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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική, αποτελείται από δύο μέρη, καθώς περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική
επισκόπηση και μία παρουσίαση της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε στον όμιλο Nestlé
Hellas. Στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας μελετάται η εφοδιαστική αλυσίδα και οι επιπτώσεις
του Industry 4.0. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται η συνεισφορά των νέων τεχνολογιών και
αναλύεται η τεχνολογία digital twin ως ένα εργαλείο βελτιστοποίησης της απόδοσης και της λήψης
αποφάσεων. Γίνεται επίσης διερεύνηση των παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση
της ετοιμότητας ως προς το Industry 4.0 για έναν οργανισμό. Μέσω έρευνας βασισμένης σε
βιβλιογραφική επισκόπηση προκύπτουν διάφορα συμπεράσματα αναφορικά με το Industry 4.0 στον
τομέα του Supply Chain. Το υπόλοιπο μέρος της διπλωματικής καλύπτεται με την παρουσίαση των
πεπραγμένων της πρακτικής άσκησης. Αναλύεται η εταιρία, το τμήμα που πραγματοποιήθηκε η
πρακτική άσκηση, οι καθημερινές διαδικασίες και τα καθήκοντα μου.
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Υπόδειγμα περίληψης (abstract) στα αγγλικά του αντιτύπου που υποβάλλεται στις βιβλιοθήκες

Abstract
The current thesis consists of two parts, as it includes a literature review on Industry 4.0 and a
presentation of my internship at Nestlé Hellas group. The research part of the thesis explores the
supply chain and the implications of Industry 4.0. Particularly, it presents the contribution of new
technologies and stresses the role of the digital twin technology as a tool in optimizing performance
and decision making. The factors concerning whether an organization is ready to incorporate
Industry 4.0, are also investigated. The literature review reaches various conclusions regarding
Industry 4.0 in the field of Supply Chain. The rest of the thesis is a report about my internship. It
includes a description of the company and department where the internship took place. Moreover, it
provides a detailed presentation of the duties and the daily procedures.
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1
Εισαγωγή

1.1 Επισκόπηση του “Industry 4.0”
Το “Industry 4.0” είναι μία έννοια που εστιάζει στον αυτοματισμό του συστήματος και των
διαδικασιών, στην ψηφιοποίηση και στην συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων στις εταιρείες
και στις βιομηχανίες. Αναφέρεται και ως “Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση”, πρόκειται για
ένα πολύ δημοφιλές θέμα και έχει την δυνατότητα να επηρεάσει το βιομηχανικό τομέα και να
μετατρέψει τον μέχρι τώρα σχεδιασμό. Ο στόχος του είναι να πετύχει ένα σύγχρονο και
ευέλικτο σύστημα το οποίο θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε ένα πιο δυναμικό σύστημα αλλά
και στην βελτιστοποίηση του. Στον τομέα του Supply Chain όταν οι διαδικασίες
αυτοματοποιούνται (αποδοχή παραγγελιών, προετοιμασία παραγγελιών, διανομή κ.λπ.) και
κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί καινοτόμες ιδέες, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι χρόνοι
παράδοσης και να ανταποκρίνεται καλύτερα στην ζήτηση των πελατών, ειδικότερα όταν
πρόκειται για ένα μεγάλο όγκο δεδομένων (Butner, 2010, Barata et al., 2017; Yin et al.,
2018). Οι νέες αυτές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στο να ληφθούν έγκαιρες
αποφάσεις, να μειωθεί ο κίνδυνος και να αυξηθεί η παραγωγικότητα (Saucedo-Martínez et
al., 2018) καθώς οι πληροφορίες ενσωματώνονται σε πραγματικό χρόνο (real time). Όλες οι
εταιρείες είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το Industry 4.0. Στο επιχειρηματικό περιβάλλον
συνεχώς υπάρχουν μεταβολές και οι ανάγκες των οργανισμών για να εξυπηρετήσουν τους

1

πελάτες οδηγούν σε χρήση προηγμένων τεχνολογιών και καινοτομιών. Η σημασία της
τεχνολογικής εξέλιξης έχει γίνει αντιληπτή από τους οργανισμούς και θεωρείται ως ένα
ισχυρό στρατηγικό όπλο για τη διασφάλιση βιώσιμων επιδόσεων (Shrivastava et al. 2016,
Chavarria-Barrientos et al. 2017). Ακόμη, ο αυτοματισμός και η ρομποτική είναι τομείς στους
οποίους επενδύουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό αφού επιφέρουν σημαντικά οφέλη. Για αυτό και
θεωρείται πως μπορούν να επιφέρουν βελτιώσεις και να επηρεάσουν θετικά και την
Εφοδιαστική Αλυσίδα. Η έντονη άνοδος του αυτοματισμού και της τεχνολογίας γενικότερα,
αποτελεί κίνητρο για κάθε εταιρία να επεκτείνει την προοπτική του Industry 4.0 και στο
Supply Chain Management.

1.2 Αντικείμενο διπλωματικής
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με το
Industry 4.0 και την συνεισφορά τους στον τομέα του Supply Chain. Ο ρόλος της τεχνολογίας
είναι σημαντικός στη βελτιστοποίηση των λειτουργειών των επιχειρήσεων και στη
δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στην
εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι σπουδαίο πώς με την τεχνολογία συλλέγονται δεδομένα και η
αξιοποίηση τους με τεχνολογίες Industry 4.0 μετατρέπονται σε πληροφορίες οι οποίες
βοηθούν στη λήψη αποφάσεων στον επιχειρηματικό τομέα και μπορούν εν τέλει να φέρουν
θετικά αποτελέσματα. Ακολουθεί επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας με σκοπό να
τονιστεί η σημασία της τεχνολογίας και του αντίκτυπου των προηγμένων τεχνολογικών
καινοτομιών που σχετίζονται με τη βελτίωση της απόδοσης. Δίνονται παραδείγματα αυτών
των νέων τεχνολογιών και αναφέρονται οι επιπτώσεις τους στον τομέα. Επιπλέον, γίνεται
αναφορά και σε κάποια μοντέλα αξιολόγησης της ετοιμότητας των επιχειρήσεων να
υποδεχτούν το Industry 4.0. Τέλος, υπάρχουν και εμπόδια που αφορούν την εφαρμογή
Industry 4.0.

1.2.1 Συνεισφορά
Η συνεισφορά της διπλωματικής συνοψίζεται ως εξής:
1. Μελέτη των πιθανών παραγόντων επιτυχίας και εμπόδια για αυτόν τον τεχνολογικό
μετασχηματισμό
2. Μελέτη του αντίκτυπου των προηγμένων τεχνολογικών καινοτομιών που σχετίζονται
με το Industry 4.0 στη βελτίωση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας
3. Εντοπισμός των επιπτώσεων στις επιχειρήσεις από το Industry 4.0
2

4. Μελέτη αξιολόγησης της ετοιμότητας των οργανισμών

1.3 Οργάνωση κειμένου
Η παρούσα διπλωματική, αποτελείται από δύο μέρη, καθώς περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική
επισκόπηση και μία παρουσίαση της πρακτικής μου άσκησης που πραγματοποιήθηκε στον
όμιλο Nestlé Hellas. Το πρώτο μέρος που αφορά την βιβλιογραφική έρευνα αποτελείται από
το Κεφάλαιο 1 έως το Κεφάλαιο 5. Στη συνέχεια το δεύτερο μέρος, το οποίο αποτελείται από
το Κεφάλαιο 6 έως το Κεφάλαιο 8. Τέλος, στο Κεφάλαιο 9 υπάρχει ο επίλογος της
διπλωματικής και στο Κεφάλαιο 10 η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.
Αναλυτικότερα, το Κεφάλαιο 1 περιέχει μια εισαγωγή στην οποία αναφέρονται κάποιες
πληροφορίες σχετικές με το Industry 4.0. Το Κεφάλαιο 2 συζητά το θεωρητικό υπόβαθρο
γύρω από την έννοια του Industry 4.0 αναφέροντας και αντίστοιχους εννοιολογικούς όρους.
Στο Κεφάλαιο 3 αναπτύσσονται οι επιπτώσεις και οι συνέπειες της εφαρμογής του Industry
4.0 στο Supply Chain, οι νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη ενός digital twin για την
βελτιστοποίηση των λειτουργιών. Το Κεφάλαιο 4 αφορά την ετοιμότητα των επιχειρήσεων
απέναντι στις νέες τεχνολογίες και την αξιολόγησή της. Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται η
αξιολόγηση όσων έχουν αναφερθεί παραπάνω και παρουσιάζονται κάποια εμπόδια και
συμπεράσματα.
Το δεύτερο μέρος ξεκινά με το Κεφάλαιο 6 όπου περιγράφεται η εταιρία και το τμήμα στο
οποίο πραγματοποιήθηκε η πρακτική καθώς και η θέση εργασίας. Στο Κεφάλαιο 7
παρουσιάζονται τα έργα και οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια
της πρακτικής και στο Κεφάλαιο 8 περιλαμβάνονται οι γνώσεις και δεξιότητες που
αποκομίστηκαν και η κριτική μαζί με προτάσεις για τους στόχους και την στρατηγική της
εταιρίας. Τέλος, στο Κεφάλαιο 9 περιγράφονται τα συμπεράσματα και η σύνοψης της
εργασίας μαζί με προτάσεις για πιθανές μελλοντικές μελέτες και στο Κεφάλαιο 10
παρουσιάζεται η βιβλιογραφία.
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Θεωρητικό υπόβαθρο

Ο ορισμός Fourth Industrial Revolution παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από μια ομάδα
επιστημόνων που ανέπτυξαν μια στρατηγική υψηλής τεχνολογίας για τη γερμανική
κυβέρνηση. Το Industry 4.0 μπορεί να θεωρηθεί σήμερα ως μια νέα βιομηχανική εποχή με
βάση τις πλατφόρμες συνδεσιμότητας που χρησιμοποιούνται. Υπό αυτήν την έννοια, ως
Industry 4.0 μπορεί να χαρακτηριστεί το αποτέλεσμα της αυξανόμενης ψηφιοποίησης των
επιχειρήσεων.
Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες αναφορικά με το Industry 4.0 για να
διευκολύνουν την πλήρη κατανόηση των αναγνωστών.

2.1 Industry 4.0 and new technologies
Η εφοδιαστική αλυσίδα υποβάλλεται όλο και περισσότερο σε ψηφιακό μετασχηματισμό που
αναφέρεται συνήθως ως Industry 4.0 (I4.0) και βασίζεται στην εμφάνιση Information and
Digital Technologies (IDT) (Ghobakhloo, 2019). Οι πληροφορίες και οι ψηφιακές
τεχνολογίες του Industry 4.0 αναφέρονται στην εφαρμογή ενός συνόλου τεχνολογιών που
σχετίζονται με την ψηφιακή μετάβαση, το πεδίο εφαρμογής του οποίου εκτείνεται πέρα από
τα όρια της οργάνωσης και περιλαμβάνει intelligent Supply Chains και σύνδεση με τους
πελάτες (Ghobakhloo, 2018). Έτσι, το IDT του Industry 4.0 περιλαμβάνει την εφαρμογή
εργαλείων όπως το Electronic Data Interchange (EDI), την υιοθέτηση προηγμένων
τεχνολογιών όπως Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM),
Computer Aided Engineering (CAE), Enterprise Resource Planning (ERP) και τα πιο
προηγμένα IDT όπως το Internet of Things (IοT), Augmented Reality (AR), Blockchain,
4

Cloud Computing και Big-Data analytics (Ghobakhloo 2019). Η εφαρμογή του IDT για την
αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας έχει πυροδοτήσει τον ψηφιακό της
μετασχηματισμό και την επινόηση του όρου Industry 4.0 (I4.0) (Lee et al. 2018).
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Οι επιπτώσεις/συνέπειες

του Industry 4.0 στο Supply Chain

Η εφαρμογή του Industry 4.0 στο Supply Chain θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια
προοδευτική βελτίωση και μετασχηματισμός των υφιστάμενων διαδικασιών και λειτουργιών
της εταιρείας με τη χρήση νέων τεχνολογιών (Dossou, 2018). Η υιοθέτηση του Industry 4.0
θα επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αποθήκης στο επόμενο
χρονικό διάστημα. Ειδικότερα με την εισαγωγή της «έξυπνης» διαχείρισης καθ’ όλη τη
διάρκεια της υιοθέτησης και εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης Αποθήκης (Warehouse
Management Systems), τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν τις διαδικασίες της αποθήκης
σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία. Οι δυνατότητες που υλοποιεί το Industry 4.0
αποφέρουν σημαντικά οφέλη σε εταιρείες, όπως η ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο,
η αυτόνομη παρακολούθηση και ο έλεγχος, η ανάπτυξη των προϊόντων και η βελτιωμένη
παραγωγικότητα (Dalenogare et al., 2018). Για παράδειγμα οι μεταφορείς θα έχουν την
δυνατότητα να κοινοποιούν τη θέση τους και την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στο σύστημα
διαχείρισης της αποθήκης, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την on-time παράδοση. Εκτός
αυτού, με τους αισθητήρες Radio Frequency Identification (RFID) θα δίνεται η πληροφορία
που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις τι έχει παραδοθεί και τι όχι. Σύμφωνα με
τους Fatorachian & Kazemi (2020) η εφαρμογή τεχνολογιών που επιτρέπουν το Industry 4.0,
αναμένεται να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση του Supply Chain Management
(SCM), προσφέροντας μια σφαιρική προσέγγιση στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
που προκύπτει από την ανταλλαγή πληροφοριών.
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3.1 Νέες τεχνολογίες και η συμβολή τους στην εφοδιαστική
αλυσίδα
Αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες όπως το Cloud Computing, τα Big-Data και το Internet
of Things (IoT), μεταξύ άλλων, συνυπάρχουν στο Industry 4.0 παράλληλα με τις πιο
παραδοσιακές τεχνολογίες. Αυτές οι τεχνολογίες ενσωματώνονται επί του παρόντος στο
λεγόμενο Cyber-Physical System (CPS) που συνδέει τον εικονικό και φυσικό κόσμο με τη
δημιουργία έξυπνων εργοστασίων (Strozzi et al. 2017). Το Industry 4.0 χαρακτηρίζεται από
πολύ ανεπτυγμένες διαδικασίες αυτοματισμού και ψηφιοποίησης και τη χρήση ηλεκτρονικών
και τεχνολογικών πληροφοριών (Lu 2017). Το IDT του Industry 4.0 παρέχει ένα σύνολο
λύσεων που ικανοποιούν τις αυξανόμενες ανάγκες για εταιρική ενημέρωση και
αυτοματοποίηση (Xu et al., 2018). Επιπλέον, επιτρέπει την ενοποίηση πληροφοριών σε όλη
την εφοδιαστική αλυσίδα και τη μεταφορά και επεξεργασία πληροφοριών σε πραγματικό
χρόνο για τη λήψη αποφάσεων (Novais, Maqueira και Ortiz-Bas 2019). Το IoT παρέχει
ορατότητα και ανιχνευσιμότητα προϊόντων ακόμη και ενσωμάτωση πληροφοριών (Xu et al.
2018; Wang et al. 2018). Με την υιοθέτηση τεχνολογιών βασισμένων στο IoT, ο χρόνος
αποθήκευσης, το επίπεδο αποθέματος, η παραγωγικότητα κτλ., μπορούν να εντοπιστούν με
ευκολία και να αντιμετωπιστούν πιθανά εμπόδια (Wang et al. 2018). Το IoT επιτρέπει τη
δημιουργία Big-Data, με αποτέλεσμα σημαντική βελτιστοποίηση των λειτουργιών (Roy,
2019). Σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών και ροής
εμπορευμάτων, το IoT διασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση προϊόντων και τη βελτιστοποίηση
της διαδρομής. Η χρήση του IoT επιτρέπει την παρακολούθηση και την έξυπνη ανακατανομή
των παραγγελιών μέσω ενός βελτιωμένου συστήματος, το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για
παραδόσεις αγαθών από προμηθευτές και βελτιώνει την αποδοτικότητα και τη μείωση του
κόστους (Wang et al. 2018).

3.2 Digital Twin
Η ανταλλαγή πληροφοριών θεωρείται βασικό συστατικό για τη διαχείριση των σχέσεων της
εφοδιαστικής αλυσίδας και για την επιτυχία της απόδοσης της, για αυτό προκειμένου να
διασφαλιστεί η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, οι εταιρείες επενδύουν σε
τεχνολογικές καινοτομίες. Η συνδεσιμότητα παίζει σημαντικό ρόλο για την real time
ανταλλαγή της πληροφορίας, αφού παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, συνεπή και
ακριβή για τη λήψη πιο ενημερωμένων αποφάσεων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την
βελτίωση της απόδοσης και του κόστους, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση, παράγοντες που
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είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για μια επιχείρηση. Η δρομολόγηση και η παρακολούθηση
παράδοσης σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει επίσης ευελιξία και αποτελεσματικότητα (Barreto
et al., 2017). End to end visibility σημαίνει ότι ο οργανισμός διαθέτει δεδομένα σε ολόκληρη
την εφοδιαστική αλυσίδα σε πραγματικό χρόνο για να καταφέρει να πάρει καλύτερες
αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και τη βελτίωση της απόδοσης. Μια νέα
καινοτόμα τεχνολογία είναι το ψηφιακό δίδυμο (digital twin), το οποίο είναι ένα εικονικό
μοντέλο των προϊόντων ή και ολόκληρης της φυσικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Δημιουργείται
με τη χρήση ανταλλαγής δεδομένων από συνδεδεμένες συσκευές σε όλη την εφοδιαστική
αλυσίδα συνδυάζοντας τα δεδομένα και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες προσομοίωσης.
Αντικατοπτρίζει

τις συναλλαγές, third-party relationships

και

άλλες λειτουργικές

λεπτομέρειες, επιτρέπει δηλαδή εξελιγμένη παρακολούθηση και προσαρμογές σε πραγματικό
χρόνο. Το digital twin προσφέρει τη δυνατότητα να εκτελεστεί μια παράλληλη έκδοση του
δικτύου που περιέχει τις ίδιες ποσότητες προμήθειας, τις παραμέτρους και τους οικονομικούς
στόχους για να εντοπιστούν προβλήματα και να βελτιστοποιήσει την λήψη αποφάσεων. Έτσι
βοηθά τη διοίκηση να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στα
αποτελέσματα. Θα επωφεληθεί επίσης από τα εργαλεία που ενσωματώνουν αναλυτικά
δεδομένα, αξιοποιώντας τα σε πραγματικό χρόνο προβλέποντας μελλοντικές επιπτώσεις και
αντιδράσεις, βελτιστοποιώντας στρατηγικές και αποφάσεις (Battarra et al., 2018).
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4

Είναι έτοιμες οι

επιχειρήσεις να υποδεχτούν το Industry 4.0; Πως
μπορεί αυτό να αξιολογηθεί;

Με αυτό το ερώτημα στόχος είναι η διερεύνηση των παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για την
αξιολόγηση της ετοιμότητας για Industry 4.0 για έναν οργανισμό. Η τρέχουσα τάση στους
οργανισμούς είναι η ψηφιοποίηση και το Industry 4.0. Ωστόσο, δεν γνωρίζουν όλοι πώς να το
εφαρμόσουν ή, με άλλα λόγια, πώς να προετοιμάσουν έναν οργανισμό για την εφαρμογή του
Industry 4.0 (Rajnai and Kocsis, 2018). Ο μετασχηματισμός ενός οργανισμού σε ψηφιακό
σημαίνει αλλαγή της στρατηγικής του, κάτι που είναι μια μεγάλη απόφαση και ίσως κρύβει
κινδύνους. Ο όρος του Industry 4.0 είναι κάτι καινούριο και περιλαμβάνει πολλές νέες
τεχνολογίες, όπως το Internet of Things (IoT), το Internet of Services (IoS), το cloud, RFID.
Προκειμένου λοιπόν να ανταποκριθούν μέσα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον
και στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών, οι οργανισμοί πρέπει να είναι
ευέλικτοι, αποτελεσματικοί και επίσης να έχουν οικονομική αποδοτικότητα μειώνοντας
συνεχώς το λειτουργικό τους κόστος. Σε κάθε οργανισμό υπάρχει ο αυτοματισμός και
χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό. Όμως, λόγω του ότι ο αυτοματισμός δεν είναι
ενσωματωμένος σε όλα τα λειτουργικά συστήματα υπάρχουν περιορισμένα οφέλη. Στο
Industry 4.0 περιλαμβάνεται η σύνδεση και η ενοποίηση virtual and physical κόσμου μέσω
CPS (Cyber Physical Systems) και IοT που επικοινωνούν και αλληλοεπιδρούν συνεχώς
μεταξύ τους (Öberg και Graham, 2016) με σκοπό την επίτευξη του προκαθορισμένου
στρατηγικού στόχου. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή του Industry 4.0 είναι μια σημαντική
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στρατηγική απόφαση και προτού πάρουν μια τόσο σημαντική απόφαση, οι οργανισμοί πρέπει
να αξιολογήσουν την ετοιμότητα τους για την εφαρμογή του Industry 4.0.
Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε πως στην πλειοψηφία τους οι εταιρείες δυσκολεύονται να
κατανοήσουν τον όρο του Industry 4.0. Έτσι, η έλλειψη κατανόησης της έννοιας του Industry
4.0 δημιουργεί σύγχυση στη δημιουργία στρατηγικής οργάνωσης. Με άλλα λόγια, υπάρχει
δυσκολία στον εντοπισμό των στρατηγικών πεδίων για την εφαρμογή του Industry 4.0.
Στοιχεία όπως το όραμα, η αποστολή, οι αξίες, οι μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι
στόχοι, κ.λπ., θα επηρεαστούν πάρα πολύ από το Industry 4.0 (Schumacher et al., 2016). Ο
συνδυασμός ψηφιακών και φυσικών τεχνολογιών θα έχει ως αποτέλεσμα μια διαφορετική
εμπειρία.

4.1 Maturity Models
Προκειμένου να ελέγξουν οι επιχειρήσεις την ετοιμότητα τους για την εποχή του Industry 4.0
τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τα επονομαζόμενα maturity models. Τα μοντέλα αυτά
είναι από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία για την αξιολόγηση της “ωριμότητας”
του οργανισμού ή για την αξιολόγηση της ικανότητας επίτευξης των επιθυμητών στόχων.
Πρωταρχικός στόχος των maturity models είναι να συλλάβουν το σημείο εκκίνησης και να
επιτρέψουν την προετοιμασία της διαδικασίας ανάπτυξης (Schumacher et al., 2016).
Μερικά από τα πιο γνωστά maturity models είναι τα εξής:
•

IMPULS - Industrie 4.0 Readiness - Lichtblau et al. (2015)

•

A maturity approach for assessing Industry 4.0 readiness and maturity of
manufacturing enterprises. - Schumacher et al. (2016)

•

ACATECH Maturity Index - Schuh et al. (2017)

Κάθε ένα από τα παραπάνω έχει τον δικό του τρόπο αξιολόγησης. Συγκεκριμένα όπως
αναφέρουν και οι Ramos et al (2020) τα μοντέλα αυτά επιδιώκουν να παρέχουν έναν δείκτη
για να είναι σε θέση να ταξινομήσουν τις εταιρείες και να τις συμπεριλάβουν σε ένα στάδιο
πιο κοντά στην πραγματικότητα.
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Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν συνοπτικά κάποιες πληροφορίες για την διαδικασία των
μοντέλων:
•

IMPULS - Industrie 4.0 Readiness - Lichtblau et al. (2015)

Το maturity model του Impuls Foundation of VDMA βασίζεται σε έξι διαστάσεις:
1. Στρατηγική και οργάνωση
2. Smart Factory
3. Smart Operations
4. Smart Products
5. Data driven services
6. Υπάλληλοι
Αυτές οι διαστάσεις αποσυντίθενται σε 18 πεδία, τα οποία ομαδοποιούν τους αντίστοιχους
δείκτες τους και με βάση τις τιμές των δεικτών, έχει αναπτυχθεί ένα μοντέλο έξι επιπέδων
εταιρειών Industry 4.0:
0: Outsider, 1: Beginner, 2: Intermediate, 3: Experiated, 4: Expert, 5: Top performer
•

A maturity approach for assessing Industry 4.0 readiness and maturity of
manufacturing enterprises. - Schumacher et al. (2016)

Οι Schumacher et al.(2016) πρότειναν ένα maturity model έχοντας ως επίκεντρο την
αξιολόγηση εννέα διαστάσεων, όπως:

1. Στρατηγική
2. Ηγεσία
3. Πελάτες
4. Προϊόντα
5. Επιχειρήσεις
6. Πολιτισμός
7. Άνθρωποι
8. Διακυβέρνηση
9. Τεχνολογία
•

ACATECH Maturity Index - Schuh et al. (2017)

Το μοντέλο που περιγράφεται από την ACATECH εστιάζει στα στάδια ανάπτυξης της
εταιρείας, ως εξής:
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1. Computerization: χρήση αυτόνομων εφαρμογών
2. Connectivity: τα συστήματα συνδέονται σε ένα Manufacturing Execution System
(MES)

3. Visibility: Υπάρχουν αισθητήρες
4. Transparency: Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες και αναλύονται
5. Predictive capacity: Τα μελλοντικά σενάρια προσομοιώνονται, γίνονται προβλέψεις
6. Adaptability: Συνεχής προσαρμογή, βελτιστοποιημένες αποφάσεις από συστήματα
πληροφορικής
Κάθε ένα από αυτά τα μοντέλα εστιάζει και βασίζεται σε διαφορετικά στάδια και διαστάσεις
αξιολόγησης. Όμως τα περισσότερα από αυτά τα στάδια έχουν τεχνολογικό υπόβαθρο.
Επομένως μπορούμε να πούμε ότι οι οργανισμοί πρέπει να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό
στην τεχνολογία τους για να ενισχύσουν με αυτό τον τρόπο την ετοιμότητας τους για το
Industry 4.0. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησαν οι Hizam-Hanafiah et al. (2020)
υπάρχει μια αύξηση του αριθμού των maturity models του Industry 4.0 τα τελευταία χρόνια.
Με την βοήθεια αυτών των μοντέλων μια εταιρεία μπορεί να προσδιορίσει την τρέχουσα
θέση της και τα βήματα που πρέπει να ληφθούν. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να αναφερθεί
πως δεν είναι όλα τα μοντέλα εξίσου σχετικά ή εφικτά (Sony, 2019). Ορισμένα μοντέλα
έχουν σχεδιαστεί για όλους τους κλάδους, ενώ άλλα έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής.
Τα μοντέλα μπορούν επίσης να αντιμετωπιστούν ως εργαλείο διαχείρισης για
επαναπροσδιορισμό, αναδιάρθρωση και ανανέωση των υφιστάμενων ικανοτήτων του
οργανισμού (Felch, 2019).
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5

Αξιολόγηση

5.1 Γενική εικόνα
Η συνεχώς μεταβαλλόμενη τεχνολογία και οι νέες ανακαλύψεις προσφέρουν όλο και
περισσότερο όγκο πληροφοριών. Στην εφοδιαστική αλυσίδα αυτό προσφέρει χρήσιμες
πληροφορίες για την βελτίωση και την εξέλιξής της. Το Industry 4.0 και οι τεχνολογίες που
το χαρακτηρίζουν συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση των λειτουργιών και στην λήψη
αποφάσεων. Το ΙοΤ προσφέρει δυνατότητες που είναι καθοριστικές για την απόδοση του
Supply Chain Management. Οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν θετικά την λειτουργία, την λήψη
αποφάσεων, την διαχείριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων μειώνοντας τα κόστη και
προσφέρουν μια καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης.

5.2 Εμπόδια εφαρμογής Industry 4.0
Ανεξάρτητα όμως από τις θετικές επιπτώσεις του Industry 4.0, τις απαιτήσεις και τις τάσεις
που οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, υπάρχουν σύμφωνα με τους Luthra and Mangla
(2018) ορισμένα εμπόδια σχετικά με την εφαρμογή του. Αυτά τα εμπόδια μπορούν να
ταξινομηθούν σε κατηγορίες σύμφωνα με: τον οργανωτικό χαρακτήρα, νομικά και ηθικά
ζητήματα, στρατηγική προοπτική και τεχνολογική διάσταση. Τα πιο συνηθισμένα εμπόδια
για την υιοθέτηση του Industry 4.0 αποτελούν οι οικονομικοί περιορισμοί, έλλειψη
διοικητικής υποστήριξης και εμπειρίας, νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανταλλαγή
δεδομένων καθώς και η έλλειψη υποδομών. Επίσης μερικά από αυτά τα ζητήματα
περιλαμβάνουν και την έλλειψη δεδομένων, τον κίνδυνο ασφάλειας πληροφοριών, την
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έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού κ.λπ. (Barreto et al., 2017). Τέλος, αν δεν υπάρχει
σωστή συνδεσιμότητα τότε καταλήγουμε σε ανακριβείς προβλέψεις ζήτησης και σε
συνδυασμό με την έλλειψη σημαντικών πληροφοριών μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη
παραγωγή από ό, τι είναι απαραίτητο, επιβάρυνση με περιττά έξοδα και να αύξηση των
χρόνων παράδοσης.

5.3 Συμπεράσματα
Με

βάση

την

βιβλιογραφική

ανασκόπηση

που

πραγματοποιήθηκε

προκύπτουν

συμπεράσματα και παρατηρήσεις. Αρχικά, η εφαρμογή τεχνολογιών Industry 4.0 θα έχει
μεγάλη επίδραση στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, επηρεάζοντας αποτελεσματικά
παρέχοντας έναν νέο τρόπο παραγωγής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιτρέποντας
τη βελτίωση των διαδικασιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Με
βάση αυτήν την έρευνα, η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών αναμένεται να επιφέρει
σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας, επιτρέποντας μια σφαιρική
προσέγγιση στη διαχείριση της με την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η
χρήση ενός digital twin θα επιτρέπει εξελιγμένη παρακολούθηση και προσαρμογές σε
πραγματικό χρόνο συμβάλλοντας στη λήψη γρήγορων αποφάσεων με υψηλό βαθμό
εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα. Από την άλλη μεριά όμως, με την αύξηση των απαιτήσεων
και των τάσεων εμφανίζονται εμπόδια. Οι ανακριβείς προβλέψεις ζήτησης και η έλλειψη
πληροφοριών μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγή από ό, τι είναι απαραίτητο,
να επιβαρυνθούν με περιττά έξοδα, να αυξηθούν οι χρόνοι παράδοσης και να μειώσουν την
ευελιξία. Για την αντιμετώπιση πιθανών εμποδίων και κινδύνων κάθε επιχείρηση μπορεί πριν
επενδύσει στις νέες τεχνολογίες να αξιολογήσει το βαθμό ετοιμότητάς της για την εφαρμογή
τους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των maturity models τα οποία προσφέρουν μια
εικόνα για την ωριμότητα του οργανισμού απέναντι στο Industry 4.0, αλλά μέχρι στιγμής τα
μοντέλα που υπάρχουν διαφέρουν μεταξύ τους με μόνο κοινό σημείο την τεχνολογική
αξιολόγηση. Επομένως, με βάση αυτό το κριτήριο μπορούν οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν
όσο το δυνατό περισσότερο το κομμάτι της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν στις λειτουργίες
τους, ώστε να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά και μελλοντικά να
είναι περισσότερο έτοιμες για το Industry 4.0. Βέβαια προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο
μοντέλο που να είναι κατάλληλο για να δείξει με περισσότερη εγκυρότητα την ετοιμότητα
των επιχειρήσεων, επομένως ευελπιστούμε στο μέλλον να δημιουργηθεί ένα maturity model
που να προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τέλος, είναι κατανοητή η σπουδαιότητα των
νέων τεχνολογιών στην εφοδιαστική αλυσίδα και η αξία τους θα αυξηθεί παραπάνω στο
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άμεσο μέλλον, προσφέροντας νέες ανακαλύψεις. Η συνεχής εξέλιξη θα συμβάλλει στην
αλλαγή των υφιστάμενων λειτουργειών προς όφελος όλων.
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6

Κύρια Στοιχεία της

Πρακτικής Άσκησης

6.1 Περιγραφή της εταιρείας
Η Nestlé είναι πολυεθνική εταιρεία τροφίμων και αποτελεί μία από τις κορυφαίες στον τομέα
της διατροφής. Ιδρύθηκε το 1860 και έχει έδρα στο Vevey της Ελβετίας. Σήμερα διαθέτει
εγκαταστάσεις σε 197 χώρες, λειτουργεί 442 εργοστάσια σε 86 χώρες και απασχολεί 339.000
υπαλλήλους παγκοσμίως. Στην Ελλάδα η σημερινή Nestlé ιδρύθηκε το 1973, με εργοστάσια
στα Οινόφυτα όπου γίνεται η παραγωγή του ελληνικού καφέ Λουμίδη Παπαγάλου και στη
Βόνιτσα όπου βρίσκεται το εργοστάσιο του φυσικού μεταλλικού νερού Κορπή. Τα προϊόντα
της έχουν μεγάλη ποικιλία και αποτελούνται από στιγμιαίο καφέ, βρεφικά είδη διατροφής,
δημητριακά πρωινού, σοκολάτες, νερά, προϊόντα μαγειρικής και διατροφής κατοικίδιων
ζώων. Επίσης στην οργανωτική δομή της Nestlé ανήκουν και οι εταιρείες CPW Hellas και
Nespresso Ελλάς.
Σκοπός της Nestlé πέρα από την δημιουργία τροφίμων είναι και η συνεισφορά στην κοινωνία
και στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα με τις παρακάτω πρωτοβουλίες συμβάλλει στην ενίσχυση
της ποιότητας ζωής και σε ένα υγιές μέλλον. Η έρευνα και η καινοτομία είναι κάτι στο οποίο
η Nestlé επενδύει συνεχώς. Διαθέτει 28 κέντρα όπου εργάζονται για την έρευνα, την
ανάπτυξη και την τεχνολογία των προϊόντων τους. Αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο Έρευνας
και Ανάπτυξης στο χώρο των τροφίμων και απασχολεί συνολικά 5.000 υπαλλήλους. Για την
στήριξη και την ενίσχυση της νέας γενιάς επιχειρηματιών στον αγροτικό τομέα με σκοπό τη
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δημιουργία των πρώτων υλών για τα προϊόντα, προωθεί την επιχειρηματικότητα και είναι
δίπλα συμβουλεύοντας μέσα από τις ενέργειες της. Ακόμα, προσφέρεται μεγάλη υποστήριξη
στους νέους που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους start-up δίνοντας τους τη δυνατότητα
χρηματοδότησης μέσα από διαγωνισμούς. Μέσω του προγράμματος Nestlé Needs YOUth
στοχεύει να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να αναπτύξουν
τις ικανότητες τους είτε μέσα από πρακτική άσκηση είτε, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,
δημιουργώντας τη δική τους επιχείρηση. Όμως, η συνεισφορά στο περιβάλλον είναι μία από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την εταιρεία. Φιλοδοξεί ως το 2030 να πετύχει μηδενικό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις εγκαταστάσεις της. Προσπαθεί να πετύχει μείωση της
χρήσης νερού στη δραστηριότητά της, χρησιμοποιώντας βιώσιμα διαχειριζόμενους και
ανανεώσιμους πόρους και στοχεύουν σε μηδενικά απόβλητα. Στόχος έως το 2025 είναι το
100% των συσκευασιών να είναι ανακυκλώσιμο ή επαναχρησιμοποιήσιμο, καταργώντας τις
περιττές συσκευασίες και υλικά που δεν είναι ανακυκλώσιμα ή είναι δύσκολο να
ανακυκλωθούν.

6.2 Περιγραφή του τμήματος
Η πρακτική μου άσκηση διεκπεραιώθηκε στο τμήμα Supply Chain-Order to Cash της Nestlé,
με πελάτες ελληνικά Super Market, ξενοδοχεία, καφετέριες, φαρμακεία καθώς και pet shops.
Παρουσιάζεται παρακάτω το οργανόγραμμα του τμήματος Supply Chain-Order to Cash της
Nestlé:
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6.3 Περιγραφή της θέσης και των καθηκόντων στο τμήμα
Η θέση της πρακτικής μου άσκησης όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι στο τμήμα
Supply Chain - Order to Cash. Σε αυτό το τμήμα κύριο στόχο αποτελεί η βέλτιστη
εξυπηρέτηση των πελατών από την στιγμή που τοποθετούν την παραγγελία μέχρι την
παραλαβή της. Όποιες ανάγκες και προβλήματα προκύψουν μέχρι την παραλαβή των
προϊόντων την επίλυση την αναλαμβάνει το τμήμα Order to Cash. Οι δραστηριότητες του
τμήματος ποικίλουν και καθημερινά έρχεται αντιμέτωπο με κάτι καινούριο. Τον πρώτο μήνα
της πρακτικής άσκησης εντάχθηκα στο τμήμα Supply Chain-Order to Cash Customer
Interaction. Στο συγκεκριμένο τμήμα κύρια ενασχόλησή μου ήταν η καθημερινή επικοινωνία
πελάτες οι οποίοι ανήκουν στο Professional κομμάτι της εταιρίας, προκειμένου να μας
ενημερώσουν αν η επιχείρησή τους χρειάζεται κάποια παραγγελία για την επόμενη ημέρα.
Μετά την λήψη της παραγγελίας και κατά την καταχώρηση στο σύστημά μας,
πραγματοποιείται έλεγχος αν οι ποσότητες που επιθυμεί να παραλάβει ο πελάτης είναι σε
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απόθεμα και δεν υπάρχει κάποια έλλειψη με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την
αποφυγή προβλημάτων. Πολλές φορές αν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη παραγγελία ή η παράδοση
έπρεπε να γίνει εκτάκτως σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε συνεργασία με το τμήμα Physical
Logistics γινόταν η οργάνωση κατάλληλων και έκτακτων δρομολογίων για την έγκαιρη
εξυπηρέτηση των πελατών. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται και η σωστή διαχείριση
αιτημάτων και παραπόνων. Για τους επόμενους μήνες και μέχρι το τέλος της πρακτικής μου,
ήμουν στο τμήμα Supply Chain-Order to Cash Customer Solutions. Τα καθήκοντά μου σε
αυτό το τμήμα διέφεραν από το προηγούμενο. Μία από τις αρμοδιότητές μου ήταν η
καθημερινή παρακολούθηση των παραγγελιών για τις αποθήκες μιας αλυσίδας Super Market
και ο έλεγχος της πορείας τους. Αναλυτικότερα χρειαζόταν να ελέγξω αν τα προϊόντα που
θέλει ο πελάτης βρίσκονται σε απόθεμα και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους κωδικούς
των προϊόντων και επομένως η παραγγελίες δεν μπορούν να προχωρήσουν. Παράλληλα
διαχειριζόμουν αιτήματα επιστροφών και απορρίψεων προϊόντων και έκδοση πιστωτικών
τιμολογίων προς το πελάτη. Σε συνδυασμό με αυτό είχα αναλάβει και τον ημερήσιο έλεγχο
Good Bad Goods & Billing OK για την σωστή έκδοση πιστωτικών τιμολογίων. Ένα ακόμα
κομμάτι της πρακτικής μου αποτελούσαν και οι τριγωνικές παραγγελίες με συνεργάτες της
Nestlé που αφορούσαν κυρίως νερά. Επιπλέον, είχα αναλάβει και την διαχείριση των
κουπονιών από όλους τους πελάτες προκειμένου να γίνουν οι σωστές διαδικασίες και
καταγραφές για την τακτοποίηση σε λογιστικό επίπεδο. Τέλος, καθημερινά συμμετείχα σε
συναντήσεις που αφορούσαν την καθημερινή ροή και πορεία του τμήματος και της εταιρείας
καθώς και σε trainings σχετικά με τα καθήκοντά μου.
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7

Έργα και

Δραστηριότητες

7.1 Έργα, Δραστηριότητες και Προγραμματισμός

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Λήψη εισερχόμενων και πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων, σύμφωνα με το

1 μήνας

χρονοδιάγραμμα και καταχώρηση παραγγελιών στο SAP
Διαχείριση αιτημάτων επιστροφών και απορρίψεων και έκδοση πιστωτικών/Returns &

6 μήνες

Refusals
Παραγγελίες για αποθήκες Super Market

5 μήνες

Ημερήσιος έλεγχος Good Bad Goods & Billing OK για την σωστή έκδοση πιστωτικών

5 μήνες

τιμολογίων
Διαχείριση Κουπονιών

5 μήνες

Τριγωνικές Παραγγελίες

5 μήνες

Claims Management

3 μήνες
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Παρακάτω παρουσιάζετε το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων Gantt Chart:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

7.2 Ανάλυση Κύριων Έργων/Δραστηριοτήτων
•

Διαχείριση Returns & Refusals και έκδοση πιστωτικών

Μία από τις καθημερινές αρμοδιότητές μου κατά τη διάρκεια της πρακτικής ήταν ο έλεγχος
των εισερχομένων επιστροφών παραγγελιών ή προϊόντων. Για κάθε επιστροφή από κάποιο
πελάτη στους διανομείς και στις επαρχιακές αποθήκες της εταιρείας είναι απαραίτητη η
κατανομή των προϊόντα σε κατάλληλα και ακατάλληλα. Κάποιος πελάτης μπορεί να μην
επιθυμεί να παραλάβει την παραγγελία ή το προϊόν για διάφορους λόγους όπως είναι π.χ.
κατεστραμμένη συσκευασία, κοντινή ημερομηνία λήξης, πλεόνασμα προϊόντος ή λάθος
παραγγελία από πλευράς τους ή του πωλητή ή λόγω συστημικού λάθους να μην φαίνεται η
παραγγελία και για αυτό δεν δέχονται την παραλαβή. Ένα καθημερινό challenge ήταν η
προσπάθεια μείωσης των επιστροφών μέσω επικοινωνίας με τον πελάτη ή των πωλητή
προκειμένου να βρεθεί λύση για δική τους καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και της εταιρείας.
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Πολλές φορές σε περιπτώσεις συστημικού λάθους, λόγω της συχνής αλλαγής των κωδικών
των προϊόντων ίσως να μην είχε γίνει ενημέρωση και συγχρονισμός στο σύστημα του πελάτη
και για αυτό θεωρούσε πως δεν έχει παραγγείλει το συγκεκριμένο είδος. Για όσες
παραγγελίες δεν ήταν εφικτό να παραδοθούν σε καθημερινή βάση λαμβάναμε ένα αρχείο από
τον διανομέα στο οποίο γινόταν η καταγραφή των επιστροφών και από μεριά μας χρειαζόταν
να συμπληρώσουμε την αιτιολογία επιστροφής. Αυτό γινόταν και για την καταγραφή
στατιστικών στοιχείων με σκοπό να δούμε για ποιους λόγους κυρίως επιστρέφονται
παραγγελίες ή προϊόντα και σε ποιες ποσότητες έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση
και να μειωθεί το ποσοστό. Αφού ολοκληρωνόταν αυτή η διαδικασία προχωρούσαμε στην
έκδοση πιστωτικών τιμολογίων προς το πελάτη. Για την έκδοση των πιστωτικών από το
τμήμα μας γινόταν ο έλεγχος των στοιχείων πελάτη και προϊόντων για να μην υπάρξει κάποιο
λάθος στη συνέχεια.

•

Claims Management

Σχεδόν στη μέση της πρακτικής μου ένα άλλο κομμάτι των καθηκόντων μου ήταν και το
Claims Management. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου στα δελτία εισαγωγής του πελάτη και στα
τιμολόγια πώλησης της Nestlé οι κωδικοί των προϊόντων δεν ήταν ίδιοι ή οι ποσότητες
διέφεραν από αυτές που είχε παραγγείλει ο πελάτης (ελλειμματική ή πλεονασματική). Για να
διορθωθεί αυτό σε επικοινωνία με τους συναδέλφους στη διανομή συγκρίναμε το δελτίο
αποστολής με τα δελτία εισαγωγής και το τιμολόγιο για να δούμε πως όντως έχει γίνει κάποιο
λάθος και υπάρχει διαφορά. Αφού γινόταν ο έλεγχος και βρεθούν οι σωστές ποσότητες και
κωδικοί που θα έπρεπε να έχουν τιμολογηθεί, σε συνεργασία με τον πιστωτικό έλεγχο
ζητούσαμε την έκδοση διορθωτικών πιστωτικών τιμολογίων προς το πελάτη.

•

Διαχείριση παραγγελιών για αποθήκες Super Market

Κατά την πρακτική μου άσκηση ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα μου ήταν η διαχείριση
των αποθηκών μιας αλυσίδας Super Market. Σχεδόν σε καθημερινή βάση λαμβάναμε
παραγγελίες ηλεκτρονικά για κάθε μία από τις τρεις αποθήκες του πελάτη. Σε κάθε αποθήκη
αντιστοιχούσε ξεχωριστή παραγγελία για διαφορετικές ή ίδιες ημερομηνίες. Αφού είχαν
περαστεί στο σύστημα μία από τις πρώτες δραστηριότητες μου κάθε πρωί ήταν να
αναζητήσω αν έχουμε παραγγελίες προς παράδοση για την αυριανή ημέρα (εφόσον η
παραγγελία αφορούσε Αττική) ή για την μεθεπόμενη (αν αφορούσε ηπειρωτική Ελλάδα). Για
να γίνει σωστός έλεγχος έπρεπε μέσα από το σύστημα και την ηλεκτρονική παραγγελία που
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είχε αποστείλει ο πελάτης αν περιέχουν τα ίδια στοιχεία της αποθήκης που αφορούσε, αν η
ημερομηνία ήταν σωστή, αν τα προϊόντα σε ποσότητες και κωδικούς ήταν ίδια και τέλος αν
στο σύνολο των κιβωτίων δεν ξεπερνούσε συγκεκριμένο όριο το οποίο ήταν 33 παλέτες και 4
τόνοι βάρος. Σε σπάνιες περιπτώσεις που ο αριθμός των κιβωτίων ήταν μεγαλύτερος από το
όριο τότε έπρεπε να χωριστεί η παραγγελία σε δύο. Αυτό το αναλάμβανε το τμήμα του Order
Fulfillment. Εκτός αυτού αντιμετωπίζαμε και ελλείψεις προϊόντων, για τα οποία έπρεπε να
ενημερωθεί ο πελάτης πως δεν θα παραλάβει και πότε θα είναι εκ νέου διαθέσιμα. Υπήρχε
συχνή επικοινωνία με τον πελάτη για την αποφυγή προβλημάτων, τη διατήρηση της καλής
συνεργασίας και της εξυπηρέτησής του.

•

Διαχείριση Κουπονιών

Κάθε χρόνο η εταιρεία εκδίδει εκπτωτικά κουπόνια για κάποια από τα προϊόντα της. Μόλις
αυτά εξαργυρωθούν σε κάποιον από τους συνεργάτες ή πελάτες μας, κάθε μήνα λαμβάναμε
ενημέρωση από κάθε έναν ξεχωριστά για το ποσό που έχει εξαργυρωθεί στο καταστήματά
τους. Κάθε κουπόνι για κάθε προϊόν που αφορούσε έχει το δικό του barcode και εκπτωτική
τιμή. Αφού ο πελάτης είχε αποστείλει το αρχείο του με την καταγραφή των κουπονιών που
είχε, έπρεπε να γίνει ένας έλεγχος πως τα barcode και οι τιμές είναι της Nestlé και δεν
αφορούν κάποια άλλη εταιρία τότε μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο αρχείο Excel γινόταν
η καταγραφή και το συνολικό ποσό που εξαργυρώθηκε. Αυτή η διαδικασία γινόταν έτσι ώστε
να αποζημιωθεί πελάτης. Το αρχείο αυτό το προωθούσαμε στο τμήμα του Πιστωτικού
Ελέγχου και εκδίδαν το πιστωτικό τιμολόγιο.
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8

Γνώση, Δεξιότητες και

Κριτική αξιολόγηση

8.1 Γνώσεις και Δεξιότητες
Στο πρόγραμμα σπουδών MSc στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία μέσα από τα
μαθήματα που παρακολούθησα αποκόμισα αρκετές γνώσεις σε τομείς όπως ανάλυση
δεδομένων, λήψης αποφάσεων, digital marketing και εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα μαθήματα
που περιέχει το πρόγραμμα σπουδών είναι σύγχρονα και ποικίλουν καθώς υπάρχει η
δυνατότητα επιλογής διαφόρων μαθημάτων από διαφορετικούς τομείς όπως η πληροφορική,
η εφοδιαστική αλυσίδα, marketing και management. Ο συνδυασμός όλων αυτών των
μαθημάτων με βοήθησε να αποκτήσω νέες και να αναπτύξω τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις
μου. Επιπλέον μας δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια από τα
οποία θεωρώ πως μπορεί κανείς να αποκομίσει πολλά οφέλη. Ακόμα, πιστεύω πως η
δυνατότητα που δίνεται στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε
συνδυασμό με την διπλωματική τους προσφέρει επαγγελματική εμπειρία σε δύσκολες
περιόδους και συνδυάζονται οι γνώσεις από τα μαθήματα σε πραγματικές συνθήκες
βλέποντας την λειτουργία ενός οργανισμού.
Η πρακτική άσκηση μου έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσω επαγγελματική εμπειρία και να
αναπτύξω τις ικανότητές

μου, κέρδισα εφόδια και γνώσεις που θα συμβάλλουν στην

συνέχεια της επαγγελματικής μου πορείας. Οι απαιτήσεις και οι δραστηριότητες που ανέλαβα
τις περισσότερες φορές απαιτούσαν άμεση επίλυση και αυτό βελτίωσε την ικανότητες μου
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πάνω στο problem-solving. Επιπλέον, ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό ήταν το ότι
καθημερινά ερχόμουν αντιμέτωπη με καταστάσεις που η αντιμετώπισή και η επίλυση τους
διέφερε και με αυτό τον τρόπο υπήρχε μεγάλος όγκος καινούριων γνώσεων και
πληροφοριών. Μέσα από την εξάμηνη αυτή πρακτική σε μια αξιόλογη πολυεθνική εταιρεία
απέκτησα γνώσεις για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και τον τρόπο λειτουργίας μιας
επιχείρησης. Τα εφόδια που απέκτησα θα είναι χρήσιμα και στην υπόλοιπη επαγγελματική
μου πορεία.

8.2 Κριτική και Προτάσεις
1. Τους στόχους και την στρατηγική της επιχείρησης

Η Nestlé αποτελεί μία κορυφαία εταιρία τροφίμων και ο σκοπός της προς την κοινωνία, το
περιβάλλον και τον άνθρωπο είναι ξεκάθαρος και η προσπάθεια βελτίωσης των προϊόντων
της και της συμβολής της αυξάνεται συνεχώς. Αναπτύσσει νέα προϊόντα σύμφωνα με τις
ανάγκες των καταναλωτών αλλά βελτιώνει και τα ήδη υπάρχοντα για να προσφέρει ένα υγιές
μέλλον. Τα προϊόντα της αποτελούν από τα πιο δημοφιλή brands και οι καταναλωτές τα
εμπιστεύονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει
καταφέρνει να δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα και ακολουθεί περιβαλλοντικά βιώσιμες
επιχειρηματικές πρακτικές.

2. Το εργασιακό σας περιβάλλον και την λειτουργία του τμήματος

Ως μια επιχείρηση που στοχεύει μακροπρόθεσμα και ακολουθεί σταθερές επιχειρηματικές
αρχές δημιουργεί αξία για τους ανθρώπους της και την κοινωνία μέσα από τις δράσεις της. Οι
Αρχές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Nestlé αποτελούν τη βάση της εταιρικής της
κουλτούρας. Σαν εργασιακό περιβάλλον η αντιμετώπιση με σεβασμό, χωρίς διακρίσεις είναι
χαρακτηριστικά που ενθαρρύνουν την ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία.

3. Παράγοντες που μπορεί να δημιούργησαν εμπόδια / προβλήματα στην εργασία

Σε μια μεγάλη εταιρεία όπως η Nestlé είναι λογικό κάποιες φορές ο φόρτος εργασίας να είναι
λίγο περισσότερος. Κάποιες φορές χρειάστηκε επιπλέον διάθεση χρόνου ώστε να
ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες δραστηριότητες, αλλά αυτό έγινε κυρίως τον Δεκέμβριο
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αφού ως ο τελευταίος μήνας τους έτους απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή για να μην μείνουν
εκκρεμότητες. Υπήρχαν συναντήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας ιδιαίτερα λόγω της
πανδημίας, αφού η εργασία πραγματοποιούνταν κυρίως από το σπίτι και δεν υπήρχε η
επικοινωνία που θα υπήρχε υπό κανονικές συνθήκες. Πέρα από αυτά όμως, κατά τη διάρκεια
της πρακτικής μου δεν αντιμετώπισα ιδιαίτερα προβλήματα.

4. Παράγοντες που διευκολύναν στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων που μου
ανατέθηκαν

Η κουλτούρα της εταιρείας αλλά και το φιλικό περιβάλλον του τμήματος στο οποίο
εργάστηκα συνέβαλαν στην ομαλή πορεία της πρακτικής μου. Οι συνεργάτες μου με
βοήθησαν να προσαρμοστώ σχεδόν αμέσως και μου πρόσφεραν την απαραίτητη εκπαίδευση
καθ’ όλη την διάρκεια της πρακτικής. Ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις
μου και να με καθοδηγήσουν για την επίλυση ενός task.

5. Προτάσεις για τη βελτίωση των λειτουργιών του τμήματος και στους μικρότερους
στόχους/στρατηγική της εταιρείας

Η Nestlé έχει ήδη θέσει στον εαυτό της μια σειρά από στόχους βιωσιμότητας και ανάπτυξης,
μειώνοντας τη χρήση πλαστικού και βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων της. Κάποιες
προτάσεις για την βελτίωση

λειτουργίας του τμήματος θα ήταν η αύξηση της χρήσης

ψηφιακών μέσων για κάποιες δραστηριότητες, η μείωση κόστους παραγωγής και να αυξηθεί
η paperless διαδικασία.
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Επίλογος

9.1 Σύνοψη και συμπεράσματα

Με την βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας διπλωματικής δόθηκε έμφαση στη μελέτη
των νέων τεχνολογιών που προκύπτουν από το Industry 4.0 και μπορούν να αξιοποιηθούν
στον τομέα του Supply Chain.

Η εφαρμογή τεχνολογιών Industry 4.0 θα έχει μεγάλη

επίδραση στον κλάδο, επηρεάζοντας θετικά, επιτρέποντας τη βελτίωση των υφιστάμενων
διαδικασιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Οι καινοτόμες
τεχνολογίες αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση της εφοδιαστικής
αλυσίδας, αφού θα τη διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο. Με την υιοθέτηση τεχνολογιών
βασισμένων στο IoT βελτιστοποιούνται οι λειτουργίες και υπάρχει έξυπνη παρακολούθηση
των παραγγελιών με μειωμένο κόστος λόγω της συνδεσιμότητας. Είδαμε πως το digital twin
αποτελεί έναν εξελιγμένο τρόπο παρακολούθησης και επιτρέπει προσαρμογές σε πραγματικό
χρόνο προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα. Ανεξάρτητα όμως από
τις θετικές επιπτώσεις η αύξηση των απαιτήσεων και των τάσεων σημαίνει και εμφάνιση
εμποδίων που μειώσουν την ευελιξία των επιχειρήσεων. Κάθε επιχείρηση μπορεί πριν
επενδύσει στις νέες τεχνολογίες να αξιολογήσει το βαθμό ετοιμότητάς της για την εφαρμογή
τους, μέσω των maturity models τα οποία προσφέρουν μια εικόνα για την ωριμότητα του
οργανισμού απέναντι στο Industry 4.0. Μέχρι στιγμής τα μοντέλα που υπάρχουν διαφέρουν
μεταξύ τους με μόνο κοινό σημείο την τεχνολογική αξιολόγηση. Επομένως, θα μπορούσαν
οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν όσο το δυνατό περισσότερο το κομμάτι της τεχνολογίας τους.
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Τέλος, είναι εμφανής η σπουδαιότητα των νέων τεχνολογιών στην εφοδιαστική αλυσίδα και η
αξία τους αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο στο άμεσο μέλλον.

9.2 Μελλοντικές επεκτάσεις
Η υιοθέτηση του Industry 4.0 στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ένα νέο και
κρίσιμο θέμα με ανάγκη για περισσότερη έρευνα. Έχουν ήδη εντοπιστεί τα πλεονεκτήματα,
όμως η συνεχής εξέλιξη σημαίνει πως χρειάζονται συνεχώς νέες έρευνες καθώς προκύπτουν
και νέα ερωτήματα. Σε μελλοντικό χρόνο, θα μπορούσαν να μελετηθούν λεπτομερώς ποιες
είναι οι κατάλληλες τεχνολογίες Industry 4.0 για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Επίσης, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την αξιολόγηση της ετοιμότητας των επιχειρήσεων
προκειμένου να βρεθεί ένα κατάλληλο μοντέλο που θα καταφέρει να προσφέρει τις
απαραίτητες πληροφορίες αλλά και τα κριτήρια που απαιτούνται. Τέλος, είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρον να ερευνηθεί και η ικανότητα προσαρμογής των υπαλλήλων στις νέες
τεχνολογίες καθώς έχουν και αυτοί σημαντικό ρόλο για την λειτουργικότητα της επιχείρησης.
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