διανομής της.
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Με την χρήση της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων από τους οργανισμούς, η ψηφιακή
πληροφορία αποτελεί πολύ σημαντική διαδικασία για την προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών
στην πληροφορική και τις τεχνολογίες. Η πληροφορία που παράγεται είτε σαν είσοδος, είτε μετά από
επεξεργασία πρέπει να είναι έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη για την λήψη σωστών αποφάσεων, βάσει των
τύπων πληροφοριακών συστημάτων για την σωστή λειτουργία των επιχειρησιακών οργανισμών. Στα
μειονεκτήματα παραγωγής και χρήσης της πληροφορίας είναι ότι αφενός καθίσταται σημαντικό αντικείμενο
συναλλαγής, και αφετέρου δημιουργεί θέματα στην διακίνησή της. Βασικές διαδικασίες αποτελούν ο τομέας
στην ασφάλεια των πληροφοριών, της ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης των λειτουργιών για τη χρήση και
μεταβολή της, διαδικασίες σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ),
θέματα ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων κλπ.

3.1.1 Ορισμός και Έννοια του Συστήματος
Εννοιολογικά, ένα πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από βασικά δομικά στοιχεία, όπως είναι ένα σύνολο
επιχειρησιακών διαδικασιών, αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών λειτουργιών και ανθρώπινων πόρων,
που έχουν ως βασικό σκοπό την ανάκτηση, συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία της πληροφορίας. Η
αρχιτεκτονική ενός πληροφοριακού συστήματος αποτελείται από το υλικό, το λογισμικό, το έμψυχο
δυναμικό, τις παραγωγικές διαδικασίες και το δίκτυο.
Χρήση Πληροφοριακού Συστήματος
Ο βασικός σκοπός χρήσης ενός πληροφοριακού συστήματος από τους επιχειρησιακούς οργανισμούς είναι η
αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών τους διαδικασιών και η δημιουργία νέων υπηρεσιών, με σκοπό την
απόκτηση του πλεονεκτήματος στον ανταγωνισμό. Οι καινοτόμες νέες υπηρεσίες προσφέρουν μικρό κόστος
και αύξηση της παραγωγής. Στην σύγχρονη εποχή, το διαδίκτυο αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης και
προβολής των υπηρεσιών. Τα πληροφοριακά συστήματα δίνουν πολλές λύσεις σε επιχειρησιακά
προβλήματα και επιτυγχάνουν καλύτερο συντονισμό των διαδικασιών, με αποτέλεσμα να γίνεται
αποδοτικότερη η ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών. (Φιτσίλης, 2015)
Γενικά, σε έναν οργανισμό, ένα πληροφοριακό σύστημα, ανάλογα την κατηγορία στην οποία εντάσσεται,
πρέπει να καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί. Πρέπει να πληροί όλες
τις προδιαγραφές του συστήματος και κυρίως να ικανοποιεί τις επιχειρησιακές ανάγκες των λειτουργών που
χρησιμοποιούν το σύστημα. (Φιτσίλης, 2015)
Οι γενικές χρήσεις των πληροφοριακών συστημάτων στοχεύουν αρχικά στην βέλτιστη διεκπεραίωση των
επιχειρησιακών τους διαδικασιών, η οποία μπορεί να αποκρυσταλλωθεί μέσω της αυτοματοποίησης όλων
των διαδικασιών. Αυτό θα οδηγήσει στην καλύτερη υποστήριξη για την λήψη αποφάσεων αφού μέσω της
τεχνολογίας ΑΙ η ανάλυση των δεδομένων θα πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, ακρίβεια και
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αποτελεσματικότητα. Απόρροια των άνωθεν είναι μια ρηξικέλευθη μεταβολή της συλλήβδην παραγωγικής
διαδικασίας η οποία θα εξασφαλίσει χρόνο και οικονομικούς πόρους στην εταιρία. Ένα πληροφοριακό
σύστημα συμβάλλει στην καλύτερη αλληλεπίδραση των λειτουργειών με το σύστημα. Δηλαδή η ταχύτερη
επεξεργασία των δεδομένων βοηθά στην εξαγωγή αποτελεσμάτων που με τη σειρά τους βοηθούν στην
καλύτερη οργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών. Επομένως, τα πληροφοριακά συστήματα συμβάλλουν
καθοριστικά στην μετάβαση σε μια ψηφιοποιημένη εποχή για τις εταιρίες. Όλες οι πληροφορίες θα
αποθηκεύονται στο σύστημα και η κάθε εταιρία θα μπορεί να έχει μια πιο συνολική εικόνα αναφορικά με τα
data που έχει διαχειριστεί.
Ο σκοπός της μετάπτωσης προς τη νέα ψηφιακή εποχή για τις επιχειρήσεις έχει ως πρωταρχικό στόχο τη
μεγιστοποίηση του κέρδους. Καλύτερη οργάνωση και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία σημαίνει μείωση
του κόστους και λιγότεροι ανθρώπινοι πόροι προς απασχόληση. Η αυτοματοποίηση οδηγεί στην αύξηση της
παραγωγικότητας, στη μείωση της ζημίας για την εταιρεία και στην εξασφάλιση πολύτιμου χρόνου για την
ορθότερη και ταχύτερη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. (Φιτσίλης, 2015)
Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος
Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος γίνεται με βάση τον κύκλο ζωής του, ο οποίος αποτελεί την
βασική δομική διαδικασία της δημιουργία του. Η αφετηρία είναι πάντα ο σκοπός του συστήματος και οι
επιχειρησιακές προδιάγραφες λειτουργίας του. Γίνεται η καταγραφή των επιχειρησιακών προδιαγραφών από
τον επιχειρησιακό ιδιοκτήτη και τους αναλυτές για την δημιουργία ενός νέου συστήματος ή την
επανασχεδίαση για την αναβάθμιση και βελτιστοποίηση ενός υπάρχοντος για την κάλυψη των
επιχειρησιακών αναγκών που έχουν προκύψει από την λειτουργία του. (Φιτσίλης, 2015)
Μετά την καταγραφή και αποσαφήνιση των επιχειρησιακών προδιαγραφών, τα επόμενα στάδια αφορούν
την σχεδίαση και την υλοποίηση του συστήματος. Μετά την ανάπτυξη και υλοποίηση γίνεται ο έλεγχος
ορθότητας, η εγκατάσταση του συστήματος και η εφαρμογή του σε περιβάλλον παραγωγής. Τελικό στάδιο
του κύκλου ζωής είναι η συντήρηση του συστήματος. Όταν ένα σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία σε
περιβάλλον παραγωγής και προκύψει μια νέα επιχειρησιακή λειτουργία, εφαρμόζονται από την αρχή όλα τα
στάδια του κύκλου ζωής του πληροφοριακού συστήματος.
Η Θεωρία των Συστημάτων αποτελεί το επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με την ανάλυση, τον σχεδιασμό
και την βελτιστοποίηση των συστημάτων. Εννοιολογικά, ένα σύστημα αποτελείται από οντότητες
(άνθρωποι, μηχανές και διαδικασίες), οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους με κοινή συνισταμένη την
επίτευξη του σκοπού του συστήματος. Η αρχιτεκτονική του συστήματος αποτελείται από τα βασικά δομικά
στοιχεία: Είσοδος-Επεξεργασία-Έξοδος. Πιο συγκεκριμένα:
•

Η είσοδος περιέχει τις εισροές και τα δεδομένα που εισέρχονται στο σύστημα. Τα δεδομένα
προέρχονται από ποικίλες διαδικασίες και καταστάσεις (πχ. από επιχειρησιακές διαδικασίες ή από
αισθητήρες) και απεικονίζουν μια συγκεκριμένη έννοια ενός γεγονότος. Γενικά, τα δεδομένα
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αποτελούν το ακατέργαστο υλικό που βρίσκεται σε μια μη τυποποιημένη μορφή, με σκοπό να
μετασχηματιστούν σε μια τυποποιημένη μορφή για να μπορούν να επεξεργαστούν από τα
πληροφοριακά συστήματα.
•

Η Επεξεργασία αφορά την διαδικασία του μετασχηματισμού των δεδομένων των εισόδων σε
εξόδους. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την συλλογή, την καταχώριση, την ταξινόμηση, την
μεταβολή, την αποθήκευση, την αναζήτηση και την ανάκτηση των δεδομένων για την παραγωγή
πληροφοριών.

•

Η έξοδος αφορά τις εκροές, δηλαδή τα αποτελέσματα που παράγει το σύστημα. Η συγκεκριμένη
διαδικασία δίνει τα αποτελέσματα μετά την επεξεργασία των δεδομένων, τα οποία αποτελούν το
επιχειρησιακό αποτέλεσμα ανάλογα με τον τύπο του πληροφοριακού συστήματος.

Η Ανάδραση και ο Έλεγχος αποτελούν βασικούς παραμέτρους της αρχιτεκτονικής του συστήματος.
Συγκεκριμένα, η ανάδραση αφορά την συνεχόμενη τροφοδότηση του συστήματος με βασικές πληροφορίες,
που αφορά την απόδοση του συστήματος στην επιτέλεση των επιχειρησιακών του διαδικασιών. Ο έλεγχος
είναι η συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανάδρασης για να αξιολογηθεί αν το σύστημα καλύπτει
σε μεγάλο βαθμό τους στόχους που επιτελεί.
Με την αξιολόγηση του συστήματος διαπιστώνεται αν το σύστημα ικανοποιεί επαρκώς τους στόχους του
οργανισμού ή και το αντίθετο. Στην περίπτωση που παρουσιάζει θέματα και προβλήματα ως προς την
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα σε συνάρτηση με την επιτέλεση των επιχειρησιακών του
διαδικασιών, πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις για την βελτιστοποίηση του συστήματος.
Αυτό επιτυγχάνεται με διαδικασίες επανασχεδίασης, οι οποίες εναρμονίζονται με τον κύκλο ζωής ανάπτυξης
του συστήματος.
Σχετικά με το περιβάλλον του συστήματος, περιλαμβάνει τις οντότητες που επιδρούν εσωτερικά και
εξωτερικά στο σύστημα. Οι οντότητες αποτελούν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες και έχουν
σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα και απόδοση του συστήματος. Επίσης το περιβάλλον
περιλαμβάνει τα υποσυστήματα, τα οποία αποτελούν μέρος του βασικού συστήματος, τεχνολογικά, φυσικά,
οικονομικά, νομικά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την λειτουργία του συστήματος.
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3.1.2 Δομή και Είδη των Πληροφοριακών Συστημάτων
Τα βασικά δομικά στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων είναι:
•

Δομή
Η βασική δομή περιλαμβάνει όλους τους υπολογιστικούς πόρους για την αρχιτεκτονική και
λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Τέτοιοι πόροι αποτελούν τα μέσα αποθήκευσης των
δεδομένων, εσωτερικές, εξωτερικές και περιφερειακές συσκευές.

•

Κανάλια Επικοινωνίας
Είναι τα κανάλια που συνδέουν τους υπολογιστικούς πόρους του συστήματος. Τα κανάλια
αποτελούν το δίκτυο του συστήματος.

•

Έξοδος
Αποτελεί τις διαθέσιμες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρησιακοί
λειτουργοί του συστήματος για την διεκπεραίωση των λειτουργιών του οργανισμού.

Τα πληροφοριακά συστήματα διαχωρίζονται σε δυο βασικά επιστημονικά πεδία της πληροφορικής: της
Επιστήμης Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνίων:
•

Επιστήμη Υπολογιστών
Στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο το πληροφοριακό σύστημα αφορά τη δημιουργία
πληροφοριακών συστημάτων σε σχέση με τους επιχειρησιακούς τομείς για την κάλυψη των
επιχειρησιακών τους λειτουργιών.

•

Τηλεπικοινωνίες
Στο

συγκεκριμένο

επιστημονικό

πεδίο

το

πληροφοριακό

σύστημα

αναφέρεται

σε

τηλεπικοινωνιακούς υπολογιστικούς πόρους και γενικά σε διασυνδεδεμένα συστήματα ή
υποσυστήματα που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων.
Ο επιχειρησιακός οργανισμός/επιχείρηση ανήκει σε έναν συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα με την δική
του επιχειρησιακή λειτουργία. Για την κάλυψη των επιχειρησιακών διαδικασιών υπάρχουν συγκεκριμένα
συστήματα ανά τομέα. Για την κάλυψη κοινών διαδικασιών στα πλαίσια μιας βασικής δομής συστημάτων
υπάρχουν βασικοί τύποι συστημάτων ανεξαρτήτως επιχειρησιακού τομέα.
Συστήματα:
•

Λειτουργικού Επιπέδου Συστήματα (ΛΕΣ)
Τα ΛΕΣ είναι πολύ σημαντικά για τον οργανισμό και χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούν σε
λειτουργικό επίπεδο. Τα συγκεκριμένα συστήματα τα χρησιμοποιούν κυρίως τα διευθυντικά
στελέχη τα οποία παρακολουθούν τις καθημερινές επιχειρησιακές συναλλαγές (πχ. μισθοδοσία,
πληρωμές, προμήθειες, κλπ.).
Παραδείγματα Συστημάτων ΛΕΣ μπορεί να είναι:
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•

Σύστηματα καταγραφής των προμηθειών.

•

Σύστηματα διαχείρισης της μισθοδοσίας.

•

Σύστηματα καταγραφής των ωρών απασχόλησης των εργαζομένων.

(Φιτσίλης, 2015)
•

Διοικητικού Επιπέδου Συστήματα (ΔΕΣ)
Τα ΔΕΣ συστήματα έχουν κομβικό ρόλο σε έναν οργανισμό διότι λειτουργούν σε επίπεδο διοίκησης.
Η βασική τους λειτουργία είναι να παρακολουθούν και να ελέγχουν όλες τις αποφάσεις και τις
δραστηριότητες των διευθυντικών στελεχών μεσαίου επιπέδου. Ο βασικός τους ρόλος είναι να
αποτελούν ένα ελεγκτικό μηχανισμό για την κατάσταση στο εσωτερικό της επιχείρησης. Η βασική
τους χρήση είναι να απαντάνε σε ερωτήματα στρατηγικών και επιχειρησιακών αποφάσεων.
Για να επιτύχουν τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις έχουν μια αμφίδρομη επικοινωνία με τον έξω
κόσμο, και συγκεκριμένα με τις αγορές, για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με το πως
λειτουργούν και ποια είναι τα όρια αντοχής της επιχείρησης σε πιθανές επιχειρηματικές επενδύσεις.
(Φιτσίλης, 2015)

Εικόνα 1. Λειτουργικοί τομείς πληροφοριακών συστημάτων
•

Στρατηγικού Επιπέδου Συστήματα (ΣΕΣ)
Τα ΣΕΣ συστήματα είναι σημαντικά για θέματα στρατηγικών αποφάσεων σε βραχυπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο επίπεδο για τον οργανισμό και χρησιμοποιούνται από την ανώτερη διοίκηση.
Βασικοί άξονες αποτελούν τα θέματα στρατηγικού περιεχομένου και τάσεις εντός και εκτός του
οργανισμού.
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Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούνται για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων για το
μέλλον του οργανισμού. Η λειτουργία τους έγκειται σε συστήματα προβλέψεων με σκοπό την
δραστηριοποίηση του οργανισμού σε νέες καινοτόμες δραστηριότητες για το πλεονέκτημα στον
ανταγωνισμό, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους, αλλά και για
επιδιορθωτικές ενέργειες σχετικά με τη βελτιστοποίηση και την κάλυψη νέων επιχειρησιακών
αναγκών.
Η βασική χρήση αυτών των συστημάτων είναι να προβλέψουν την μελλοντική κατάσταση της
επιχείρησης σύμφωνα με τις αγορές και τις τάσεις της αγοράς, σε συνάρτηση με την τρέχουσα
κατάσταση της επιχείρησης. Γίνεται η χρήση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον της
επιχείρησης με σκοπό την προσαρμογή στο εσωτερικό περιβάλλον για την προσαρμογή στο νέο
περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί. (Φιτσίλης, 2015)

Εικόνα 2. Λειτουργικοί τομείς πληροφοριακών συστημάτων σε αναλυτικό επίπεδο

3.1.3 Κύκλος Ζωής Πληροφοριακού Συστήματος
Ο κύκλος ζωής αφορά τη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος. Για την ανάπτυξη του απαιτούνται
κάποια συγκεκριμένα στάδια. Τα στάδια αυτά αφορούν την ανάλυση των απαιτήσεων, τον λογικό
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σχεδιασμό, τον φυσικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον έλεγχο ορθότητας, τη λειτουργία και συντήρηση του.
Αναλυτικά:
•

Ανάλυση Απαιτήσεων
Η ανάλυση των επιχειρησιακών προδιαγραφών και απαιτήσεων αποτελεί την βάση της σχεδίασης
του συστήματος. Η ανάλυση των προδιαγραφών και ο λογικός σχεδιασμός αποτελούν τα δομικά
στοιχεία δημιουργίας του συστήματος. Αφορά τον καθορισμό των απαιτήσεων και η ανάλυση τους
γίνεται βάσει του εγγράφου προσδιορισμού ανάλυσης των επιχειρησιακών απαιτήσεων. Ο σκοπός
είναι η δημιουργία ενός βασικού πλάνου με τις επιχειρησιακές λειτουργίες και τους κανόνες για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος.

•

Λογικός Σχεδιασμός
Η σχεδίαση του συστήματος αποτελεί την πιο σημαντική διαδικασία ανάπτυξης. Στον σχεδιασμό
του έργου πρέπει να γίνεται ανάθεση αρκετό χρονικό διάστημα για να καλυφθούν στο μεγαλύτερο
δυνατό ποσοστό οι επιχειρησιακές λειτουργίες. Σε αυτό το στάδιο γίνεται η γενική σχεδίαση και
δομή του πληροφοριακού συστήματος στους τομείς των δεδομένων και των διαδικασιών σε θέματα
μοντελοποίησης.

•

Φυσικός Σχεδιασμός
Προσδιορίζεται το αρχιτεκτονικό σχέδιο του πληροφοριακού συστήματος σε θέματα φυσικών
πόρων υποδομών, η επιλογή λογισμικού και πλατφόρμας και γενικά των τεχνολογιών που θα
χρησιμοποιηθούν. Οι διαδικασίες αρχιτεκτονικής οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν αποτελούν βασικό
δομικό στοιχείο στη ανάπτυξη του συστήματος.

•

Υλοποίηση
Μετά τα στάδια της ανάλυσης, σχεδίασης και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού γίνεται η υλοποίηση
του πληροφοριακού συστήματος σε τεχνικό επίπεδο.

•

Έλεγχος Ορθότητας
Το συγκεκριμένο στάδιο είναι το πιο σημαντικό για τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Αφορά
τον έλεγχο ορθότητας του συστήματος. Έχει την ευθύνη της αποδοχής του συστήματος από τον
επιχειρησιακό τομέα. Ελέγχεται το πληροφοριακό σύστημα βάση των επιχειρησιακών
προδιαγραφών που έχουν καθοριστεί από τους επιχειρησιακούς αναλυτές οι οποίοι έχουν την
απαραίτητη γνώση και εκπαίδευση. Ύστερα από τον επιτυχή έλεγχο ορθότητας βάση
συγκεκριμένων επιχειρησιακών σεναρίων δίνετε η οριστική έγκριση για την εγκατάσταση του
συστήματος σε περιβάλλον παραγωγής.

•

Λειτουργία
Σε αυτό το στάδιο γίνεται η πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος σε περιβάλλον
παραγωγής. Επίσης, τηρούνται όλα τα περιβάλλοντα του συστήματος, τα οποία είναι της ανάπτυξης,
του ελέγχου ορθότητας και της εφεδρείας.

•

Συντήρηση
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Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του το πληροφοριακό σύστημα συντηρείται σε θέματα υλικών
πόρων και λογισμικού, καθώς και σε προσαρμογή νέων επιχειρησιακών απαιτήσεων, εφαρμόζοντας
πάντα όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ανάπτυξης του συστήματος.
(Μητάκος, 2015)

3.2

Τι είναι ΣΕΠ (Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων)

Την τελευταία σε παγκόσμια κλίμακα δεκαετία παρατηρείται μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με ταυτόχρονη αύξηση της χρήσης του διαδικτύου. Αυτό το
φαινόμενο έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάσει όλο το φάσμα των πληροφοριακών συστημάτων που
απευθύνονται στις επιχειρήσεις για την διεκπεραίωση των λειτουργικών τους αναγκών. Επίσης παρατηρείται
ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται περισσότερο σύνθετο και πολύπλοκο, με αποτέλεσμα οι
επιχειρησιακοί τομείς να έχουν απαιτήσεις για καλύτερη ολοκλήρωση των επιχειρησιακών τους
λειτουργιών.
Ο βασικός στόχος των οργανισμών είναι η δυνατότητα για αμεσότερη και γρηγορότερη λήψη αποφάσεων,
και κυρίως για την καλύτερη διαχείριση των επιχειρηματικών πόρων. Το ιδεατό αποτέλεσμα για την
επιχείρηση είναι η καλύτερη παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτόν τον άξονα επίτευξης
στόχων με σύγχρονες επιχειρηματικές στρατηγικές η αποτελεσματική διοίκηση των οργανισμών απαιτεί
αποδοτικά πληροφοριακά συστήματα, που να είναι ικανά να συμβάλλουν πρωταρχικά στην βελτίωση της
διεκπεραίωσης των επιχειρησιακών λειτουργιών, της ανταγωνιστικότητας και της απόκτησης του
πλεονεκτήματος στον ανταγωνισμό. (Φιτσίλης, 2015)
Εννοιολογικά, ο όρος Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων (ΣΕΠ), σε παγκόσμια αναφορά σαν ERP
(Enterprise Resource Planning), αποτελεί μια ενιαία πλατφόρμα ενός πληροφοριακού συστήματος, με
παροχή πολλών αυτόνομων αλλά και συνεργαζόμενων υπηρεσιών, τα οποία έχουν σαν στόχο να εφαρμόζουν
πρακτικές σε διοικητικό επίπεδο για την οργάνωση της επιχείρησης.
Τα συστήματα ΣΕΠ παρέχονται σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές και εκδόσεις, ανάλογα με το μέγεθος και
την δομή του επιχειρησιακού οργανισμού. Η βασική διάκριση γίνεται για εγκαταστάσεις σε πολύ μεγάλους
οργανισμούς και εκδόσεις που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα συστήματα ΣΕΠ μπορούν να
λειτουργούν αυτόνομα ή να συνεργάζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού αμφίδρομα.
Αυτή η διαδικασία έχει σαν αποτέλεσμα την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των σύγχρονων συστημάτων.
(Φιτσίλης, 2015)
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Τα σύγχρονα συστήματα ΣΕΠ υποστηρίζουν όλες τις βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες μιας επιχείρησης.
Τομείς που καλύπτουν τα ΣΕΠ είναι: η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, οι πωλήσεις και η διαχείριση
πελατών, η διαχείριση αποθήκης και οι προμήθειες υλικών, η οικονομική διαχείριση κλπ.
Το βασικό χαρακτηριστικό των ΣΕΠ συστημάτων είναι ότι αποτελούν μια κεντρική ενοποιημένη
κατανεμημένη πλατφόρμα για όλες τις υπηρεσίες του οργανισμού. Όπως φαίνεται στην (Εικόνα 3) οι
πληροφορίες της επιχείρησης αποθηκεύονται κεντρικά σε μια κεντρική βάση δεδομένων και έτσι επιτρέπεται
η ροή της πληροφορίας σε όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης.

Εικόνα 3. Επιχειρησιακή πλατφόρμα ΣΕ

3.2.1 Η εξέλιξη των συστημάτων ΣΕΠ
Ιστορικά, στις δεκαετίες 50’ και 60’ η στρατηγική των επιχειρησιακών οργανισμών ήταν η κατασκευή
προϊόντων με μειωμένο κόστος. Οι βασικοί άξονες ήταν ο υψηλός όγκος παραγωγής προϊόντων με την
ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κόστους και, κυρίως, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος οικονομικής
σταθερότητας.
Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο στρατηγικής τα πληροφοριακά συστήματα είχαν σαν βασικούς στόχους την
αυτοματοποίηση των παραγγελιών, τον υπολογισμό των οικονομικών μεγεθών των απαιτούμενων πόρων
της παραγγελίας, την ανατροφοδότηση απαιτούμενων υλικών κλπ. Τα βασικά πλεονεκτήματα της
λειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων ήταν ο προγραμματισμός και ο έλεγχος της παραγωγής.
(Supramaniam and Mudiarasan, 2010)
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Στην συνέχεια την δεκαετία του 70’ υπήρξε η ανάπτυξη των συστημάτων Προγραμματισμού Απαιτήσεων
Υλικών (Material Requirements Planning - MRP) με βασικό σκοπό τον προγραμματισμό των απαιτήσεων
των προϊόντων, βάσει της γραμμής παραγωγής της κάθε επιχείρησης.
Την δεκαετία του 80’ υπήρξε μια ριζική αλλαγή και αναβάθμιση των MRP συστημάτων. Αφορούσε την
δημιουργία των συστημάτων Προγραμματισμού Πόρων Παραγωγής (Manufacturing Resources Planning –
MRP II). Κάλυψαν τις αδυναμίες των MRP δίνοντας μεγάλη έμφαση στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών
παραγωγής σε σχέση με την διαθεσιμότητα των υλικών με τις απαιτήσεις παραγωγής. Ενσωματώθηκαν νέοι
τομείς, όπως είναι η διαχείριση της παραγωγής, η διανομή και το ανθρώπινο δυναμικό.
Την δεκαετία του 90’ αναπτύχθηκαν τα συστήματα Σχεδιασμού Επιχειρησιακών Πόρων (ΣΕΠ), τα οποία
βασίστηκαν στις τεχνολογίες των δύο προηγούμενων (MRP και MRP II). Τα ΣΕΠ εστιάζουν σε όλες τις
επιχειρησιακές διαδικασίες για την αποτελεσματική λειτουργία και την βιωσιμότητα του οργανισμού, με
βασικούς πυλώνες το ανθρώπινο δυναμικό, την διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών, την διαχείριση
έργων, την διαχείριση των αποθεμάτων και την εξυπηρέτηση των πελατών.
Από την δεκαετία του 00’ και έπειτα, τα ΣΕΠ συστήματα παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες με επίκεντρο μια
κεντρική αρχιτεκτονική, η οποία καλύπτει όλες τις μονάδες ενός οργανισμού, με μια στροφή σε παροχή
υπηρεσιών διαδικτύου και χρήση πόρων υπολογιστικού νέφους. Εξάλλου, η τελευταία δεκαετία που
διανύουμε χαρακτηρίζεται ως εποχή του διαδικτύου και γενικά της παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
με χρήση της κινητής πλατφόρμας (κινητά, ταμπλέτες κλπ.).

3.2.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΣΕΠ
Στο σύγχρονο διαμορφωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον, με την χρήση του διαδικτύου και σε συνδυασμό με
τις πολύπλοκες οργανωτικές δομές μιας επιχείρησης, είναι απαραίτητη η απόκτηση ενός ΣΕΠ συστήματος.
Με την χρήση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού,
μπορεί να γίνει η βελτίωση της παραγωγικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, η δημιουργία καινοτόμων
υπηρεσιών, η ικανοποίηση των πελατών και η απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι άλλων
επιχειρήσεων. Τα ΣΕΠ συστήματα παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για την
λειτουργικότητα τους και την ενσωμάτωση τους επιχειρησιακά σε έναν οργανισμό:
Πλεονεκτήματα
•

Λειτουργικότητα
Η επιχείρηση πρέπει να διεκπεραιώσει με αποτελεσματικότητα και απόδοση τις επιχειρησιακές της
διαδικασίες. Με την χρήση ενός ΣΕΠ συστήματος επιτυγχάνεται η βελτίωση της παραγωγής της και
η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της σε θέματα υπηρεσιών. Σχετικά με τους
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ανθρώπινους πόρους του οργανισμού, το προσωπικό μπορεί να διαχειριστεί πολύπλοκες διαδικασίες
σε μια ενιαία κεντρική βάση λειτουργιών με τη διανομή των πληροφοριών σε όλους τους τομείς. Οι
λειτουργοί έχουν στην διάθεση τους ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας με μια στρατηγική επέκτασης,
κάτι που τους εξασφαλίζει την εξέλιξη τους.
•

Ανταγωνιστικότητα
Η χρήση ενός συστήματος ΣΕΠ δίνει το βασικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση να γίνεται
περισσότερο ανταγωνιστική έναντι των άλλων επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά του συστήματος είναι
η κεντρική λειτουργία όλων των υποσυστημάτων της επιχείρησης, η άμεση πρόσβαση και
συνεργασία μεταξύ τους, η πληροφορία που παρέχεται σε όλους, η εύκολη συντήρηση, η
αναβάθμιση και η προσαρμογή σε νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις, κάνοντας πιο ευέλικτη και
αποτελεσματική την εξυπηρέτηση των πελατών της.

•

Κερδοφορία
Το βασικό πλεονέκτημα που προσφέρει η χρήση ενός ΣΕΠ συστήματος είναι η συρρίκνωση και ο
περιορισμός της οργανωτικής δομής της επιχείρησης, αφού έχει στην διάθεση της ένα
ολοκληρωμένο σύστημα που επιτελεί πολλές λειτουργίες. Αυτό έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα το
κέρδος. Η εγκατάσταση ενός ΣΕΠ, όπως όλα τα συστήματα, έχει ένα κόστος σε όλα τα στάδια της
συντήρησης του. Στα θετικά της χρήσης του είναι η μείωση σε ανάγκες λογισμικού, ο χρόνος
συντήρησης του μειώνεται, εφόσον παρέχεται από προμηθευτές, και στις μέρες μας, από
υπολογιστικού νέφους υπηρεσίες, μειώνεται ο χρόνος ανάλυσης των απαιτήσεων της επιχείρησης.

•

Ποιότητα
Η ποιότητα και η πιστοποίηση της σε υπηρεσίες πληροφορικής αποτελεί από τα δομικά στοιχεία
επιτυχούς λειτουργίας μιας επιχείρησης. Η ποιότητα εξασφαλίζεται από την κάλυψη των
επιχειρησιακών αναγκών της επιχείρησης, την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα
και την απόδοση. Επίσης, η ποιότητα διασφαλίζεται από τον έλεγχο της εγκυρότητας και της
ασφάλειας της πληροφορίας. Η ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων διασφαλίζει την αποτελεσματική
λειτουργία της επιχείρησης σχετικά με την συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων.

•

Καινοτομία
Η χρήση ενός ΣΕΠ συστήματος με τις υπηρεσίες που παρέχει ειδικά μέσω διαδικτύου
εκμεταλλευόμενη και την κινητή πλατφόρμα (κινητά και ταμπλέτες) που είναι σε πλήρη ανάπτυξη
αποτελεί μια καινοτομία αρκεί να γίνει σωστή εκμετάλλευση, προσαρμογή και διαχείριση από τη
επιχείρηση.

(Φιτσίλης, 2015)
Μειονεκτήματα
•

Δέσμευση Πόρων
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Για την εγκατάσταση ενός ΣΕΠ συστήματος απαιτείται η δέσμευση σημαντικών πόρων, διαδικασίες
εγκατάστασης και παραμετροποίησης, εκπαίδευση και συντήρηση.
•

Υψηλό Κόστος
Η εγκατάσταση ενός ΣΕΠ συστήματος απαιτεί υψηλό κόστος. Αυτό αποτελεί το βασικότερο
μειονέκτημα για την εγκατάσταση του στις επιχειρήσεις. Για αυτόν τον λόγο οι κατασκευαστές
λογισμικού έχουν δημιουργήσει διάφορες εκδόσεις λογισμικού για τις μεγάλες και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Όπως σε κάθε σύστημα, στο συνολικό κόστος υπολογίζεται η αγορά του λογισμικού,
η εγκατάσταση, η ενοικίαση και χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, η συντήρηση και η
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

•

Εγκατάσταση
Για την εγκατάσταση ενός ΣΕΠ συστήματος σε μια επιχείρηση απαιτείται η ύπαρξη των κατάλληλων
υποδομών. Αυτές οι υποδομές μπορεί να είναι ιδιόκτητες ή να παρέχονται από υπηρεσίες
υπολογιστικού νέφους. Γενικά, σε μια εγκατάσταση ΣΕΠ πρέπει να γίνει η πρόβλεψη ενός
συγκεκριμένου κόστους επένδυσης σχετικά με την αγορά και την προσαρμογή των τεχνολογικών
πόρων που απαιτούνται.

•

Εκπαίδευση Ανθρώπινων Πόρων
Σε μια εγκατάσταση ενός ΣΕΠ συστήματος που αποτελεί μια μεγάλη ενοποιημένη πλατφόρμα
απαιτείται η εκπαίδευση του προσωπικού. Το ΣΕΠ παρέχει πολλές πολύπλοκες διαδικασίες και
αυτοματοποιήσεις. Σε περιπτώσεις κακών χειρισμών μπορεί να προκληθεί αποσταθεροποίηση του
συστήματος και των επιχειρησιακών λειτουργιών. Η εκπαίδευση γίνεται από ειδικούς εκπαιδευτές
των κατασκευαστών και απαιτεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με το ανάλογο κόστος.

•

Όχι Άμεση Απόσβεση
Η εγκατάσταση ενός ΣΕΠ συστήματος σε μια επιχείρηση παρέχει πολλά πλεονεκτήματα και δίνει
πολλές δυνατότητες και ευελιξία. Επίσης, εγγυάται την σωστή οργάνωση της επιχείρησης και την
μείωση του λειτουργικού κόστους. Όμως, η χρήση ενός ΣΕΠ δεν εγγυάται την άμεση αύξηση των
κερδών της. Η κατάλληλη προσαρμογή του ΣΕΠ στις δομές της επιχείρησης σε συνδυασμό με την
επιχειρησιακή στρατηγική δίνει την δυνατότητα μακροπρόθεσμα για κερδοφορία.

•

Δυσκολία Προσαρμογής
Η προσαρμογή ενός ΣΕΠ συστήματος δεν μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα στις υπάρχουσες δομές
συστημάτων του οργανισμού και γενικά στην διεκπεραίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
που επιτελούνται. Για να γίνει αυτή η ενσωμάτωση και η σύνδεση ή η μετάπτωση από άλλα
πληροφοριακά συστήματα χρειάζονται ειδικές αναπτύξεις λογισμικού(διασυνδέσεις), βάσει του
κύκλου ζωής ανάπτυξης, η οποία διαδικασία απαιτεί κόστος. Επίσης, σε περιπτώσεις όπου δεν
γίνεται ορθολογική χρήση ενός συστήματος ΣΕΠ με λάθους χειρισμούς λόγω άγνοιας και κακής
εκπαίδευσης, προκαλούνται προβλήματα ως προς το επιχειρησιακό και λειτουργικό σκέλος.

•

Προμηθευτές/Κατασκευαστές
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Σε τέτοιου τύπου πληροφοριακά συστήματα ο ρόλος των κατασκευαστών είναι καταλυτικός και
σημαντικός. Αποτελούν παράγοντα ζωτικής σημασίας για την λειτουργικότητα του συστήματος σε
θέματα συντήρησης, εκπαίδευσης και αναβάθμισης. Η συνεργασία της επιχείρησης μαζί τους πρέπει
να είναι συνεχής μέσω συμβάσεων συντήρησης, αφού εγκυμονούν κίνδυνοι ως προς την
λειτουργικότητα του συστήματος.
(Φιτσίλης, 2015)

3.2.3

Το επιχειρηματικό πλαίσιο εφαρμογών των ΣΕΠ

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο εξελίσσεται
συνέχεια με βασικό άξονα το διαδίκτυο και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τα ΣΕΠ συστήματα
καλύπτουν πλέον αρκετές βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες με μια αρχιτεκτονική κατανεμημένων
εφαρμογών, έτσι ώστε να καλύψουν με μια ενιαία πλατφόρμα όλες τις μηχανογραφικές ανάγκες ενός
οργανισμού. Τα βασικά συστήματα που παρέχουν είναι:
•

Σύστημα Σχεδιασμού Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning).

•

Σύστημα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management).

•

Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management),

•

Σύστημα Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Προϊόντων (Product Lifecycle Management) και

•

Σύστημα Διαχείρισης Προμηθευτών (Supplier Relationship Management).

Η ενιαία πλατφόρμα ΣΕΠ έχει σαν βασικό χαρακτηριστικό μια κεντρική διαχείριση και επικοινωνία με τα
άλλα υποσυστήματα. Παρέχει ένα συγκεντρωτικό επιχειρηματικό πλαίσιο συστημάτων (Εικόνα 4) για την
κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και πρόσβαση στις πληροφορίες από όλους τους επιχειρησιακούς
τομείς του οργανισμού. Αρνητικό στοιχείο της πλατφόρμας θεωρείται η πολυπλοκότητα των συστημάτων
και η εξειδικευμένη γνώση χειρισμού.
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Εικόνα 4. Το επιχειρηματικό πλαίσιο εφαρμογών του συστήματος

Η λειτουργία των συστημάτων της ενιαίας ΣΕΠ πλατφόρμας είναι:
•

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Για μια επιχείρηση, ειδικά σε παροχή προϊόντων, η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί πολύ σημαντική
διαδικασία. Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την διαχείριση όλων των διαδικασιών, σχετικά με την
προμήθεια υλικών και πρώτων υλών, την παραγωγή και την διανομή προϊόντων. Επίσης, είναι πολύ
σημαντικό το γεγονός ότι αποτελεί τον σύνδεσμο επικοινωνίας με τα εταιρικά κανάλια
(προμηθευτές, πελάτες κλπ.).
Το ΔΕΑ σύστημα περιλαμβάνει την διαχείριση της προσφοράς και της ζήτησης για την παραγωγή
ενός προϊόντος, την αποθήκευση των πρώτων υλών για την παραγωγή των προϊόντων, καθώς και τα
ήδη παραγόμενα προϊόντα. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι ένα σύστημα ΔΕΑ βρίσκεται σε άμεση
επικοινωνία και συνεργασία με το σύστημα ΣΕΔ και ΔΠΣ για την υλοποίηση των επιχειρηματικών
λειτουργιών της επιχείρησης. Με τη χρήση ενός συστήματος ΔΕΑ οργανισμός επιτυγχάνει:
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Πλεονεκτήματα χρήσης ΔΕΑ
Η χρήση του ΔΕΑ αφορά την εκτέλεση της επιχειρηματικής διαδικασίας απ’ το στάδιο της
παραγγελίας έως και την παράδοση των προϊόντων. Ουσιαστικά, όλη η διαδικασία περνάει μέσα
από το εκάστοτε πληροφοριακό σύστημα με αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των διαδικασιών.
Τα αποθεμάτων σε πρώτες ύλες ενημερώνονται άμεσα, αυξάνεται ο ρυθμός παραγωγής και υπάρχει
καλύτερη απεικόνιση των εκκρεμοτήτων. Ένα ακόμα πλεονέκτημα της χρήσης του WMS άπτεται
της ισορροπίας που επέρχεται μεταξύ των προϊόντων προσφοράς και ζήτησης. Η υπηρεσία
υποστήριξης πελατών είναι σαφώς πιο άμεση και εξειδικευμένη, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην
διαμόρφωση της προϊοντικής μεταβαλλόμενης ζήτησης καθώς διευκολύνεται η επικοινωνία
επιχείρησης και προμηθευτών.

Κέρδη χρήσης ΔΕΑ
•

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
Οι πελάτες αποτελούν την πιο ζωτική διαδικασία του οργανισμού. Δημιουργείται μια συνεχόμενη
σχέση της επιχείρησης με τους τρέχοντες και μελλοντικούς πελάτες της. Η συγκεκριμένη λειτουργία
υλοποιείται με το Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, το οποίο αποτελεί μέρος της
πλατφόρμας ΣΕΠ. Καλύπτονται δραστηριότητες, όπως είναι η υποστήριξη των πωλήσεων και
μάρκετινγκ, η εξυπηρέτηση των πελατών, η τεχνική υποστήριξη κλπ.

•

Διαχείριση Κύκλου Ζωής Προϊόντων
Αφορά την διαδικασία του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Βασικές διαδικασίες είναι ο σχεδιασμός
του προϊόντος, η κατασκευή, η διάθεση του προϊόντος μέσω των καναλιών της εφοδιαστικής
αλυσίδας και η εξυπηρέτηση των πελατών. Η Διαχείριση του Κύκλου Ζωής Προϊόντων περιέχει τις
παρακάτω βασικές διαδικασίες:

•

o

Σχεδιασμός προϊόντων.

o

Μηχανική συστημάτων.

o

Διαχείριση έργων και προϊόντων.

o

Διαχείριση διαδικασιών κατασκευής προϊόντων.

Διαχείριση των Σχέσεων με τους Προμηθευτές
Είναι η βασική διαδικασία της σχέσης των προμηθευτών με την επιχείρηση. Οι προμηθευτές
αποτελούν δομικό στοιχείο όσον αφορά την τροφοδοσία σε υλικά για την γραμμή παραγωγής. Κατά
την διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων και ειδικά στα στάδια της σχεδίασης οι σχέσεις και
πολίτικες με τους προμηθευτές αποτελούν πολύ σημαντική διαδικασία. Γίνεται ο προσδιορισμός του
τρόπου εμπλοκής των προμηθευτών στην παραγωγική διαδικασία των προϊόντων σχετικά με τις
δραστηριότητες που θα έχουν, όπως για παράδειγμα οι διαπραγματεύσεις των συμβάσεων, ο
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σχεδιασμός των προϊόντων, οι αγορές των προϊόντων, η παράδοση των προϊόντων και η διαχείριση
της εφοδιαστικής αλυσίδας.

3.3

Πληροφοριακά Συστήματα ΣΔΑ (Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης)

3.3.1 Τι είναι ΣΔΑ (Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης)
Λόγω της ανταγωνιστικότητας σε θέματα ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών στις αποθήκες, ασκείται
μια πίεση για την εκπλήρωση των στόχων τους. Οι βασικές διαδικασίες που πρέπει να έχουν το βέλτιστο
αποτέλεσμα και απόδοση είναι η πολύ καλή διαχείριση των αποθεμάτων, η έγκαιρη υπηρεσία παράδοσης, η
εκπλήρωση των παραγγελιών και η εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών.
Η πληροφορική και οι τεχνολογίες δίνουν λύσεις σε διαδικαστικά θέματα των λειτουργιών των αποθηκών
με τα Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης (ΣΔΑ), τα λεγόμενα Warehouse Management System (WMS). Οι
εφαρμογές των ΣΔΑ συστημάτων επιτρέπουν την κεντρική διαχείριση των εργασιών σε μια αποθήκη και
εστιάζουν κυρίως στην παρακολούθηση της ποσότητας των αποθεμάτων και την τοποθέτησή τους στους
αποθηκευτικούς χώρους.
Η δημιουργία αυτών των συστημάτων έγινε πρωταρχικά για την επιτάχυνση του χρόνου φόρτωσης και
εκφόρτωσης, την σωστή διαχείριση των αποθεμάτων και, ειδικότερα, για την βέλτιστη διαχείριση των
χώρων της αποθήκης. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί το μείζον θέμα σχετικά με τις διαδικασίες
βελτιστοποίησης και απόδοσης μιας αποθήκης για την ενίσχυση της παραγωγικότητάς της. Τα ΣΔΑ
συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομα συστήματα ή μπορούν να αποτελούν ένα
υποσύστημα ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (ERP). (Ιωάννου,
2005)

3.3.2 Ιστορική εξέλιξη
Ιστορικά, η διαχείριση και παρακολούθηση των αποθεμάτων αποτελούσε για τις επιχειρήσεις μια πολύπλοκη
διαδικασία. Βάσει αυτής της διαδικασίας εξαρτώνται πολλοί παράμετροι της απόδοσης και ευελιξίας της
επιχείρησης ως προς τους προσδοκώμενους επιχειρησιακούς στόχους.
Παραδοσιακά γινόταν χρήση χειρόγραφων εγγράφων με την καταγραφή των στοιχείων των προϊόντων και
της συναλλαγής για τις εισερχόμενες ή εξερχόμενες κινήσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η συγκεκριμένη
διαδικασία να είναι χρονοβόρα και να απαιτεί αρκετούς ανθρώπινους πόρους για να ολοκληρωθεί, ειδικά
στις περιπτώσεις για επιχειρήσεις που διακινούν μεγάλο όγκο προϊόντων. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι
σε εκείνες τις εποχές όπου δεν υπήρχε η χρήση των υπολογιστικών συστημάτων, όπου σου επιτρέπουν
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διαδικασίες συμφωνιών αποθεμάτων σε πολύ γρήγορο χρόνο, υπήρχε η πιθανότητα λαθών και παραλείψεων.
Με την χειρόγραφη καταγραφή των συναλλαγών δημιουργείται ένας μεγάλος όγκος εγγράφων των οποίων
η επεξεργασία είναι δύσκολη. (Ιωάννου, 2005)
Σε αυτό το διαμορφωμένο πλαίσιο διαχείρισης των αποθεμάτων, η αυτοματοποίηση της διαδικασίας
αποτέλεσε μονόδρομο και μία φυσική πρόοδο τα επόμενα χρόνια. Την δεκαετία του 30’ έγιναν κάποιες
σοβαρές προσπάθειες από το Harvard Business School, οι οποίες βασίζονταν στην χρήση μηχανικών
συστημάτων, τα οποία όμως ήταν αρκετά πολύπλοκα και με μεγάλο κόστος. Με την χρήση υπολογιστικών
συστημάτων το πρώτο αποτέλεσμα ήρθε την δεκαετία του 70’ με την ανάπτυξη του πρότυπου UPC
(Universal Product Code), το οποίο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες γραμμωτών κωδικών (Barcode) υιοθέτησε
έναν νέο τρόπο διαχείρισης αποθεμάτων στις αποθήκες σχετικά με την τοποθέτηση στις θέσεις αποθήκευσης.
(Φωλίνας και Παπαδοπούλου, 2013)
Tα συστήματα ΣΔΑ αναπτύσσονται με την χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών. Έχουν δημιουργηθεί
εξελιγμένα συστήματα τα οποία παρέχουν την δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης των
εμπορευμάτων μέσω της χρήσης RFID (Radio-Frequency Identification). Το RFID είναι ετικέτες
ραδιοσυχνοτήτων για την αυτόματη ταυτοποίηση αντικειμένων. (Ιωάννου, 2005)
Τα ΣΔΑ συστήματα διακρίνονται από μια πολυπλοκότητα, απαιτούν την ύπαρξη εξειδικευμένου
προσωπικού και παρέχουν στους χρήστες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον αποτελεσματικό έλεγχο της
διακίνησης των αποθεμάτων στους χώρους της αποθήκης. Όλες οι διαδικασίες γίνονται μέσω των
υπολογιστικών συστημάτων, χρησιμοποιώντας ενσύρματη και ασύρματη επικοινωνία, τις τεχνολογίες του
διαδικτύου και χρήση λογισμικού με τις κατάλληλες διεπαφές για την αλληλεπίδραση με τον χρήστη.
(Andiyappillai, 2019)

3.3.3 Χαρακτηριστικά των ΣΔΑ
Μια σύγχρονη αποθήκη με την χρήση ΣΔΑ συστημάτων πρέπει να παρέχει έγκαιρη και ακριβή πληροφορία
σχετικά με τα αποθέματα των προϊόντων σε συγκεντρωτικό και αναλυτικό επίπεδο, τον προγραμματισμό,
τον έλεγχο και την αποδοτικότητα των λειτουργιών της αποθήκης. Η βασική λειτουργία της αποθήκης είναι
να διεκπεραιώνει με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τη διαδικασία της ροής των προϊόντων εντός της
αποθήκης από το στάδιο της λήψης μέχρι το στάδιο της φόρτωσης. (Φωλίνας και Παπαδοπούλου, 2013)
Οι βασικοί σκοποί των ΣΔΑ συστημάτων είναι:
•

Ελαχιστοποίηση των λαθών
Ο στόχος είναι να μην υπάρχουν λάθη σε σχέση με την αποστολή και παραλαβή για τον πελάτη και
την αποθήκη σχετικά με τις πληροφορίες που παράγονται μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
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Επίσης, σημαντικά θέματα για τον μετριασμό των λαθών είναι ο ελάχιστος δυνατός χρόνος
υλοποίησης και ο υπολογισμός των αποθεμάτων μετά τις κινήσεις που γίνονται.
•

Παραγωγικότητα των ανθρωπίνων πόρων
Αποτελεί βασικό στόχο για την επιχείρηση η αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού σχετικά
με την διεκπεραίωση των λειτουργιών, με την υποστήριξη της συνεχής εκπαίδευσης και
εξειδίκευσης στα τεχνολογικά μέσα και διαδικασίες.

•

Αποθηκευτικός χώρος
Η βέλτιστη μεγιστοποίηση της χρηστικότητας του χώρου για την αποθήκευση και διαχείριση των
αποθεμάτων.

(Andiyappillai, 2020)
Οι βασικές λειτουργίες αποθήκης των ΣΔΑ συστημάτων είναι:
•

Προετοιμασία και προγραμματισμός της παραγγελίας
Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την είσοδο της παραγγελίας, την επιβεβαίωση της παραγγελίας
και την δρομολόγηση της. Όλες οι φάσεις διεκπεραίωσης γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής
ανταλλαγής δεδομένων.

•

Προ-παραλαβή
Γίνεται ο υπολογισμός του προσδοκώμενου χρόνου παραλαβής των αποθεμάτων. Επίσης γίνεται ο
προγραμματισμός για τους μεταφορείς με βασικό άξονα τους χρόνους και την βέλτιστη χρονική
απόκλιση χωρίς καθυστερήσεις.

•

Υποδοχή και αποθήκευση
Η υποδοχή των αποθεμάτων στις εγκαταστάσεις της αποθήκης αποτελεί πολύ σημαντική διαδικασία,
αφού αφορά διαδικασίες σχετικά με την αποθήκευση των αποθεμάτων και της φόρτωσης,
καταγραφή των αποθεματικών στο σύστημα, προγραμματισμός των ρυμουλκών μεταφοράς κλπ.
Σχετικά με την αποθήκευση των αποθεμάτων γίνεται η διαδικασία που απαιτείται για την εύρεση
αποθηκευτικού χώρου.

•

Χρονοδρομολόγηση
Αφορά την διαδικασία του προγραμματισμού των αφίξεων και γενικά της διακίνησης των
παραγγελιών στην αποθήκη. Σημαντικοί παράμετροι αποτελούν τα ρυμουλκά και οι χώροι στους
οποίους πρέπει να γίνεται η διαδικασία βελτιστοποίησης με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση τους
με στόχο την καλύτερη παράγωγη. Σημαντικές πληροφορίες που διακινούνται είναι: οι προμηθευτές
και μεταφορείς, οι προσδοκώμενοι χρόνοι άφιξης, οι εισερχόμενες παραγγελίες, τα προϊόντα, τα
μετρήσιμα σχετικά με τα αποθέματα, ο αριθμός των ρυμουλκών.

•

Έλεγχοι και διασταυρώσεις παραγγελιών
Αφορά γενικά τις διαδικασίες των ελέγχων και των παραγγελιών σχετικά με τις αποστολές, τους
προορισμούς και τα διαθέσιμα αποθεματικά βάση των κινήσεων που πραγματοποιούνται.
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•

Επιθεώρηση
Είναι οι γενικές διαδικασίες που αφορούν την επιθεώρηση σε βασικούς άξονες όπως είναι οι
συμφωνίες σχετικά με τις κινήσεις των παραγγελιών, αποκλίσεις σε μετρήσιμα και των
αποθεματικών στην αποθήκη.

•

Προετοιμασία παραγγελίας
Αποτελεί την διαδικασία της προετοιμασίας για την διεκπεραίωση της παραγγελίας με βασικό άξονα
κυρίως την διάθεση των κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων για την αποθήκευση.

•

Φορτωτική
Αφορά την διαδικασία των φορτωτικών διαδικασιών για τις αποστολές των παραγγελιών σε
εξερχόμενες κινήσεις της αποθήκης.

•

Καταμέτρηση αποθεμάτων
Είναι η διαδικασία της περιοδικής καταμέτρησης κατά την οποία ελέγχονται και παρακολουθούνται
συνεχώς τα επίπεδα των αποθεμάτων.

•

Σχεδιασμός προώθησης παραγγελιών
Γίνεται η επιλογή των παραγγελιών οι οποίες πρέπει να επεξεργαστούν άμεσα λόγο ιδιαίτερων
συνθήκων (θέματα προτεραιότητας κλπ.).

•

Απογραφή αποθεμάτων
Διαδικασίες απογραφής αποθεματικών λόγο επιστροφών προϊόντων και των περιοδικών
καταμετρήσεων που πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

•

Απόδοση συστήματος
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα παράγονται αναφορές απόδοσης. Καταγράφονται συγκεκριμένα
μετρήσιμα με βάση συγκεκριμένα πρότυπα σχετικά με την διεκπεραίωση των παραγγελιών και την
αξιοποίηση των αποθηκευτικών χώρων. Ο σκοπός είναι η ανίχνευση των προβλημάτων που
παρατηρούνται, έτσι ώστε μέσω των διαδικασιών προσομοίωσης να επιλέγουν τα σωστά πλάνα για
τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την βελτιστοποίηση του συστήματος.

•

Φόρτος εργασίας συστήματος:,
Σε συνδυασμό με τις αναφορές απόδοσης του συστήματος γίνεται και η κοστολόγηση του φόρτου
εργασίας. Ο σκοπός είναι η δημιουργία των κατάλληλων πόρων για την υλοποίηση των έργων
διεκπεραίωσης των παραγγελιών.

(Andiyappillai, 2020)

3.3.4 Εφοδιαστική αλυσίδα και τεχνητή νοημοσύνη
Στην σημερινή εποχή οι τεχνολογίες AI, IoT και ψηφιακοί βοηθοί (digital assistants) μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς προσφέροντας πλεονεκτήματα,

μείωση του

κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας στην διεκπεραίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών τους. Πλέον
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είναι μονόδρομος η χρήση τους για την δημιουργία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τους
οργανισμούς. (DELOITTE, 2021)
Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις εφοδιαστικές αλυσίδες έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου
διεκπεραίωσης των παραγγελιών και βοηθάει την επιχείρηση να μειώσει τα σφάλματα διεκπεραίωσης, τα
περιστατικά εξάντλησης των αποθεμάτων και τον χρόνο διακοπής της παραγωγής. Παράλληλα η εφαρμογή
δεδομένων IoT βοηθάει στην μείωση των λαθών διεκπεραίωσης σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ενώ η χρήση
ψηφιακών βοηθών στην εφοδιαστική αλυσίδα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας των
εργαζόμενων και την αύξηση στην ταχύτητα της ανάλυσης. Η ανάπτυξη συστημάτων επιχειρηματικής
ευφυΐας έχει σαν βασικό πλεονέκτημα την ανάπτυξη των διεργασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και η
δυνατότητα συναλλαγών και επικύρωσης των δεδομένων παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας με
λύσεις blockchain έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των περιστατικών απάτης (έξυπνα συμβόλαια κλπ.).
Τεχνητή Νοημοσύνη και Ανάλυση Δεδομένων
Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα σύνολο δυνατοτήτων που επιτρέπει την διαχείριση επιχειρηματικής
δραστηριότητας με ένα νέο νοήμον τρόπο.
o

Ρομποτική και Γνωστική Αυτοματοποίηση (Cognitive Automation)
Αφορά την ενεργοποίηση των μηχανών με σκοπό την αναπαραγωγή των ανθρώπινων ενεργειών.
Βασικός άξονας σε αυτή την διαδικασία είναι η τεχνική δημιουργία της ανθρώπινης κρίσης μέσω
της ρομποτικής και των γνωστικών τεχνολογιών.

o

Γνωστικές Πληροφορίες και Συμπεράσματα (Cognitive Insights)
Δημιουργία οργανωτικής νοημοσύνης η οποία περιλαμβάνει την ανίχνευση συγκεκριμένων
πλάνων για την ανάπτυξη, την αποτελεσματικότητα και την δυνατότητα ανάλυσης πολλαπλών
πηγών δεδομένων.

(DELOITTE, 2021)

Φάσμα Μηχανικής Ευφυίας και Αυτοματοποίηση Εργασιών
Η Αυτόνομη Τεχνητή Νοημοσύνη (Αυτοματοποιεί την Ανθρώπινη Ευφυία) εφαρμόζει στατιστική μάθηση
για να εκπαιδεύσει μοντέλα με στόχο να γίνουν πιο ακριβή και αποτελεσματικά με την πάροδο του χρόνου
στις προβλέψεις και την λήψη αποφάσεων. Έτσι η γνωστική Ανάλυση Δεδομένων (Μιμείται την Ανθρώπινη
Κρίση) μετασχηματίζει μη δομημένα στοιχεία και πληροφορίες σε σημαντικές επικεντρωμένες ανθρώπινες
γνώσεις για να υπάρξουν δραστηριότητες. Με την Έξυπνη Αυτοματοποίηση (Αυτοματοποιεί την ροή της
ανθρώπινη εργασίας) γίνεται χρήση και επεξεργασία της φυσικής γλώσσας και της μηχανικής μάθησης για
την επεξεργασία μη δομημένων στοιχείων και πληροφοριών. Σκοπός είναι η αυτοματοποίηση εργασιών που
περιλαμβάνουν κρίση, όπως το RPA (Αυτοματοποιεί εργασίες) και εκτελεί καθήκοντα βασισμένα σε
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κανόνες για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της
διαδικασίας.
Ο βασικός στόχος της τεχνητής νοημοσύνης είναι να αποφασίζει και να εκτελεί αυτόνομα, μιμούμενη την
ανθρώπινη ευφυία. Πιο αναλυτικά διακρίνεται στην υποβοηθούμενη Νοημοσύνη, όπου απαιτείται η
ανθρώπινη βοήθεια και ερμηνεία (π.χ. διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, αυτοματισμοί
ρομποτικής). Επίσης διακρίνεται στην Επαυξημένη Νοημοσύνη, όπου η Μηχανική Μάθηση επαυξάνει τις
ανθρώπινες αποφάσεις (π.χ. Έξυπνος αυτοματισμός, υπολογιστική όραση) και στην Αυτόνομη Νοημοσύνη,
όπου η τεχνητή νοημοσύνη αποφασίζει και εκτελεί αυτόνομα.
(DELOITTE, 2021)

4
4.1

Η εξέλιξη των πληροφοριακών
συστημάτων μέχρι σήμερα και η αξία
των επιχειρήσεων για την μετάβαση στην
νέα εποχή (WMS τεχνολογίες)

Εξέλιξη Πληροφοριακών Συστημάτων και WMS

Ιστορικά, η διαδικασία της ροής των αγαθών από το σημείο παραγωγής τους στο σημείο κατανάλωσης,
καθώς και η ενδιάμεση αποθήκευσή τους αποτέλεσε και θα αποτελεί και στο μέλλον ένα ζήτημα ζωτικής
σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ροή των αγαθών παραδοσιακά ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία,
περιλαμβάνοντας την φθορά πολλών μετακινούμενων αντικειμένων. Η έλλειψη μεταφορικού συστήματος
και κυρίως αποθήκευσης ανάγκαζε τους ανθρώπους να μετακινούνται στις περιοχές όπου παράγονταν τα
αγαθά.
Τον 19ο αιώνα υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στην ανάπτυξη των μεταφορικών συστημάτων. Σημαντική
καινοτομία αποτέλεσε η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου, των οδικών δικτύων και λοιπών μεταφορικών μέσων,
όπου επήλθε η ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταφοράς. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν η
γεωγραφική διαφοροποίηση της παραγωγής και των περιοχών κατανάλωσης. (Τσορώνης, 2012)
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Με την ευκολότερη μεταφορά των αγαθών, υπήρξε η ανακατανομή της παραγωγής σε άλλες γεωγραφικές
περιοχές. Επομένως σημαντική διαδικασία αποτελεί η κάλυψη της γεωγραφικής απόστασης χρονικά των
σημείων παραγωγής των αγαθών και των σημείων που γίνεται η κατανάλωσής τους.
Ο κλάδος των Logistics έχει ως βασικό αντικείμενο την ροή των αγαθών με βασικό επίκεντρο ότι στο
σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό τοπίο ο στόχος είναι ο βέλτιστος εφικτός τρόπος πραγματοποίησης
αυτής της ροής. Οι διαδικασίες των Logistics παρέχουν ένα σύνολο υπηρεσιών (αποθήκευσης, συσκευασίας,
διαχείρισης και μεταφοράς), οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα με το
τελικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα το χαμηλό κόστος και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών.
(Ιωάννου, 2005)
Μετά την επίλυση των θεμάτων σχετικά με την μεταφορά των αγαθών, ο κλάδος των Logistics
χρησιμοποιώντας την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες δημιούργησε πληροφοριακά συστήματα
για την κάλυψη όλων των αναγκών του κλάδου. Ειδικότερα με την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνίων και την
χρήση του διαδικτύου δημιουργήθηκαν μηχανογραφικές εφαρμογές σε όλες τις πλατφόρμες, οι οποίες
καλύπτουν πολύπλοκες επιχειρησιακές λειτουργίες με αποτελεσματικότητα και απόδοση. (Φιτσίλης, 2015)
Την τελευταία δεκαετία με την ανάπτυξή και την έρευνα πολλών επιστημονικών πεδίων και ειδικότερα της
τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει η ανάπτυξη πολλών συστημάτων για την επίλυση και την βελτιστοποίηση
επιχειρησιακών λειτουργιών. (Τσορώνης, 2012) Η χρήση των συστημάτων διαχείρισης αποθήκης με την
ενσωμάτωση συστημάτων που εστιάζουν στην ανάλυση των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης
δίνουν καινοτόμες λειτουργίες στον συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα.

4.2

Πλεονεκτήματα Συστημάτων AS/RS

Σε θέματα οργάνωσης, η πιο βασική διαδικασία σε μια αποθήκη είναι η συνεχής κίνηση των αποθεμάτων.
Μια επιχείρηση η οποία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα AS/RS (Automated Storage & Retrieval
Systems) για την διαχείριση των αποθεμάτων στις αποθήκες έχει πολλά οφέλη από την άμεση παροχή
πληροφόρησης για την μεταφορά των προϊόντων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορεί να λάβει με
μεγαλύτερη ευκολία και αξιοπιστία αποφάσεις για την αύξηση ή την ελάττωση της παραγωγής. Επίσης
αποκτά σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους και η βελτίωση της
εξυπηρέτησης του πελάτη. (Τσορώνης, 2012)
Μια σύγχρονη αυτοματοποιημένη αποθήκη η οποία λειτουργεί με ένα ΣΔΑ σύστημα χαρακτηρίζετε ως ένα
σύστημα αποθήκευσης με ρομποτικούς διαλογείς (γερανούς εναπόθεσης και ανάκτησης εμπορευμάτων).
Επίσης, στην αρχιτεκτονική και δομή της αποθήκης υπάρχουν μεταλλικές κατασκευές (ράφια) εναπόθεσης
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του συσκευασμένου υλικού, τα οποία βρίσκονται σε οριζόντια και κάθετη ανάπτυξη. Αυτές οι κατασκευές
έχουν το δυναμικό χαρακτηριστικό ότι σχεδιάζονται και υλοποιούνται πολύ γρήγορα, χρησιμοποιούν τον
διαθέσιμο χώρο πιο αποδοτικά, είναι ανθεκτικές σε καταστάσεις καταπόνησης και επιτρέπουν την εφαρμογή
διαφορετικών βαθμών αυτοματοποίησης για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης. (Τσορώνης, 2012)
Οι λύσεις AS/RS βασίζονται στα παρακάτω συστήματα:
•

Σύστημα Live Storage Αυτοματοποιημένης Αποθήκευσης και Ανάκτησης βάθους μιας σειράς.

•

Σύστημα Live Storage Αυτοματοποιημένης Αποθήκευσης και Ανάκτησης διπλού βάθους.

•

Σύστημα Live Storage Αυτοματοποιημένης Αποθήκευσης και Ανάκτησης Υψηλής Πυκνότητας.

•

Σύστημα Live Storage Αυτοματοποιημένης Αποθήκευσης και Ανάκτησης Υψηλής Ροής.

4.3 Οφέλη αυτοματοποίησης συστημάτων AS/RS
Γενικά, η αυτοματοποίηση της διαχείρισης των αποθεμάτων με την εγκατάσταση συστημάτων AS/RS
αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο για την διαδικασία όπου τα προϊόντα παράγονται, αποθηκεύονται και
διανέμονται στους τελικούς τους προορισμούς. Πιο αναλυτικά τα συστήματα AS/RS με την χρήση τεχνικών
βελτιστοποίησης αυξάνουν έως και 30% την αποθηκευτική δυνατότητα του υφιστάμενου αποθηκευτικού
χώρου για την διαχείριση του ίδιου όγκου αποθεμάτων καθώς και την μεταφορά τους. Επιπλέον
παρατηρείται η ελαχιστοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αναμονή στην διεκπεραίωση των παραγγελιών
με συνέπεια την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους. Με την χρήση ειδικών εργαλείων αναφορών παρέχουν άμεση
και ποιοτικότερη πληροφόρηση με αποτέλεσμα τον καλύτερο έλεγχο των παρτίδων παραλαβής και
αποστολής επιτυγχάνοντας τον περιορισμό των φθορών και απωλειών και την διευκόλυνση της
ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, την ελαχιστοποίηση του προσωπικού που απαιτείται για την εύρυθμη
λειτουργία του αποθηκευτικού κέντρου. Τέλος παρατηρήθηκε η μείωση για ανάγκη επενδύσεων σε
υλικοτεχνικό εξοπλισμένο, άμεση εξυπηρέτηση χωρίς να χρειάζεται η ανάγκη από ανθρώπινη παρέμβαση.
(Τσορώνης, 2012)
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5
5.1

Πώς η πανδημία COVID-19
επηρεάζει τα πληροφοριακά
συστήματα και ποιοι είναι τρόποι
αντιμετώπισης

Εισαγωγή

Ο COVID-19 έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλους τους κοινωνικούς τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σε σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα τα έχει επηρεάσει ως προς το επιχειρησιακό σκέλος για την
διεκπεραίωση των λειτουργιών του οργανισμού.
Στις μέρες μας, η πανδημία του COVID-19 που ξεκίνησε το 2020 αποκάλυψε αδυναμίες στα συστήματα της
εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι επιχειρήσεις έδειξαν διαφορετικούς βαθμούς ικανότητας
να ανταποκριθούν. Διαπιστωθήκαν ελαττώματα σε συνεργασίες, σε εμπορικά επιχειρηματικά μοντέλα,
χρηματοδοτήσεις, στον εκτελωνισμό προμηθειών, προβλήματα στην διακυβέρνηση, στην ιδιοκτησία
δεδομένων και άλλες σημαντικές διαδικασίες. Από το COVID-19 περιβάλλον προέκυψε η επιτακτική
ανάγκη για μια διασυνδεδεμένη και δια λειτουργική αλυσίδα εφοδιασμού. Γενικά ως προς την πληροφορική
εστιάζονται δυο διαφορετικοί άξονες:
•

Λειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων (επιχειρησιακό σκέλος)

Ο COVID-19 σε συνάρτηση με την διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων
έχει επηρεάσει την λειτουργικότητα των επιχειρήσεων και την διεκπεραίωση των λειτουργιών μέσω των
πληροφοριακών συστημάτων. Ο τζίρος έχει μετακινηθεί προς τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω του
διαδικτύου. Όσον αφορά τα ΣΔΑ συστήματα δεν επηρεάζονται ως προς την λειτουργικότητα τους, αλλά ως
προς τις αυξημένες επιχειρησιακές δραστηριότητες όπου υπάρχουν αφού έχουν αλλάξει τα ποσοστά
συναλλαγών λόγω της απαγόρευσης μεταφορών και μετακινήσεων από και προς συγκεκριμένες
γεωγραφικές τοπολογίες.
•

Λειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων (τεχνικό σκέλος).

Ο COVID-19 έχει επηρεάσει το μέγεθος των συναλλαγών το οποίο απαιτεί διαμορφώσεις στα πληροφοριακά
συστήματα όπως η επανασχεδίαση των συστημάτων σχετικά με θέματα απόδοσης, οι προσομοιώσεις
σχετικά με εντατικές δοκιμές για μετρήσεις σχετικά με την διαχείριση και κατανάλωση πόρων, η
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επανασχεδίαση για την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών και η κάλυψη νέων αναγκών και υπηρεσιών
σχετικά με το νέο διαμορφωμένο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί.
•

Νέα πρόκληση στο επιστημονικό πεδίο της ιατρικής

Δεκάδες νέοι επιστήμονες και εθελοντές, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την επιστημονική
τους κατάρτιση, προσφέρουν στους ιατρούς και τα κέντρα υγείας, αλλά και τον γενικό πληθυσμό κατά την
επάνοδό τους στην κανονικότητα με τεχνολογικές εφαρμογές, ως μέσα πρόληψης και προστασίας από την
COVID-19. Για να υπάρχει συντονισμός τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας έχουν
δημιουργήσει συγκεκριμένους φορείς που έχουν την συνολική ευθύνη.

5.2

Τρόποι αντιμετώπισης και λύσεις

Με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην αγορά εργασίας εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, τα
πληροφοριακά συστήματα έχουν διαμορφωθεί αντίστοιχα για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να
είναι ακόμα πιο επικερδή για τις εταιρείες.
Η ανακατανομή των επιχειρησιακών πόρων και λειτουργιών λόγω του νέου περιβάλλοντος που έχει
δημιουργηθεί. Το ΠΣ πρέπει να ανασχεδιαστεί για να μπορεί να είναι ανθεκτικό. Η επανασχεδίαση μπορεί
να γίνει με ιδιόκτητες λύσεις ή με ενοικίαση πόρων που παρέχουν ανακατανομή των υπολογιστικών πόρων
(υπηρεσίες νέφους).
Τα ΠΣ αντιμετωπίζουν μεγάλο φόρτο επιχειρησιακών κινήσεων λόγω μετατόπισης των αγορών.
Αντιμετωπίζουν μεγάλο όγκο συναλλαγών και διεκπεραίωσης των κινήσεων. Έχουν ανάγκες σε
υπολογιστικούς πόρους λόγω της αύξησης των κινήσεων τους. Μία ευέλικτη λύση για το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα είναι η χρήση υπηρεσιών νέφους οι οποίες επιτρέπουν την αυξομείωση των
υπολογιστικών πόρων ανάλογα τις ανάγκες.
Για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται σχετικά με
θέματα αποτελεσματικότητας και απόδοσης προτείνονται διαδικασίες βελτιστοποίησης μέσω αλγορίθμων
και τεχνητής νοημοσύνης για την καλύτερη εφαρμογή των λειτουργιών τους. Η κατάλληλη κατανομή του
προσωπικού λόγω ιατρικών υποδείξεων και κατευθύνσεων σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους
(τηλεργασία), η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού σε COVID-19 συνθήκες και η διαδικασία αντοχής
των συστημάτων και την δημιουργία των αντίστοιχων πόρων λειτουργίας είναι κάποια σημεία που οι
εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν μέσω των πληροφοριακών συστημάτων.
Συνοπτικά, η διαμόρφωση του COVID-19 περιβάλλοντος σε σχέση με την λειτουργικότητα των
πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία ως προς το τεχνοκρατικό επίπεδο να αποτελέσει
μια εμπειρική γνώση η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία των μελλοντικών υπολογιστικών και
πληροφοριακών συστημάτων.
(The Impact of the COVID-19 Pandemic on Information Systems Management, 2021)
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6
6.1

ENTERSOFT WMS

Περιγραφή του πληροφοριακού συστήματος Entersoft WMS

Το ENTERSOFT WMS αποτελεί μέρος των προϊόντων του Entersoft Business Suite και αποτελεί μια
σύγχρονη λύση λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας για την διαχείριση αποθηκών και εφοδιαστικής
αλυσίδας. Η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να αποφασίζει σχετικά με τις καθημερινές επιχειρησιακές
διαδικασίες, να κάνει σημαντική μείωση της πολυπλοκότητας των λειτουργιών, να κάνει βελτιστοποίηση
του κόστους και να διαχειρίζεται όλους τους πόρους των αποθηκών (αποθηκευτικός χώρος, άτομα,
αποθέματα και εξοπλισμός).

Χαρακτηριστικά Entersoft WMS:
Το ENTERSOFT WMS είναι ένα πρόγραμμα που προσαρμόζεται ακριβώς στο μέγεθος και την
πολυπλοκότητα της επιχείρησής. Η λειτουργικότητα μαζί με τα εξειδικευμένα υποσυστήματα εφαρμόζεται
σε αποθήκες μικρού μεγέθους και μεσαίας / χαμηλής πολυπλοκότητας. Τα προηγμένα χαρακτηριστικά και
οι βελτιστοποιημένοι αλγόριθμοι επεξεργασίας κάνουν αποτελεσματική την διαχείριση των απαιτήσεων των
πιο σύνθετων και μεγαλύτερων αποθηκών και κέντρων διανομής, αφού μπορεί να καλύψει απαιτήσεις για
3PL & 4PL ανάγκες. Ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι λειτουργεί στον κεντρικό Server (onpremises) και σε cloud με αποτέλεσμα να εξαλείφει όλα τα σχετικά κόστη που αυτό συνεπάγεται. Επιπλέον,
το πρόγραμμα παρέχεται ως προϊόν με άδεια χρήσης ή ως μέσο ενοικίασης (SaaS) σε Microsoft Azure ,
καθώς η εφαρμογή Entersoft WMS Mobile έχει πλήρη συμβατότητα σε οποιοδήποτε υπάρχουσα υποδομή
και παρέχει όλες τις λειτουργικές διαδικασίες του συστήματος, εφόσον λειτουργεί σε πλατφόρμες
λειτουργικών συστημάτων Windows και Android.
(ENTERSOFT, 2021)

Πλεονεκτήματα Entersoft WMS
Το βασικό πλεονέκτημα που προσφέρει ένα ΣΔΑ είναι η αύξηση της αποδοτικότητας της αποθήκης και πιο
συγκεκριμένα η αναλυτική διαχείριση όλων των χαρακτηριστικών του προϊόντος όπως παρτίδα, ημερομηνία,
μέγεθος κλπ. Επιπλέον, η διαχείριση των πόρων της αποθήκης (χώρος, αποθεματικά) πραγματοποιείται με
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μεγαλύτερη ευκολία εφόσον χρησιμοποιούνται τεχνολογίες όπως τεχνητή νοημοσύνη, αλγόριθμοι και FIFOFEFO. Μειώνεται το κόστος μεταφοράς και προγραμματίζονται αρτιότερα οι διαδικασίες (φορτηγά, οδηγοί
και παραδόσεις). Τέλος, το πρόγραμμα παρέχει αυτοματοποιημένη αξιολόγηση και μέτρηση της
αποδοτικότητας των εργαζομένων.
(ENTERSOFT, 2021)
Αποτελέσματα Entersoft WMS
Χρησιμοποιώντας βελτιστοποιημένους αλγόριθμους επιτυγχάνεται η αύξηση της αποδοτικότητας της
συλλογής των παραγγελιών, όπως και η βελτιστοποίηση χρήσης των ραφιών της αποθήκης, η μείωση των
σφάλματων των αποστολών των παραγγελιών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του Entersoft Touch και οι
διαδικασίες για παραλαβές και αποστολές δεν χρειάζονται αποθήκευση (cross-docking). Δηλαδή το
πρόγραμμα χρησιμοποιεί αλγόριθμους που αφορούν την απόθεση προϊόντων για να επιταχύνονται οι
διαδικασίες. Τέλος, χρησιμοποιούνται προσαρμοσμένες διαδικασίες για την αποθήκη και μετρήσεις κάθε
κύκλου διαδικασίας με αυτοματισμούς, όπως για παράδειγμα η άμεση συλλογή των ειδών καθώς και η άμεση
κυβωτιοποίηση.
(ENTERSOFT, 2021)

6.2

Περιγραφή πληροφοριακού συστήματος Optimum Aberon WMS

Το OPTIMUM ABERON WMS αποτελεί ένα ευέλικτο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης και
Διανομής και είναι η βασική λύση της OPTIMUM για την βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι
η ιδανική λύση για τα περιβάλλοντα κάθε μεγέθους και πολυπλοκότητας και προορίζεται κυρίως για
αποθήκες και αυτοματοποιημένα κέντρα διανομής με τεχνολογίες όπως είναι pick-by-light, carousels,
sorters, automatic stacker cranes και χρήση ασύρματων τερματικών .

Χαρακτηριστικά WMS
Βασικό χαρακτηριστικό του Aberon WMS είναι εύχρηστο και ευέλικτο έτσι ώστε να
προσαρμόζεται απόλυτα στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη, όπως για παράδειγμα το
γεγονός ότι είναι πολύγλωσσο και πολυκεντρικό. Ένα μεγάλο μέρος του πληροφοριακού
συστήματος βασίζεται στην ανάγνωση του RFID τεχνολογιών. Έχοντας την δυνατότητα να custom
διαδικασιών, παρέχεται η δυνατότητα απλοποίησης στην αναζήτηση των αποθεματικών, στην
δημιουργία εκτυπώσεις ετικετών μέσα από το RF καθώς και εργαλεία ανάλυσης και αναφορών για
την διοίκηση. Τέλος η πλήρης ενημέρωση για τους χρήστες παρέχεται μέσα από την
παραμετροποίηση του συστήματος, το οποίο είναι ευέλικτο αναφορικά με το σχεδιασμό μιας
λίστας επιλογών μέσα από το RF όπου παρέχεται συστημικά η απεικόνιση του εκάστοτε είδους
μέσα από την επιλογή του ελέγχου. (OPTIMUM, 2021)
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Πλεονεκτήματα WMS
Το σύστημα παρέχει συνεχή εποπτεία της ροής της πληροφορίας σε όλα τα στάδια της
εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση των RF τερματικών. Η αποτελεσματικότητα και η απόδοση
στην παραγωγή, στην παραλαβή, στην αποθήκευση, στη συλλογή των παραγγελιών, στη φόρτωση
και στην παράδοση των παραγγελιών αυξάνονται κατά πολλές ποσοστιαίες μονάδες (%). Μ’ αυτό
τον τρόπο παρέχει μια ενιαία διαχείριση των πολλαπλών κέντρων διανομής με πολλαπλές
αποθήκες ανά κέντρο διανομής. Η πληροφορία παρέχεται έτοιμη στο χρήστη αναφορικά με τη
διαχείριση του όγκου των προϊόντων και των αποθετών. Σαν συνέχεια της ως άνω διαδικασίας, στο
στάδιο της φόρτωσης (ή στο στάδιο της συλλογής) η κοστολόγηση των υπηρεσιών της αποθήκης
αυτοματοποιημένα υπολογίζεται, με αποτέλεσμα την εκμηδένιση τυχόν σφαλμάτων.
Επιπλέον, παρέχει τρισδιάστατη απεικόνιση αποθήκης με λεπτομερής αποτύπωση και διαχείριση
του γεωγραφικού συστήματος αποθήκευσης. Υποστηρίζεται η προσομοίωση με σενάρια
αποθήκευσης με κριτήρια ποιότητας, κατάστασης και συνθήκες αποθήκευσης. Υπάρχουν
αλγόριθμοι που βοηθούν στις ροές μέσα στην αποθήκη, καθώς και εργαλεία αναφορών για άμεση
πληροφόρηση σε διοικητικό επίπεδο για την χρήση και αξιοποίηση των πόρων της αποθήκης. Ένα
από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που προσφέρει το πληροφοριακό σύστημα της Aberon είναι οι
τεχνολογίες που παρέχει για μια έξυπνη αποθήκη. Όπως pick by light και voice picking που
αποτελεί μια αποτελεσματική λύση για την ψηφιοποιήσεις της αποθήκης. Εκτός απ’
πλεονεκτήματα που αφορούν τις διαδικασίες και την διαχειριστική απεικόνιση της αποθήκης, το
πρόγραμμα διαθέτει και λειτουργικότητες αναφορικά με τη διαφάνεια και τον έλεγχο σε όλες τις
εντολές εργασιών.

Βελτίωση παραγωγικότητας
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Παρατηρήθηκε επίσης

μείωση του κόστους λειτουργίας μέσα από την μείωση του χρόνου

αποθήκευσης και την ελαχιστοποίηση σφαλμάτων στην διαδικασία συλλογής και του χρόνου εκτέλεσης
στην διαδικασία της απογραφής. Αυτά συνέβαλλαν και στην ποιοτική αναβάθμιση των εκτελούμενων

εργασιών αφού καταργήθηκαν αρχικά και τα έντυπα αλλά και η διαδικασία καταχώρησης
στοιχείων. Ο συντονισμός εργασιών, εργαζομένων και μηχανημάτων είναι πλέον πιο αποδοτικός
καθώς εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή πληροφοριών και υλικών. Πλέον, υπάρχει σε πραγματικό
χρόνο έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα.
(OPTIMUM, 2021)

7

ΣΥΚΓΡΙΣΗ OPTIMUM
ABERON ΚΑΙ
ENTERSOFT WMS

Η Optimum για περισσότερα από 25 χρόνια δραστηριοποιείται στο χώρο των εφαρμογών εξειδικευμένου
λογισμικού για την εφοδιαστική αλυσίδα και τα Logistics. Η βασική πλατφόρμα που έχει υλοποιήσει είναι
η Διαχείριση Αποθήκης Aberon WMS, εργαλεία αυτοματισμού (Pick by Light, Pick Cart, Voice Picking,
Data Collector, κ.ά.), καθώς και συστήματα πρόβλεψης πωλήσεων και αναπλήρωσης αποθεμάτων
(Forecasting and Stock Replenishment). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα χρησιμοποιείται από μεγάλες
επιχειρήσεις και δεκάδες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, την
βιομηχανία και την αγορά των Third-Party Logistics (3PL).
Η Entersoft διαθέτει την πλατφόρμα Entersoft Business Suite, η οποία αποτελεί μια σύγχρονη λύση
λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας για την διαχείριση αποθηκών και εφοδιαστικής αλυσίδας. Δίνει πολλές
λύσεις σχετικά με τις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες και τις λειτουργίες της αποθήκης.
Από το 2020 η ENTERSOFT εξαγόρασε την OPTIMUM και έχει ηγετικό ρόλο στον συγκεκριμένο
επιχειρησιακό τομέα. Και οι δυο πλατφόρμες έχουν ανταγωνιστικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά με
χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων. Αρχικά παρατηρείται βελτιστοποίηση των
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αποθεμάτων με την χρήση έξυπνων αλγορίθμων για την αποτελεσματική διαχείριση του χώρου της
αποθήκης, επιπλέον η μείωση του χρόνου των παραδόσεων στην μεταφορά των ειδών. Ένα αντικείμενο που
απασχολεί των χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η διαδικασία του picking όπου παρατηρείται αισθητά
μεγάλη μείωση και στην διαδικασία των παραλαβών και αποστολών χωρίς να χρειάζεται η διαδικασία της
αποθήκευσης δηλαδή cross docking.
Και οι δυο πλατφόρμες αποτελούν μια πολύ σημαντική επένδυση για μια εταιρία. Το βασικό πλεονέκτημα
είναι η σύνδεση των επιχειρησιακών λειτουργιών (back-office) με την αποθήκη σε πραγματικό χρόνο.
Επίσης, η χρήση προηγμένων και καινοτόμων διαδικασιών με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης,
αυτοματισμοί και κυρίως η χρήση τους ως συστήματά αποφάσεων για την λήψη των κατάλληλων
επιχειρηματικών αποφάσεων. Παρακάτω γίνεται μια αναλυτική και συγκεντρική σύγκριση μεταξύ των δυο
WMS (Εικόνα 5 και 6). Και οι δυο πλατφόρμες είναι ανταγωνιστικές και προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες
σε ικανοποιητικό βαθμό.

Εικόνα 5. Συγκεντρωτική σύγκριση των WMS ανά αναλυτικές κατηγορίες
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Εικόνα 6. Συγκεντρωτική σύγκριση των WMS ανά κατηγορία

Εικόνα 7. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα σύγκρισης των WMS ανά κατηγορία
Αποτίμηση σύγκρισης
Από την αναλυτική παραδοχή των χαρακτηριστικών, πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των δυο
συστημάτων προέκυψε ότι και οι δυο πλατφόρμες βρίσκονται σε αρκετά ανταγωνιστικό επίπεδο και
διαθέτουν τις ίδιες υπηρεσίες και χαρακτηριστικά. Γενικά, η σωστή διαχείριση των πρώτων υλών μέσω
συστήματος WMS παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Ειδικά σε επιχειρησιακούς τομείς
που ασχολούνται με τρόφιμα, όπου η σωστή διαχείριση απαιτεί ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας.

ENTERSOFT/OPTIMUM WMS
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Διαχείριση Εντολών (ERP/WMS)
Η διαχείριση παραγγελιών στα συστήματα WMS εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πληροφορίες που
συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο από όλα τα υποσυστήματα που διαθέτει. Ο βασικός στόχος του WMS
είναι να δίνει στον χρήστη ακριβή και συγχρονισμένη πληροφορία με όλα τα συστήματα της εταιρίας.
Συγκριτικά και οι δυο πλατφόρμες παρουσιάζουν τα παρακάτω :

Παρακολούθηση Παραγγελιών
Διαχείριση των παραγγελιών αποστολής σε όλα τα απαιτούμενα στάδια, από την προετοιμασία έως την
αποστολή και τις επιστροφές πελατών στην αποθήκη. Σημαντική διαδικασία οι ειδοποιήσεις σε πραγματικό
χρόνο (alerts).

Διαλογή και Συσκευασία / Βελτιστοποίηση Διαδρομής
Γίνεται η δημιουργία της βέλτιστης διαδρομής για την συλλογή των αγαθών από τους χειριστές για την
εξυπηρέτηση των παραγγελιών (τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης).

Διαλογή και Συσκευασία / Αλγόριθμοι Προτεραιότητας
Υπάρχει σωστή διαχείριση στην αποστολή των εμπορευμάτων από την αποθήκη για να επιτευχθεί ο
βέλτιστος αποθεματικός κύκλος των προϊόντων.

Πρόβλεψη Ζήτησης Αποθεμάτων
Με την χρήση τεχνικών και αλγόριθμων μηχανικής μάθησης γίνεται η πρόβλεψη των αποθεματικών στην
αποθήκη βάση σημαντικών μετρήσιμων. Βασικός στόχος είναι ο χρονικός ορίζοντας προβλέψεων και τα
χαρακτηριστικά προβλέψεων.

Προσομοίωση Αποθεμάτων
Η προσομοίωση αποτελεί σημαντική διαδικασία για τον έλεγχο ορθότητας του συστήματος σε διάφορα
πλάνα. Γίνεται με την χρήση σεναρίων λειτουργικότητας και μεθοδολογίες μοντέλων προσομοίωσης
αποθεμάτων.
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8

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
(ENTERSOFT WMS)

Η εταιρία Καραμολέγκος Α.Ε. αποτελεί μια αρτοβιομηχανία, η οποία έχει ακολουθήσει μία επιτυχημένη
πορεία, ξεκινώντας το 1950 από έναν φούρνο στην Σαντορίνη, όπου λειτουργούσε ως οικογενειακή
επιχείρηση. Κάνει την παρασκευή των προϊόντων της χρησιμοποιώντας αξίες διατροφής και σύγχρονες
μεθόδους παραγωγής, με στόχο να προσφέρει συνεχώς τα καλύτερα προϊόντα άρτου στην ελληνική
οικογένεια.
Η εταιρία ήθελε να ενσωματώσει ένα WMS σύστημα το οποίο θα πληρούσε τους παρακάτω στόχους:
Να αποφευχθεί η πολυπλοκότητα των διαδικασιών στην διαχείριση αποθεμάτων. Το νέο σύστημα πρέπει να
είναι απλό και να προστατεύει τους χρήστες από λάθη.
Το νέο σύστημα πρέπει να εκτελεί με απλές διαδικασίες και φιλικότητα στους χρήστες τις αναγκαίες
ενέργειες.
Η εταιρία επέλεξε την εγκατάσταση του Entersoft WMS:
Η εγκατάσταση διήρκησε 3 μήνες με ταυτόχρονη λειτουργία 24/6 της εταιρείας.
Χρήστες: 20 (5 BackOffice & 15 με ασύρματα τερματικά).
Προβλέπεται η εγκατάσταση και στα υπόλοιπα 6 υποκαταστήματα και κέντρα διανομής της εταιρίας στην
υπόλοιπη Ελλάδα.

Εικόνα 8. WMS - Η ροή της πληροφορίας (Καραμολέγκος Α.Ε, 2021)
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Κάλυψη αναγκών
Η κάλυψη των αναγκών της εταιρίας σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους για θέματα
αποτελεσματικότητας και απόδοσης έγινε στους παρακάτω τομείς:

Παραλαβές
•

Παραλαβές Φασόν Παραλαβές α’ υλών / υλικών συσκευασίας.

•

Παραλαβές από παραγωγή.

•

Λύση με touch screen παραλαβής από παραγωγή.

•

Παραλαβή πολλαπλών παλετών.

•

Αυτόματη εκτύπωση ετικετών.

Διαδικασίες
•

Διαχείριση αποθεμάτων / ανά συσκευασία.

•

Δημιουργία πολλαπλών ιεραρχιών προϊόντων.

•

Αποθέματα ανά θέση, παρτίδες και ημερομηνίες λήξης.

•

Εκτέλεση εντολών ανά συσκευασία.

Εκτέλεση Αποστολών Παραγγελιών Πελατών
•

Παραγγελίες μεγάλου όγκου.

•

Συλλογή με εφαρμογή διαδικασιών FEFO.

•

Ταυτόχρονοι χρήστες εκτέλεσης στην ίδια λίστα.

•

Φίλτρα τύπου συσκευασίας συλλογής κλπ.

Εξαγωγές και Λήψη Αποφάσεων
•

Εκτέλεση συλλογών και φόρτωσης xVans.

•

Διαχωρισμός των περίπου 60 vans σε ομάδες δρομολογίων.

•

Συγκεντρωτική συλλογή ανά ομάδα δρομολογίων.

•

Διαλογή κατά την συλλογή ή αυτόνομα σε κάθε van ανά ομάδα δρομολογίων.

•

Συλλογή με εφαρμογή διαδικασιών FEFO.

•

Απογραφές.

•

Αναφορές, KPIs και διαδικασίες ιχνηλασιμότητας παρτίδων κλπ.

(Καραμολέγκος Α.Ε, 2021)

Γενική Αποτίμηση
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Ένα αρκετά περίπλοκο έργο με πολλές custom διαδικασίες χρειάζεται ένα έμπειρο καταρτισμένο
ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένο πάνω στις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας ούτως
ώστε να μπορεί να παρέχει στον πελάτη ένα πληροφοριακό σύστημα που θα του επιτρέπει να έχει
μια συνολική εποπτεία πάνω στις διαχειριστικές μονάδες παραγωγής. Αρχικά ένα σημαντικός
παράγοντας ήταν ότι ο οργανισμός έκανε καταγραφή των διαδικασιών Logistics και του
επιθυμητού τρόπου λειτουργίας μέσω του WMS. Η παραμετροποίηση των διαδικασιών
πραγματοποιήθηκε άμεσα, γεγονός που συνέβαλε στην μείωση του παραγωγικού κόστους για
τον οργανισμό αλλά και στην αύξηση των κερδών. Το Entersoft WMS έχει δυναμικά
χαρακτηριστικά, όπως η απλότητα χρήσης και εφαρμογή διαδικασιών, το σύγχρονο και φιλικό
περιβάλλον διασύνδεσης χρηστών, η ταχύτητα διαδικασιών, η απλή και ευέλικτη χρήση του
ασύρματου τερματικού, η ευελιξία στην παραμετροποίηση και κυρίως η προσαρμογή βάσει των
αναγκών της εταιρείας. Εν κατακλείδι, η άμεση επικοινωνία των συστημάτων ERP, WMS και
XVAN παρέχει συνδυαστική πληροφόρηση στην εποπτική εικόνα του οργανισμού.
(Καραμολέγκος Α.Ε, 2021)

Αποτελέσματα Βελτιστοποίησης

Αποτελέσματα Βελτιστοποίησης
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Μείωση λαθών κατά Μείωση λαθών κατά Μείωση χρόνου
40% αύξηση
20% σε BackOffice
40% από τους
εκτέλεσης των
καταμετρήσεων
διαδικασίες
χρήστες ασύρματων συλλογών κατά 20%. φυσικού αποθέματος
αποθήκης (συλλογών,
τερματικών
εντολών παραγωγής
κλπ)

(Καραμολέγκος Α.Ε, 2021)
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9
9.1

Ανάλυση Συνεντεύξεων

Εισαγωγή

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη των WMS συστημάτων διεκπεραιώθηκαν
μερικές συνεντεύξεις με χρήστες των συστημάτων αυτών. Αναλυτικότερα, οι συνεντεύξεις περιστρέφονται
γύρω από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των πληροφοριακών συστημάτων που
χρησιμοποιούνται μέσα στο χώρο του Supply Chain. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσω του
Microsoft Teams, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Οι συνομιλίες καταγράφηκαν με την
άδεια των συμμετεχόντων ώστε να δημιουργηθούν τα σχετικά πορίσματα. Τα δεδομένα που συλλέγονται
από τους συμμετέχοντες είναι αυστηρά ποιοτικά με κάθε συμμετέχοντα να απαντά ως εμπειρογνώμονας
του κλάδου. Οι συνεντευξιαζόμενοι, επιθυμούσαν τη διατήρηση της ανωνυμίας τους και τη διασφάλιση
των προσωπικών τους δεδομένων.

9.2

Συνεντεύξεις

Οι ερωτήσεις για τις συνεντεύξεις είχαν ως εξής:
1. Αναφέρετε τη θέση σας μέσα στην εταιρεία.
2. Ποιο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας;
3. Πώς συμβάλλει το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται από την εταιρεία σας, στη
λειτουργικότητα των εργασιών/διαδικασιών και την παραγωγικότητα του τμήματος;
4. Γιατί ο οργανισμός σας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει κάποιο πληροφοριακό σύστημα;
5. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε μετά την εγκατάσταση του
πληροφοριακού συστήματος.
6. Χρησιμοποιείται κάποια τεχνολογία ΑΙ στον οργανισμό σας (pick to light, pick cart, robotic bin
picking κλπ.);
7. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προσφέρουν οι τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται στον οργανισμό;
8. Πιστεύετε ότι τα AI Automations έχουν διαταράξει τη βιομηχανία του Supply Chain; Εφόσον ναι,
με ποιόν τρόπο;
9. Πως βλέπετε το μέλλον του Supply Chain;
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9.3

Κριτήρια Έρευνας

Με σκοπό τη συλλογή ικανοποιητικών πληροφοριών, επιλέχθηκαν οι ποιοτικές συνεντεύξεις. Καθώς ο
στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η συλλογή εμπειρογνωμόνων με γνώσεις από διάφορους τομείς σε
WMS συστήματα και AI τεχνολογίες και διερεύνηση για μελλοντικές προτάσεις, είναι ορθό να έχουμε
μόνο συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων ως πηγή δεδομένων. Οι συνεντεύξεις επικεντρώνονται στη γνώση
και την εμπειρία του κάθε συνεντευξιαζόμενου. Η κάθε μια ερώτηση πραγματοποιείται από ερωτήσεις, οι
οποίες είναι εν μέρει τυποποιημένες, ενώ οι ερωτήσεις προσαρμόστηκαν ατομικά στην εμπειρία του
ερωτώμενου. Λαμβάνοντας υπόψη την αποφυγή γενικευμένων απαντήσεων των ερωτηθέντων, έχουν δοθεί
οι κατάλληλες κατευθύνσεις μέσω της κατάλληλης δόμησης των ερωτήσεων.

9.4

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Για να ενισχυθεί η αξιοπιστία της έρευνας, κάθε συνέντευξη καταγράφηκε και μετέπειτα οι απαντήσεις
μεταφέρθηκαν εγγράφως σε ηλεκτρονική μορφή. Για κάθε συνέντευξη εξηγήθηκαν με λεπτομέρεια οι
ερωτήσεις στους συμμετέχοντες, έτσι ώστε ο καθένας να ερμηνεύει τις ερωτήσεις το ίδιο. Προκειμένου να
αναλυθεί η αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των συνεντεύξεων, πραγματοποιήθηκαν με άτομα που εργάζονται σε
διαφορετικές θέσεις και όλα τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την βιβλιογραφία που κατατέθηκε
στο πρώτο κομμάτι της διπλωματικής αυτής. Να σημειωθεί ότι, η βιβλιογραφία χρησιμοποιήθηκε από
διαφορετικές πηγές για να δημιουργήσει μια λίστα θεμάτων και να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα
της συνολικής έρευνας.

9.5

Ανάλυση Συνεντεύξεων

Οι παρακάτω συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε 6 επαγγελματίες του κλάδου. Να σημειωθεί ωστόσο
ότι, παρόλο που οι ερωτήσεις τηρούν ως επί το πλείστων το σχεδιάγραμμα, λόγω της ροής του λόγου κατά
τη διάρκειά τους, υπάρχουν κάποιες μικρές παρεκκλίσεις.
Συνεντευξιαζόμενος 1:
1. Αναφέρετε τη θέση σας μέσα στην εταιρεία.
Logistics Manager
2. Ποιο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας;
Entersoft WMS
3. Πώς συμβάλλει το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται από την εταιρεία σας, στη
λειτουργικότητα των εργασιών/διαδικασιών και την παραγωγικότητα του τμήματος;
Μείωση λαθών χρηστών - Γρήγορη προετοιμασία παραγγελιών
4. Γιατί ο οργανισμός σας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει κάποιο πληροφοριακό σύστημα;
Βελτιστοποίηση τρόπου & χρόνου φόρτωσης, αποστολής, Μείωση του χρόνου παράδοσης των
παραγγελιών
5. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε μετά την εγκατάσταση του
πληροφοριακού συστήματος.
Δυσκολίες δεν υπήρχαν όσο αναφορά την εγκατάσταση του συστήματος. Κατά βάση αυτό που
παρατηρούσαμε ήταν η αδυναμία κατανόησης στο πως το πληροφοριακό σύστημα λειτουργούσε,
διότι είχαμε συνηθίσει σε μια καθημερινότητα όπου τα σφάλματα και γενικά οι διορθώσεις
γινόντουσαν με το χέρι. Βέβαια με την εξοικείωση όλα λυθήκαν.
6. Χρησιμοποιείται κάποια τεχνολογία ΑΙ στον οργανισμό σας( pick to light, pick cart, robotic bin
picking κλπ.);
Όχι
7. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προσφέρουν οι τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται στον οργανισμό;
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Μειονεκτήματα δεν υπάρχουν, τα πλεονεκτήματα είναι η ασφάλεια των διαδικασιών, η μείωση
χρόνου στις διαδικασίες της αποθήκης και η πλήρης καταγραφή όλων των κινήσεων που γίνονται
(με χρόνους, το χρήστη που τις έκανε κ.α.)
8. Πιστεύετε ότι τα AI Automations έχουν διαταράξει τη βιομηχανία του Supply Chain; Εφόσον ναι,
με ποιόν τρόπο;
Έχουν βελτιστοποιήσει το Supply Chain διότι γίνονται λιγότερα λάθη και μπορούν υποστηρίξουν
περισσότερες advanced διαδικασίες
9. Πως βλέπετε το μέλλον του supply chain;
Σε περισσότερες αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Συνεντευξιαζόμενος 2:
1. Αναφέρετε τη θέση σας μέσα στην εταιρεία.
Υπεύθυνος Μηχανογράφησης
2. Ποιο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας;
Aberon WMS
3. Πώς συμβάλλει το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται από την εταιρεία σας, στη
λειτουργικότητα των εργασιών/διαδικασιών και την παραγωγικότητα του τμήματος;
Το σύστημα WMS είναι πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού μας. Το WMS αρχικά
έχει να κάνει με τις διαδικασίες inbound, κατά βάση το χρησιμοποιούμε σε όλες τις διαδικασίες
όπως στην συλλογή, κιβωτιοποιήσης, διαλογή, ενδοδιακίνηση κλπ. Έχοντας ένα πλήρως
εξοπλισμένο χώρο ο κάθε χρήστης ξεχωριστά κατάφερε να μειώσει τον χρόνο του σε όλες της
διαδικασίες με αποτέλεσμα οι παραγγελίες και ένα μεγάλο μας πρόβλημα οι παραλαβές οπού κατά
βάση δουλεύουμε με συχνές παραλαβές μέσα στην μέρα, να απαλειφθεί και να λύσουμε στην
ουσία την πίεση που είχαμε στην ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας.
4. Γιατί ο οργανισμός σας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει κάποιο πληροφοριακό σύστημα;
Ο βασικότερος λόγος ήταν η διαδικασία της παραλαβής, η συχνότητα ήταν πολύ μεγάλη καθώς και
οι όγκοι που ερχόντουσαν δεν ήταν εύκολη η διαχείριση από τους πικαδόρους μας. Το αποτέλεσμα
ήταν να κάνουμε και εμείς την μετάβαση στην νέα εποχή.
5. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε μετά την εγκατάσταση του
πληροφοριακού συστήματος.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η εκπαίδευση των χρηστών, οι πρώτες μέρες μπορούσα να πω ότι
ήταν δραματικές. Θυμάμαι ότι ο χρόνος δεν έφτανε για τίποτα αλλά με την πάροδο του χρόνου και
την εξοικείωση καταφέραμε να σπάσουμε τους χρόνους μας.
6. Χρησιμοποιείται κάποια τεχνολογία ΑΙ στον οργανισμό σας( pick to light, pick cart, robotic bin
picking κλπ.);
Έχουμε την τεχνολογία Pick by light
7. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προσφέρουν οι τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται στον οργανισμό;
Καθαρά για μείωση του χρόνου, το γεγονός ότι ο πικαδόρος έχει ελευθέρα χέρια πλέον.
Καταφέραμε έτσι, να δούμε δραματική βελτίωση στον χρόνο εκτέλεσης παραγγελιών και
μειώνοντας τα λάθη συλλογής. Στα αρνητικά σίγουρα ένα μεγάλο γεγονός είναι ότι βασιζόμαστε
σε έναν μηχανισμό όπου οποιαδήποτε στιγμή μπορεί απλά να σβήσει, κολλήσει και γενικά δεν
είναι στο "χέρι" μας η απόφαση της στιγμής.
8. Πιστεύετε ότι τα AI Automations έχουν διαταράξει τη βιομηχανία του supply chain; Εφόσον ναι,
με ποιόν τρόπο;
Προφανώς και έχει διαταράξει και θα συνεχίζει να διαταράζει, με τεχνολογίες που σου
δημιουργούν νέες ανάγκες. Ο τρόπος θεωρώ είναι πολύ ξεκάθαρος, μας παρουσιάζουν τις
υπάρχουσες διαδικασίες στην απλή τους έκδοση.
9. Πως βλέπετε το μέλλον του supply chain;
Το μέλλον θεωρώ ότι για λίγα χρόνια ακόμη θα είναι αρκετά ένδοξο για τον ανθρώπινο
παράγοντα. Στην συνέχεια όμως, έχουμε μπει δυναμικά στην νέα εποχή και με την τεχνολογική
επανάσταση πολλές διαδικασίες αντικαθίστανται με μηχανισμούς. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να
αποφύγουμε.
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Συνεντευξιαζόμενος 3:
1. Αναφέρετε τη θέση σας μέσα στην εταιρεία.
WMS Super User
2. Ποιο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας;
Entersoft WMS
3. Πώς συμβάλλει το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται από την εταιρεία σας, στη
λειτουργικότητα των εργασιών/διαδικασιών και την παραγωγικότητα του τμήματος;
Υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια από τις επιχειρήσεις για αύξηση της
παραγωγικότητας, μείωση των χρόνων ανταπόκρισης σε όλες τις διαδικασίες, μείωση του κόστους
και αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης προς τους πελάτες τους.
4. Γιατί ο οργανισμός σας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει κάποιο πληροφοριακό σύστημα;
Είναι ο κύκλος ζωής μιας υγιούς επιχείρησης. Αν θέλεις να μεγαλώσεις όλο αυτό που έχεις πρέπει
να κάνει την μετάβαση στην νέα εποχή. Εμείς σαν οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο
τον οικοδομικών υλικών δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε τον τεράστιο όγκο χωρίς ένα
σύστημα.
5. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε μετά την εγκατάσταση του
πληροφοριακού συστήματος.
Αρχικά ήταν η εξοικείωση στην χρήση, στην συνέχεια η διόρθωση τον σφαλμάτων. Έχει μεγάλη
διάφορα να σβήνεις με το στυλό ένα είδος και άλλο να πρέπει να μπεις στο σύστημα και να κάνεις
μια άμεση εξαγωγή. Είναι εμφανής η περιπλοκότητα.
6. Χρησιμοποιείται κάποια τεχνολογία ΑΙ στον οργανισμό σας (pick to light, pick cart, robotic bin
picking κλπ.);
Δυστυχώς όχι, αλλά σε βάθος χρόνου σίγουρα είναι μια εξαιρετική επιλογή.
7. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προσφέρουν οι τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται στον οργανισμό;
Μείωση χρόνου, σφαλμάτων, κόστους. Εγκυρότητα σε ενέργειες χρηστών, καθώς και πλήρη
έλεγχο της αποθήκης.
8. Πιστεύετε ότι τα AI Automations έχουν διαταράξει τη βιομηχανία του Supply Chain; Εφόσον ναι,
με ποιόν τρόπο;
Είναι πλέον ανάγκη για κάθε οργανισμό. Οι διαδικασίες γίνονται πλέον με ένα κλικ. Σίγουρα
ανυπομονούμε να δούμε το μέλλον.
9. Πως βλέπετε το μέλλον του Supply Chain;
Είναι ο χώρος που θα πεθάνει πολύ δύσκολα, η τεχνολογική επανάσταση θα μας φέρει κοντά σε
νέες τεχνολογίες και σε μεγαλύτερη εξειδίκευση σε αυτό που κάνουμε. Οι καλύτεροι θα είναι σε
θέση να χειρίζονται όλο αυτόν τον καταιγισμό της τεχνολογίας και πληροφορίας.
Συνεντευξιαζόμενος 4:
1. Αναφέρετε τη θέση σας μέσα στην εταιρεία.
Υπεύθυνος Αποθήκης
2. Ποιο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας;
Entersoft
3. Πώς συμβάλλει το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται από την εταιρεία σας, στη
λειτουργικότητα των εργασιών/διαδικασιών και την παραγωγικότητα του τμήματος;
Μείωση του χρόνου και τον άσκοπων δρομολογίων μέσα στην αποθήκη, επιπλέον εξάλειψη
πολυπλοκότητας καθώς και πλήρη ενημέρωση τρεχόντων υπολοίπων και γενικά της αποθήκης.
4. Γιατί ο οργανισμός σας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει κάποιο πληροφοριακό σύστημα;
Ο μεγάλος όγκος των παραγγελιών, η μεγάλη καθυστέρηση σε βασικές διαδικασίες (διότι
αφήνουμε όλες τις ενέργειες στον ανθρώπινο παράγοντα), μας έκαναν να επιλέξουμε και εμείς ένα
WMS σύστημα.
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5. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε μετά την εγκατάσταση του
πληροφοριακού συστήματος.
Δυσκολίες δεν υπήρχαν πολλές, το εργατικό δυναμικό ήταν αρκετά έμπειρο πάνω σε αντίστοιχα
συστήματα και δεν δυσκολευτήκαν να αποκτήσουν την εξοικείωση που θέλαμε. Αν πρέπει αν
αναφέρουμε ένα πρόβλημα θα ήταν η πλοήγηση στο μενού όπου και αυτό λύθηκε μέσα από
μερικές εκπαιδεύσεις.
6. Χρησιμοποιείται κάποια τεχνολογία ΑΙ στον οργανισμό σας (pick to light, pick cart, robotic bin
picking κλπ.);
Δεν χρησιμοποιούμε για την ώρα.
7. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προσφέρουν οι τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται στον οργανισμό;
Μείωση χρόνου, αύξηση παραγωγικότητας, μείωση σφαλμάτων, εξειδίκευση προσωπικού, άμεση
ενημέρωση αποθήκης. Στα μειονεκτήματα θα μπορούσα να πω ότι είναι η σύνδεση, των RF, διότι
αν γίνει κάτι στο κτήριο πολύ πιθανό να χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα για να αποκαταστήσουμε
την ζημιά ( πχ. διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος) ενώ υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να
συνεχίσουν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν. Κατά την γνώμη μου το ρίσκο είναι πολύ μικρό και
είναι μονόδρομος η εγκατάσταση του WMS.
8. Πιστεύετε ότι τα AI Automations έχουν διαταράξει τη βιομηχανία του Supply Chain; Εφόσον ναι,
με ποιόν τρόπο;
Έχουν βοηθήσει σίγουρα μεγάλους οργανισμούς στο να αυξήσουν την ταχύτητα τους. Σε μικρό
μεσαίες επιχειρήσεις θεωρώ ότι ακόμη δεν έχουν φανεί τόσο χρήσιμες οι AI τεχνολογίες.
9. Πως βλέπετε το μέλλον του Supply Chain;
Είναι κάτι που όλοι οι οργανισμοί το έχουν ανάγκη, είναι οι καρδιά του οργανισμού. Θεωρώ όμως
ότι από όλη την κατάσταση οι χρήστες θα έχουν την δύναμη, διότι με την τόσο γρήγορη εξέλιξη
στην τεχνολογία το ανθρώπινο δυναμικό θα μειώνεται.
Συνεντευξιαζόμενος 5:
1. Αναφέρετε τη θέση σας μέσα στην εταιρεία.
Inbound/Outbound Manager
2. Ποιο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας;
Entersoft
3. Πώς συμβάλλει το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται από την εταιρεία σας, στη
λειτουργικότητα των εργασιών/διαδικασιών και την παραγωγικότητα του τμήματος;
Από την δική μου οπτική, το πληροφοριακό σύστημα συμβάλει δραματικά στην ταχύτητα
παραλαβών και στην εύκολη διαχείριση των ειδών. Με την βοήθεια του συστήματος έχουμε την
δυνατότητα όταν γίνονται οι παραλαβές όπου είναι περίπου κάθε μια ώρα να μπορούμε να
κάνουμε γρήγορα την συστημική ενημέρωση με αποτέλεσμα ο picker να έχει την δυνατότητα να
μειώσει τον χρόνο καθυστέρησης. Όσο αναφορά τις διαδικασίες αποστολών, ένα από τα βασικά
κριτήρια είναι η μείωση των σφαλμάτων και ο έλεγχος. Συνήθως λειτουργούσαμε με τον έλεγχο
στην διαδικασία της κιβωτιοποιήσης όπου βλέπαμε αν είναι όλοι οι κωδικοί στην παλέτα. Πλέον
γνωρίζουμε των κωδικό της παλέτας καθώς και το τι περιέχει.
4. Γιατί ο οργανισμός σας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει κάποιο πληροφοριακό σύστημα;
Στην πανδημία το φόρτο εργασίας αυξήθηκε δραματικά, με αποτέλεσμα όσο εργατικό δυναμικό
και να προσλαμβάναμε δεν υπήρχε αποτελεσματικότητα διότι μέχρι να μάθουν την δουλεία οι νέοι
υπάλληλοι εμείς χάναμε και χρόνο και χρήμα καθώς κάναμε πολλά λάθη. Έτσι πήραμε την
απόφαση για την εγκατάσταση WMS και παρατηρήσαμε μεγάλη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας
της αποθήκης.
5. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε μετά την εγκατάσταση του
πληροφοριακού συστήματος.
Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν να καταφέρουμε να ενώσουμε την φιλοσοφία που είχε ένας picker
με την τεχνολογία του συστήματος. Στην ουσία η εκπαίδευση ήταν ένα μεγάλο κομμάτι διότι
ήθελε πολύ υπομονή, και στο Back Office να περάσουμε στους εργαζόμενους τις νέες εργασιακές
συνθήκες.
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6. Χρησιμοποιείται κάποια τεχνολογία ΑΙ στον οργανισμό σας (pick to light, pick cart, robotic bin
picking κλπ.);
Έχουμε τεχνολογίες για την διαδικασία του picking, είναι κάτι που τρέχουμε σε πολύ πρόωρο
στάδιο αλλά θεωρούμε απαραίτητο να υιοθετήσουμε και άλλες τεχνολογίες.
7. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προσφέρουν οι τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται στον οργανισμό;
Εμείς το μόνο που βλέπουμε είναι η μείωση χρόνου, μια αποθήκη αυτό που θέλει είναι να είναι
γρήγορη στις παραγγελίες, παραλαβές χωρίς να κάνει λάθη. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η
συστημική ενημέρωση.
8. Πιστεύετε ότι τα AI Automations έχουν διαταράξει τη βιομηχανία του Supply Chain; Εφόσον ναι,
με ποιόν τρόπο;
Θα έλεγα ότι επιτέλους ότι ζητάμε το έχουμε, πριν από όλες τις τεχνολογίες ήταν πολύ δύσκολα
ακόμα και τα βασικά. Πλέον με μερικές εντολές έχεις όλη την αποθήκη σε μια οθόνη και μπορείς
ειλικρινά να κάνεις τα πάντα.
9. Πως βλέπετε το μέλλον του Supply Chain;
Θεωρώ ότι το SP έχει μέλλον, αλλά θα θεωρείται πληροφοριακό τμήμα. Είναι κάτι που δεν
θεωρούμε αρνητικό. Με την εξέλιξη θεωρώ ότι θα χαθεί η φιλοσοφία της εφοδιαστικής αλυσίδας
αλλά σίγουρα θα γίνει ένα μέρος που θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ερευνητικό αντικείμενο.
Συνεντευξιαζόμενος 6:
1. Αναφέρετε τη θέση σας μέσα στην εταιρεία.
WMS Specialist
2. Ποιο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας;
Entersoft WMS
3. Πώς συμβάλλει το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται από την εταιρεία σας, στη
λειτουργικότητα των εργασιών/διαδικασιών και την παραγωγικότητα του τμήματος;
Το πληροφοριακό σύστημα της Entersoft συμβάλει στις απλοποίηση των διαδικασιών παραλαβής
και αποστολών με απώτερο σκοπό την μείωση χρόνου και σφαλμάτων. Στην παραγωγικότητα τους
τελευταίους μήνες βλέπουμε μόνο αύξηση, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε μικρό αριθμό
χρηστών αρά όλα γίνονται σε μικρότερη κλίμακα.
4. Γιατί ο οργανισμός σας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει κάποιο πληροφοριακό σύστημα;
Στον χώρο της αποθήκης η ενημέρωση είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι, πόσο μάλλον εμείς που
αποτελούμε μέρος μια αλυσίδας αποθηκών. Άρα για γρήγορη και έγκυρη ενημέρωση αποθεμάτων,
αποστολών και παραλαβών, καθώς για να παρακολουθούμε την αποδοτικότητα του κάθε
εργαζόμενου ξεχωριστά.
5. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε μετά την εγκατάσταση του
πληροφοριακού συστήματος.
Δεν υπήρχαν πολλές δυσκολίες, νομίζω σε θέμα χρήσης από τους αποθηκάριους δεν υπήρξε θέμα,
από την όψη του Back Office υπήρχαν πολλά λάθη, αλλά ήταν θέμα χρόνου.
6. Χρησιμοποιείται κάποια τεχνολογία ΑΙ στον οργανισμό σας (pick to light, pick cart, robotic bin
picking κλπ.);
Ο οργανισμός έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία, συγκεκριμένες παραλαβές και αποστολές, σαν
αποτέλεσμα να μην χρειαζόμαστε κάποια επιπλέον λειτουργία πέρα από το πληροφοριακό
σύστημα.
7. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προσφέρουν οι τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται στον οργανισμό;
Θεωρώ ότι κερδίζουμε χρόνο με ΑΙ τεχνολογίες, όπου αυτό είναι αρχή για κάθε αποθήκη που θέλει
να είναι αποδοτική.
8. Πιστεύετε ότι τα AI Automations έχουν διαταράξει τη βιομηχανία του Supply Chain; Εφόσον ναι,
με ποιόν τρόπο;
Όλες αυτές οι σύγχρονες αποθήκες που βλέπουμε Πλαίσιο, Κωτσόβολος κ.α. είναι αποτέλεσμα
της τεχνολογικής επανάστασης. Ο τρόπος είναι ότι αυτές οι τεχνολογίες γέννησαν την ανάγκη
στους οργανισμούς, σαν αποτέλεσμα όσο υπάρχουν ανάγκες οι ΑΙ τεχνολογίες να μπαίνουν όλο
και σε περισσότερες επιζήσεις.
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9. Πως βλέπετε το μέλλον του Supply Chain;
Στο μέλλον η εφοδιαστική αλυσίδα θα είναι ένα εξειδικευμένο μέρος για πολύ συγκεκριμένους
εργαζομένους.
Συνεντευξιαζόμενος 7:
1. Αναφέρετε τη θέση σας μέσα στην εταιρεία.
Business Analytics
2. Ποιο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας;
Entersoft, Nielsen
3. Πώς συμβάλλει το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται από την εταιρεία σας, στη
λειτουργικότητα των εργασιών/διαδικασιών και την παραγωγικότητα του τμήματος;
Αυτοματοποίηση διαδικασιών, πλήρη και ακριβής καταγραφή προϊόντων. Παραγγελιοληψία στη
σωστή ποσότητα και σωστό χρόνο
4. Γιατί ο οργανισμός σας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει κάποιο πληροφοριακό σύστημα;
Πρόβλεψη ορθής ποσότητας αποθέματος, τάσεων αγοράς. Διασφάλιση ορθών συναλλαγών με
προμηθευτές και πελάτες.
5. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε μετά την εγκατάσταση του
πληροφοριακού συστήματος.
Υιοθέτηση από προσωπικό. Χρήση και κατανόηση όλων των δυνατοτήτων του.
6. Χρησιμοποιείται κάποια τεχνολογία ΑΙ στον οργανισμό σας (pick to light, pick cart, robotic bin
picking κλπ.);
Ακόμα δεν χρησιμοποιούμε.
7. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προσφέρουν οι τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται στον οργανισμό;
Έλεγχο αποθέματος, και δυνατότητα πρόβλεψης της αγοράς., στα μειονεκτήματα είναι η
καθυστέρηση στις διαδικασίες μέχρι να έρθει η εξοικείωση.
8. Πιστεύετε ότι τα AI Automations έχουν διαταράξει τη βιομηχανία του Supply Chain; Εφόσον ναι,
με ποιόν τρόπο;
Παρατηρούμε καθημερινά την εξέλιξη των ΑΙ αυτοματισμών, είναι κάτι που θα γίνεται διότι στον
χώρο της εφοδιαστική αλυσίδας θα χρειαζόμαστε συνέχεια απλοποίηση στις διαδικασίες.
9. Πως βλέπετε το μέλλον του Supply Chain;
Περισσότερη και πιο πολύπλοκη αυτοματοποίηση, επιλογή βέλτιστων προμηθευτών ανεύρεση
μελλοντικών
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Συμπεράσματα και
προτάσεις για μελλοντική
έρευνα

Έπειτα από την αναφορά και ανάλυση των δυο WMS συστημάτων (OPTIMUM ABERON WMS και
ENTERSOFT WMS) προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα που αφορούν την αναγκαιότητα χρήσης
WMS συστημάτων:

Συμπεράσματα
Σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, παρατηρείται η προσπάθεια όλο
και περισσότερες λειτουργίες να αυτοματοποιηθούν καθώς ακόμα μεγαλύτερη βάση δίνεται στην
δημιουργία νέον αναγκών στις αποθήκες. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι δύο βασικές τεχνολογίες που
απαντήθηκαν στις συνεντεύξεις ήταν το Aberon WMS και Entersoft WMS. Μέσω της βιβλιογραφίας
παρατηρήθηκε ότι και οι δύο τεχνολογίες αποτελούν σημαντική επένδυση για κάθε εταιρεία και εν συνεχεία
μέσα από τις συνεντεύξεις έγινε η προσπάθεια να έρθουν στην επιφάνεια οι αδυναμίες και οι προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν άτομα που εργάζονται στον τομέα του supply chain, καθημερινοί χρήστες WMS
συστημάτων καθώς και την αξιοποίηση των ΑΙ τεχνολογιών. Οι συνεντεύξεις απευθυνόντουσαν σε κάθε
εργαζόμενο χωρίς να γίνει διαχωρισμός ανάλογα με τον τομέα όπου απασχολείται. Επιπλέον αποτελούνται
από δύο μέρη, το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στον ρόλο του μέσα στην εταιρεία και το πληροφοριακό
σύστημα όπου έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν, και το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στην λειτουργικότητα
των ΑΙ τεχνολογιών. Παρατηρήθηκε ότι σε μικρομεσαίους οργανισμούς το πληροφοριακό σύστημα όπου
έχει την μεγαλύτερη ανταπόκριση είναι το Entersoft WMS, ενώ σε οργανισμούς με περισσότερο περίπλοκες
διαδικασίες το Aberon WMS είχε ηγετική θέση. Οι περισσότεροι οργανισμοί προχώρησαν στην ένταξη ενός
πληροφοριακού συστήματος για διαδικασίες όπως είναι παραλαβές και αποστολές όπου είχαν δραματική
αύξηση λόγω του Covid-19, έτσι ώστε να καταφέρουν να έχουν μείωση στον χρόνο των διαδικασιών και
στην εξάλειψη των σφαλμάτων. Εφόσον το βασικό κριτήριο ήταν να αυξηθεί η παραγωγικότητα στις
αποθήκες, συνέχεια είχε και η πλήρη ενημέρωση των Back Office χρηστών έτσι ώστε να μπορούν να έχουν
μια πλήρη εικόνα της αποθήκης μέσα από το εκάστοτε πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιούσαν.
Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι σε συνεντεύξεις όπου η θέση απασχόλησης δεν ήταν τόσο σε RF ή WMS
χρήστες, ο έλεγχος των εργαζομένων για την παραγωγικότητα τους αποτελούσε κριτήριο για την
εγκατάσταση. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν μετά την εγκατάσταση ήταν τα πολλά λάθη
που γινόντουσαν μέχρι την εξοικείωση των χρηστών, άρα επικεντρώθηκαν περισσότερο στην εκπαίδευση
των χρηστών. Επίσης μεγαλύτερη δυσκολία στο κομμάτι της εκπαίδευσης ήταν σε έμπειρους χρήστες, όπου
είχαν έρθει σε επαφή με αντίστοιχα WMS συστήματα στο παρελθόν. Βάση και της σύγκρισης όπου έγινε
παραπάνω, παρατηρήθηκε ότι οι μεγαλύτεροι οργανισμοί αξιοποίησαν περισσότερο τεχνολογίες ΑΙ και
είχαν μια καλύτερη άποψη για την εξέλιξη των ΑΙ τεχνολογιών. Αναφορικά με το μέλλον που διαγράφεται
στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας επικρατεί αισιοδοξία, διότι αναφερόμενοι στην τεχνολογική εξέλιξη
και στην μαζική δημιουργία τεχνολογιών, θα έχουν σαν αποτέλεσμα νέες τεχνολογίες όπου θα βοηθούν τους
εργαζόμενους. Τέλος, μέσω των συνεντεύξεων αξιολογήθηκε πως άτομα με γνώσεις πληροφορικής
μελλοντικά θα είναι αρκετά παραγωγικοί. Ενώ, ένα από τα ματαιόδοξα σενάρια που ειπώθηκαν είναι ότι
ενδεχομένως τα αποτελέσματα των ΑΙ τεχνολογιών να μειώσουν το ανθρώπινο δυναμικό.
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Αναλυτικότερα

Μείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρίας
Γενικά ένα Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης μειώνει τα λειτουργικά έξοδα αποθήκευσης και διανομής των
προϊόντων. Το ΣΔΑ έχει σαν βασικό στόχο να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων της
αποθήκης με αποτέλεσμα να μειώνει το κόστος και τα λάθη. Διαθέτουν σημαντικές διαδικασίες οι οποίες
προσφέρουν σημαντικές εξοικονομήσεις κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Κλασικά
παραδείγματα αποτελούν ότι τα ευαίσθητα είδη και τα παλαιότερα σε λήξη αποθέματα συλλέγονται με
προτεραιότητα και υπάρχει γενικά μια βελτιστοποίηση σχετικά με την αποθήκευση και την συλλογή των
προϊόντων.

Μείωση αποθέματος
Το ΣΔΑ σχετικά με τα αποθεματικά έχει σαν βασικό στόχο να έχει ένα ισορροπημένο απόθεμα. Τα
αποθέματα διατηρούνται στο κατάλληλο περιβάλλον και διαχειρίζονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Επίσης, η ακρίβεια των αποθεμάτων βελτιώνεται δραστικά, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να συμβάλει στην
ελαχιστοποίηση του διαθέσιμου αποθέματος και του αποθέματος ασφαλείας καθώς και του μεγέθους των
ποσοτήτων αναπλήρωσης όπου χρειάζεται σχετικά με τα αποθεματικά.

Βελτιστοποίηση και απόκτηση πλεονεκτήματος στον ανταγωνισμό
Ένα ΣΔΑ με πολύ καλή σχεδίαση που αφορά σε λειτουργίες για την διοίκηση της αποθήκης ενσωματώνει
τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Κάνοντας χρήση της πληροφορικής
και των τεχνολογιών η επιχείρηση βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες της με βάση τις καινοτομίες που
εισάγει το ΣΔΑ στην αποθήκη.
Ασφάλεια και έλεγχος
Τα ΣΔΑ διαθέτουν σύστημα εξουσιοδότησης και ταυτοποίησης για τους χειριστές με
διακριτούς λογαριασμούς χρηστών κατά την εκτέλεση των εργασιών τους. Επίσης για κάθε συναλλαγή στο
σύστημα δημιουργούνται εγγραφές για θέματα ελέγχου. Με αυτή την διαδικασία υπάρχει μία αδιάβλητη
υποδομή ελέγχου για τους χειριστές με τις συναλλαγές που εκτελούν, με αποτέλεσμα να βελτιώνει την
υπευθυνότητα και να μειώνει τον κίνδυνο αλλοίωσης και απόκρυψης κακόβουλων ή εσφαλμένων χειρισμών.

Βελτιστοποίηση διεργασιών
Με την χρήση ενός ΣΔΑ η επιχείρηση μπορεί να επιτύχει μεγάλη βελτιστοποίηση σε όλες τις διαδικασίες
της εφοδιαστικής λειτουργίας της. Ο σκοπός των βελτιστοποιήσεων είναι η απόδοση των διαδικασιών με
βασική παράμετρο τον χρόνο υλοποίησης. Κλασική διαδικασία αποτελεί η επιλογή των κατάλληλων
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αλγορίθμων συλλογής παραγγελιών συνδυάζοντας ένα μεγάλο αριθμό χαρακτηριστικών που αφορούν τα
είδη, τις θέσεις αποθήκης και τις παραγγελίες των πελατών. Τα ΣΔΑ συστήματα υποστηρίζουν την
ενσωμάτωση αυτοματισμών, έξυπνους ζυγούς, Barcode, RFID, Pick-by-Light, Voice Picking επιτρέποντας
στην επιχείρηση να αυξήσει την παραγωγή της και να μειώσει το κόστος της με αποτέλεσμα την επίτευξη
του μεγαλύτερου κέρδους.

Εφοδιασμός αποθήκης
Ένα ΣΔΑ σύστημα προετοιμάζει και αποστέλλει τις παραγγελίες με ταχύτητα, συνέπεια και χωρίς λάθη και
καθυστερήσεις. Το σύστημα με χρήση διαδικασιών τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια
την μελλοντική ζήτηση. Επιπλέον με την χρήση στατιστικών αλγόριθμων γίνετε ο κατάλληλος
προγραμματισμός του εφοδιασμού της αποθήκης.

Μεγιστοποίηση των πόρων εργασίας
Οι διαδικασίες βελτιστοποίησης έχουν άμεση συνάρτηση με τον υπολογισμό των πόρων που χρειάζονται για
την διεκπεραίωση των εργασιών. Το ΣΔΑ μπορεί να προσδιορίσει με την χρήση κατάλληλων λειτουργιών
για το ποιες διαδικασίες αποθήκευσης και συλλογής παραγγελιών λειτουργούν αποτελεσματικότερα. Οι
βασικοί παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τον ορθολογικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο της
διεκπεραίωσης της εργασίας είναι οι ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης των προϊόντων και των ιδιαιτεροτήτων
της αποθήκης.
Ανθρώπινοι πόροι και εργατικό δυναμικό
Με την χρήση ενός ΣΔΑ η επιχείρηση λειτουργεί χωρίς τριβές και οι εργαζόμενοι αισθάνονται καλύτερα
στο περιβάλλον εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι εργάζονται καλύτερα, με λιγότερη πίεση και η βελτίωση της
παραγωγικότητας τους αυξάνετε. Όμως, είναι η επιτακτική ανάγκη της συνεχόμενης εκπαίδευσης που θα
τους επιτρέπει τον καλύτερο χειρισμό των διαδικασιών.
Αυξημένη διαφάνεια
Ένα βασικό θέμα των αποθηκών είναι η διαφάνεια που πρέπει να υπάρχει στα αποθεματικά βάση των
χρεωπιστωτικών κινήσεων που γίνονται. Ένα ΣΔΑ παρέχει πλήρη διαφάνεια στα αποθέματα σε πραγματικό
χρόνο με αποτέλεσμα να υπάρχει μια βελτιστοποίηση σε όλα τα λειτουργικά τμήματα της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Τα βασικά αποτελέσματα είναι:
•

Οι μειωμένοι χρόνοι παράδοσης στον πελάτη.

•

Η μείωση του κόστους διορθωτικών ενεργειών (έκτακτες απογραφές).

•

Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

•

Οι εργαζόμενοι παρέχουν έγκαιρη πληροφόρηση σε όλη την οργανωτική δομή της
επιχείρησης.
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Βελτίωση σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές
Ένα ΣΔΑ σύστημα έχει σαν βασικό αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση όλων διαδικασιών της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι οι λιγότερες τριβές και προβλήματα με τους πελάτες, προμηθευτές
και τους διανομείς. Οι πελάτες απολαμβάνουν μειωμένους χρόνους παράδοσης χωρίς λάθη και ελλείψεις.
Το βασικό όφελος από την αξιοπιστία της επιχείρησης είναι η φήμη της μεταξύ των πελατών και των
προμηθευτών και όχι η εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης.

Επένδυση και κερδοφορία
Η χρήση ενός ΣΔΑ από την επιχείρηση έχει σαν βασικό σκοπό αφενός να διεκπεραιώσει με αποτελεσματικό
και αποδοτικό τρόπο τις ανάγκες της και αφετέρου να δημιουργήσει μια αξιόπιστη εικόνα προς τα έξω και
να αυξηθεί η κερδοφορία της επιχείρησης. Ουσιαστικά αποτελεί μια επένδυση που μακροπρόθεσμα θα
αποκομίζει σημαντικά οφέλη.

Ανοιχτά θέματα, Προκλήσεις και Μελλοντική Έρευνα
Στα ΣΔΑ συστήματα και συγκεκριμένα σε διαδικασίες ρομποτικής ο βασικός άξονας είναι η παροχή
εκσυγχρονισμένων λειτουργιών Logistics οι οποίες είναι καθοδηγούμενες από αλγορίθμους τεχνητής
νοημοσύνης. Επίσης, είναι πλέον αποδεκτό ότι η οπτική Αναγνώριση της τεχνητής νοημοσύνης διευκολύνει
την συντήρηση των πόρων. Επομένως η μελλοντική έρευνα και οι προκλήσεις βρίσκονται σε αυτόν τον
άξονα της δημιουργίας των κατάλληλων τεχνικών και αλγορίθμων σε συνδυασμό με την διαχείριση των
μεγάλων δεδομένων και της ανάλυσης τους για την χρήση τους σε ρομποτικά συστήματα στην εφαρμογή
των επιχειρησιακών λειτουργιών αποθήκης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
1. Ποιες είναι οι σύγχρονες συνθήκες και περιβάλλοντα σχετικά με την τεχνολογία της
ενσωμάτωσης συστημάτων ΣΔΑ (Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης);
Οι επιχειρήσεις πλέον είναι αναγκασμένες να μεταβούν σε περιβάλλοντα ΣΔΑ για να αποκτήσουν
όλα τα βασικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την διαχείριση της αποθήκης ειδικά μέσω των εργαλείων
που τους παρέχονται της τεχνητής νοημοσύνης και της αναλυτικής των δεδομένων.
2. Τα ΣΔΑ μπορούν να δώσουν λύσεις στην διεκπεραίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών μιας
επιχείρησης καλύπτοντας θέματα σχετικά με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων;
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Ναι, με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της αναλυτικής των δεδομένων μπορούν να
λειτουργήσουν ως συστήματα αποφάσεων με σκοπό την κερδοφορία με την καλύτερη δημιουργία
και εκμετάλλευση των πόρων, την αποτελεσματικότητα και την απόδοση του συστήματος.
3. Ποια είναι η αποδοχή και χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης
από τις επιχειρήσεις;
Στις μέρες μας, σε μια εποχή ανάπτυξης της πληροφορικής, των τεχνολογιών και της χρήσης του
διαδικτύου για την απόκτηση του πλεονεκτήματος στον ανταγωνισμό είναι πλέον μονόδρομος η
ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών και επιστημονικών πεδίων πληροφορικής στις επιχειρήσεις.
4. Τα ΣΔΑ (Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης) δίνουν λύσεις στην διεκπεραίωση των
επιχειρησιακών λειτουργιών μιας επιχείρησης στην κατηγορία συστημάτων για την επίλυση και
βελτιστοποίηση επιχειρησιακών θεμάτων με απώτερο στόχο την δημιουργία πλεονεκτήματος
στον ανταγωνισμό;
Ένα ΣΔΑ στοχεύει στην πολύ καλή λειτουργία της αποθήκης, με αποτέλεσμα την
αποτελεσματικότητα και απόδοση του συστήματος, τους μικρούς χρόνους διεκπεραίωσης των
επιχειρησιακών λειτουργιών με τελικό αποδέκτη την ικανοποίηση του πελάτη με την δημιουργία
ποιοτικών πελατειακών σχέσεων και την δημιουργία καλής εικόνας και αξιοπιστίας της επιχείρησης
στην αγορά του συγκεκριμένου επιχειρησιακού τομέα που δραστηριοποιείται.
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Επίλογος

Στα σημερινά επιχειρησιακά συστήματα παραγωγής και διάθεσης προϊόντων η Διαχείριση της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας περιλαμβάνει την διαχείριση, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό του συνόλου των ροών
των προϊόντων και των πληροφοριών προσφοράς και ζήτησης. Αφορά διαδικασίες για προμήθειες,
παραγωγή, συντήρηση, πωλήσεις,

παρακολούθηση ροών, αποθήκευση και διαχείριση αποθεμάτων,

μεταφορά και αντίστροφη εφοδιαστική.

Τα ΣΔΑ συστήματα εστιάζουν στα παρακάτω επιστημονικά πεδία πληροφορικής:
•

Ρομποτική
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Επιτρέπουν στα συστήματα να μιμούνται ανθρώπινες ενέργειες και να λειτουργούν αυτόνομα με την
ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρέμβασης.
•

Τεχνητή Νοημοσύνη
Αφορά την προσομοίωση της ανθρώπινης νοημοσύνης και στην ενσωμάτωση διαδικασιών που
αφορούν την λογική, αντίληψη, την επίλυση προβλημάτων και τον προγραμματισμό.

•

Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική
Αφορούν δομημένα, μη δομημένα ημι-δομημένα δεδομένα που είναι πολύ μεγάλα για να
υποβληθούν σε επεξεργασία με συμβατικές τεχνικές και τεχνολογίες. Γίνετε χρήση τεχνικών
ανάλυσης δεδομένων, που χρησιμοποιούν αλγόριθμους μηχανικής μάθησης και βαθιάς μάθησης, και
εξάγουν πολύτιμες γνώσεις διευκολύνοντας την λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων.

Στην συγκεκριμένη εργασία έγινε μια αναφορά των ΣΔΑ συστημάτων της Optimum και της Entersoft όπου
στα τέλη του 2020 έγινε και εξαγορά του 100% της Optimum έναντι 5,1 εκατ. Ευρώ από την Entersoft η
οποία αποκτά ηγετική θέση στο λογισμικό για των κλάδο των Logistics.
Η Entersoft ενισχύει σημαντικά τις λύσεις που παρέχει για την εφοδιαστική αλυσίδα και αποκτά ηγετική
θέση σε μία στρατηγική αγορά που εμφανίζει συνεχή ανάπτυξη. Η Optimum δραστηριοποιείται στο χώρο
των εφαρμογών εξειδικευμένου λογισμικού για την εφοδιαστική αλυσίδα και τα Logistics με το σύστημα
Διαχείρισης Αποθήκης ABERON WMS, εργαλεία αυτοματισμού (Pick by Light, Pick Cart, Voice Picking,
Data Collector), καθώς και συστήματα πρόβλεψης πωλήσεων και αναπλήρωσης αποθεμάτων τα οποία
χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, την βιομηχανία και την αγορά των
Third-Party Logistics (3PL).
Κλείνοντας, η έρευνα εστιάζει σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, και ειδικά σε θέματα βελτιστοποιήσεων
και λήψης αποφάσεων σε ΣΔΑ συστήματα, τα οποία αποτελούν την βασική προτεραιότητα των
κατασκευαστών. Η πραγματοποίηση πιλοτικών συστημάτων είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να δημιουργηθούν
οι κατάλληλες λύσεις με καινοτομίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και κατευθύνουν τους επόμενους
κύκλους ανάπτυξης των ΣΔΑ συστημάτων.

12
o

Βιβλιογραφικές Αναφορές
/ Πηγές

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία
55

1. Ευρυπίδης Λουκής (2009) Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με
SAP

2. Πάνος Φιτσίλης (2015), Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
3. Θεόδωρος Μητάκος (2015) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
4. Ιωάννου, Γ. (2006). Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.
Εκδόσεις Σταμούλης.

5. Στεφάνου, Κ. και Μπιάλας, Χ. (2007) SAP /3: Δομή Υλοποίηση, Χρήση και Εφαρμογές.
Έκδοση Κ. Στεφάνου.

6. Ιωάννου, Γ. (2005) Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών. Εκδόσεις Σταμούλη.
7. Φωλίνας, Δ. και Παπαδοπούλου, Ε. (2013) Διαχείριση Διαδικασιών Αποθήκης με τη
Χρήση Πληροφοριακού Συστήματος.

8. Τσορώνης Ιωάννης (2012) WMS & Νέες τεχνολογίες. Case study: Ανάλυση έργου WMS
στη Greek Trade, Πτυχιακή Εργασία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
o

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

1. Khaled Al-Fawaz (2008) Critical success factors in ERP implementation: A review.
o

Ηλεκτρονικές Πηγές

1. SAP: https://www.iea.org
[Πρόσβαση 2021/03]

2. OPTIMUM: https://www.optimum.gr/el/
[Πρόσβαση 2021/03]

3. ENTERSOFT: https://www.entersoft.gr
[Πρόσβαση 2021/03]

4. ORACLE: https://www.oracle.com
[Πρόσβαση 2021/03]

5. A survey on the recent research literature on ERP systems:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166361505000643?fbclid=IwAR2
abPc_pJ30HrdtIqkztml7RgYjwn7tdt1ecbbx8sEZHH__kCrB-pTZwBk
[Πρόσβαση 2021/03]

6. Critical success factors in ERP upgrade projects:
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-01-20180016/full/html?fbclid=IwAR2cp7VSBuB_hxBuWeVdyhaNVUQMQo1EBocK_YddgY7Y
rn8mO0bzHVwK2l0
[Πρόσβαση 2021/03]

7. Big data analytics in logistics and supply chain management: Certain investigations for
research and applications:

56

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527316300056?fbclid=IwAR2
q-rnVBKB0cHHDhKD9JkMAfSDR3BZsQvt5rqRbm5h8R8hHTigGluw8kS8
[Πρόσβαση 2021/03]

8. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527316300056?fbclid=IwAR2
q-rnVBKB0cHHDhKD9JkMAfSDR3BZsQvt5rqRbm5h8R8hHTigGluw8kS8
[Πρόσβαση 2021/03]

9. Καραμολέγκος Α.Ε: https://karamolegos-bkr.gr
[Πρόσβαση 2021/03]

10. The Impact of the COVID-19 Pandemic on Information Systems Management:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10580530.2020.1820636
[Πρόσβαση 2021/03]
o

Δημοσιεύσεις

1. Princely Ifinedo (2006) Enterprise Resource Planning (ERP) Systems Success
Measurement: An Extended Model, Brock University

2. Mahadevan Supramaniam and Kuppusamy Mudiarasan (2010) ERP SYSTEM
IMPLEMENTATION: A MALAYSIAN PERSPECTIVE, Taylor's University, INTI
International University

3. Richard Addo-Tenkorang and Petri Helo (2011) Enterprise Resource Planning (ERP): A
Review Literature Report, University of Vaasa, University of Vaasa

4. Eslam Nazemi and Mohammad Jafar Tarokh (2012) ERP: A literature survey, Shahid
Beheshti University, Khaje Nasir Toosi University of Technology

5. Tommi Kähkönen, Andrey Maglyas and Kari Smolander (2014) What do we know about
ERP integration?, Lappeenranta – Lahti University of Technology LUT, Lappeenranta –
Lahti University of Technology LUT, Lappeenranta – Lahti University of Technology
LUT

6. Mohamed Soliman Mohamed Soliman and Noorliza Karia (2015) Enterprise Resource
Planning (ERP) System as an Innovative Technology in Higher Education Context in
Egypt, Universiti Sains Malaysia, MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

7. Augusto Alberto Pacheco-Comer and Juan C González-Castolo (2015) Use of artificial
intelligence paradigms to model ERP system selection process based on results of
empirical studies applied in Guadalajara Mexico

8. Saeed Rouhani (2016) Does ERP have benefits on the business intelligence readiness? An
empirical study

9. Vladimir Vlasov, Victoria Chebotareva, Marat Rakhimov and Sergey Kruglikov (2017) AI
User Support System for SAP ERP
57

10. Masaharu Akatsu (2017) R&D Strategy for Using AI and Analytics to Accelerate System
Evolution

11. Hui Nee Au Yong (2009) Warehouse Management System and Business Performance:
Case Study of a Regional Distribution Centre, Universiti Tunku Abdul Rahman

12. Reza Pulungan, Nova El Maidah, Pulung Nugroho and Panggih Pawenang (2013) Design
of An Intelligent Warehouse Management System, Universitas Gadjah Mada, Universitas
Jember, Universitas Kristen Satya Wacana, BPS-Statistics of Banyumas Regency

13. Vaggelis Giannikas, Duncan Mcfarlane, Wenrong Lu and James Hyde (2013) Product
Intelligence in Warehouse Management: A Case Study, University of Bath, University of
Cambridge, University of Cambridge, Medical College of Wisconsin

14. Diana Gineth Ramirez, Miguel Angel Jimenez Barros, Luis Ramirez Polo and Lauren J.
Castro- Bolaño (2013) The design of a real-time Warehouse Management System that
integrates simulation and optimization models with RFID technology, Fundación Centro de
Investigación en Modelación Empresarial del Caribe, Universidad Autónoma del Caribe,
Corporación Universidad de la Costa, Corporación Universidad de la Costa

15. C. K. M. Lee, Yaqiong Lv, Kam K.H. Ng and William Ho (2017) Design and application
of Internet of things-based warehouse management system for smart logistics, The Hong
Kong Polytechnic University, Wuhan University of Technology, The Hong Kong
Polytechnic University, University of Melbourne

16. Natesan Andiyappillai (2019) Data Analytics in Warehouse Management Systems (WMS)
Implementations, NFI Industries

17. Natesan Andiyappillai (2019) Implementing Warehouse Management Systems (WMS) in
Logistics: A Case Study, NFI Industries

18. Natesan Andiyappillai (2020) Factors Influencing the Successful Implementation of the
Warehouse Management System (WMS), NFI Industries

19. Tingting Huang (2018) Decision-making to switch your ERP system: empirical Japanese
evidence, Mukogawa Women's University

58

