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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται
στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεργασίες της αποθήκης στις ελληνικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, τις προκλήσεις και τα προβλήματα εφαρμογής τους και το κατά πόσο οι
τεχνολογίες αυτές έχουν ενισχύσει την απόδοση των οργανισμών. Προς αυτό τον σκοπό, η
εργασία ασχολείται με τη θεωρία των logistics και της διαχείρισης αποθήκης, εξετάζει τα
συστήματα διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management System – WMS) αλλά και την
εφαρμογή τους στις αποθήκες παγκοσμίως και στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Έπειτα, η
εργασία εφαρμόζει τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης της εταιρείας Δ.ΣΠΥΡΑΤΟΣ
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με σκοπό να εξετάσει την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων
αποθήκης και κατά πόσο μπορεί να επωφεληθεί από τη χρήση τους.
Λέξεις-Κλειδιά: logistics, πληροφοριακά συστήματα, WMS , μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
μελέτη περίπτωσης, Δ.ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Abstract
This paper examines the supply chain information systems in Greek small and medium
enterprises and, in particular, the challenges and problems of their implementation. To this end,
the paper examines the theory of logistics and warehouse management, and the literature of
ICT systems in SMEs, digital warehouse management systems, and the combination of the two
and their application in warehouses worldwide and nationally, in Greece . Then, the work
applies the method of the case study of the company D.SPYRATOS LIVIERATOS & SIA EE
in order to examine the application of warehouse information systems.
Keywords: logistics, warehouse management systems, Greece, small and medium enterprises,
case study, D.SPYRATOS LIVIERATOS & SIA EE
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1 Εισαγωγή
Οι τεράστιες αλλαγές και οι συνεχείς εξελίξεις της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχουν
αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και οι οργανισμοί λειτουργούν. Πλέον
όλο και περισσότερα άτομα και επιχειρήσεις είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και την
εφαρμόζουν στην καθημερινότητα τους αυτοματοποιώντας πολλές από τις δραστηριότητες
τους. Επιπλέον, είναι γεγονός ότι το περιβάλλον της αγοράς αλλάζει συνεχώς, οι ανάγκες των
πελατών αυξάνονται και ο ανταγωνισμός γίνεται πιο έντονος , επομένως οι επιχειρήσεις
καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να αναπτυχθούν, με στόχο την καλύτερη
εξυπηρέτηση προς τον πελάτη. Οι παραδοσιακές επιχειρήσεις παρατηρούμε ότι προσπαθούν
όλο και περισσότερο να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και να υιοθετήσουν τον
ψηφιακό μετασχηματισμό ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα και
ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει κάνει την εμφάνισή της και
έχει μετασχηματίσει σχεδόν όλους τους κλάδους. Όπως είναι επόμενο, δεν γινόταν να μην
επηρεαστεί και ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης αποθήκης και να
ακολουθήσει με τη σειρά του τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Σήμερα ο αριθμός των εταιρειών στην χώρα μας έχει αυξηθεί σημαντικά και είναι πλέον πολλές
οι εταιρείες που δίνουν μεγάλη σημασία στον τρόπο αποθήκευσης και μεταφοράς των
προϊόντων τους. Επειδή συνήθως οι χώροι αποθήκευσης είναι τεράστιοι, η οργάνωσή τους και
ο χειρισμός των πληροφοριών είναι δύσκολος. Εκτός αυτού είναι πολύ δύσκολο να εντοπισθεί
το υλικό / πακέτο που ζητείται, ενώ το σύστημα συντήρησης είναι δύσκολο αν γίνεται
χειροκίνητα (Lee et al, 2018). Για να διασφαλιστεί η σωστή οργάνωση της αποθήκης και η
αποφυγή λαθών, είναι επιτακτική η ανάγκη ενός πληροφοριακού συστήματος που θα
υποστηρίξει όλες τις διαδικασίες, θα αυξήσει την παραγωγικότητα της αποθήκης και την
χρησιμότητα της, θα μειώσει τα κόστη και θα βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών της .
(Baruffaldi et al, 2019). Η ικανότητα της ενημέρωσης και επικοινωνίας real time είναι πολύ

σημαντικό πλεονέκτημα για να μπορέσει κάποιος να ακολουθήσει την ταχύτητα των
τεχνολογικών εξελίξεων γρήγορο που ζούμε σήμερα.
Στην παρούσα εργασία ,γίνεται πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση στα συστήματα διαχείρισης
αποθήκης και κυρίως στα συστήματα WMS (Warehouse Management System). Τα συστήματα
διαχείρισης αποθήκης (Warehouse management system, εφεξής WMS) είναι λογισμικά που
επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να ελέγχουν και να διαχειρίζονται τις εργασίες του τμήματος της
αποθήκης, από την ώρα που τα εμπορεύματα εισέρχονται στην αποθήκη, μέχρι να εξέλθουν.
Ένα WMS στοχεύει πρωτίστως στον έλεγχο της κίνησης και της αποθήκευσης υλικών μέσα σε
μια αποθήκη και στην επεξεργασία των σχετικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της
αποστολής, της παραλαβής, της συλλογής και της αποθήκευσης. Τα WMS βασίζονται σε
βάσεις δεδομένων και καταγράφοντας τις συναλλαγές της αποθήκης παρέχουν πληροφορίες
σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το ακριβές απόθεμα και την κατάσταση της αποθήκης.

1.1 Σκοπός της Εργασίας
Στο παραπάνω πλαίσιο, το παρόν έγγραφο εξετάζει πώς τα πληροφοριακά συστήματα
διαχείρισης αποθήκης επηρεάζουν το μέγεθος της προσφοράς στις ελληνικές αποθήκες
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής τους.

1.2 Επιμέρους Στόχοι της Εργασίας
Επιπλέον, το έγγραφο θα καθορίσει τα οφέλη και τα μειονεκτήματα των λύσεων που
βασίζονται σε τεχνολογία barcode σε συνδυασμό με τα ασύρματα τερματικά αλλά και σε RFID
και τις συνθήκες υπό τις οποίες μια μικρομεσαία επιχείρηση που βασίζεται στη λειτουργία
αποθήκης μπορεί να αυτοματοποιήσει την αποθήκη της.

2 Θεωρητικό Πλαίσιο
2.1 Logistics
Σύμφωνα με το Λεξικό Αγορών και Προμηθειών των Compton & Jessοp ο ορισμός των
Logistics δίνεται ως εξής: "Η διαδικασία της διακίνησης και της αποθήκευσης αγαθών και
υλικών, από την πηγή προέλευσης ή κατασκευής τους, δηλαδή από τους προμηθευτές, μέχρι
το σημείο τελικής κατανάλωσης και τους τελικούς χρήστες αλλά και της διακίνησης των
σχετικών πληροφοριών που τα συνοδεύουν". Αντιμετωπίζοντας τη διαδικασία αυτή ως ένα
ολοκληρωμένο σύστημα μια επιχείρηση επιτυγχάνει την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο διαδικασιών που πρέπει να
εκτελεστούν ώστε να γίνει η μεταφορά των προϊόντων από τους παραγωγούς στους τελικούς
καταναλωτές. Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνεται εκτός από τη μεταφορά, η αποθήκευση
, η συντήρηση και η διανομή των προϊόντων.
Η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας ορίζεται ως το τμήμα της επιχείρησης που σχεδιάζει,
εφαρμόζει, ελέγχει την αποτελεσματική ροή προϊόντων και υπηρεσιών, αποθήκευση αγαθών,
παροχή υπηρεσιών και περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες μεταξύ του σημείου
προέλευσης και του σημείου κατανάλωσης προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του
πελάτη. Έτσι, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας αντιπροσωπεύει μια συλλογή
δραστηριοτήτων που εγγυώνται τη διαθεσιμότητα των σωστών προϊόντων στη σωστή
ποσότητα στους κατάλληλους πελάτες τη σωστή στιγμή. Επομένως, παρέχει δραστηριότητες
που χρησιμεύουν ως σύνδεσμος μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης και παρέχουν μια γέφυρα
μεταξύ τοποθεσιών παραγωγής και αγοράς ή προμηθευτών που διαχωρίζονται με απόσταση
και χρόνο. Επιπλέον, η εφοδιαστική αλυσίδα είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά υλικών και
προϊόντων μέσω της χρήσης εξοπλισμού, εργασίας, κατά την εκτέλεση των προθεσμιών
παράδοσης (Ma et al, 2011).

Στο σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες logistics, τα
συστήματα πληροφοριών και η υποδομή / πόροι. Οι υπηρεσίες logistics περιλαμβάνουν τη
μεταφορά υλικών και προϊόντων από την παραγωγή προς τους καταναλωτές, καθώς και οι
συναφείς απορρίψεις και η αντίστροφη ροή. Περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως ο έλεγχος
αποθέματος στο εργοστάσιο του κατασκευαστή και δραστηριότητες εξωτερικών υπηρεσιών:
μεταφορά, αποθήκευση, σχεδιασμός αλυσίδας εφοδιασμού, και διαπραγματεύσεις για
εμπορευματικές μεταφορές. Επιπλέον, η συνιστώσα των συστημάτων πληροφοριών
περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση και τη διαχείριση λήψης αποφάσεων, αλλά και πιο σημαντικά
ζητήματα όπως η παρακολούθηση και η ανίχνευση των εμπορευμάτων. Το στοιχείο της
υποδομής περιλαμβάνει ανθρώπινους πόρους, υλικά συσκευασίας, οικονομικούς πόρους και
επικοινωνίες (Murphy & Knemeyer, 2018).
Η στενή σχέση μεταξύ της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εξυπηρέτησης
πελατών και η επίδρασή της στην ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης υπαγορεύουν ότι οι
επιχειρήσεις πρέπει να χειρίζονται τη λειτουργία εφοδιαστικής τους με σύνεση, ώστε να
αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές της ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πολλές
φορές η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και ικανότητας υποστήριξης του συστήματος
πληροφοριών έχουν γίνει εμπόδια στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ανεπαρκής
υποδομή της εφοδιαστικής αλυσίδας σε συνδυασμό με την έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων
και τη διοίκηση ευθύνεται για το υψηλό επίπεδο απώλειας, ζημιάς και υποβάθμισης των
αποθεμάτων που έχουν βιώσει. (Faber et al, 2013).
Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας διαδραματίζει βασικό ρόλο για την σωστή
λειτουργεία της επιχείρησης. Η παράδοση του προϊόντος πρέπει να γίνει στην αγορά στόχου
εγκαίρως, παρέχοντας ικανοποίηση στους πελάτες και διασφαλίζοντας ότι το κόστος
ελαχιστοποιείται για να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία είναι ανταγωνιστική και κερδοφόρα.
Επίσης, η διαχείριση των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας έχει γίνει πολύτιμος τρόπος
εξασφάλισης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και βελτίωσης της οργανωτικής απόδοσης. Η
στρατηγική των logistics έχει τρεις βασικούς στόχους: μείωση κόστους, μείωση κεφαλαίου και

βελτίωση υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση της ποικιλίας των αγαθών, η
παγκοσμιοποίηση του μάρκετινγκ και οι εποχιακές διακυμάνσεις είναι μεταξύ των
σημαντικότερων προκλήσεων του συστήματος εφοδιαστικής που οδηγεί στην ανάγκη
ανάπτυξης αποτελεσματικών στρατηγικών εφοδιαστικής αλυσίδας. (Lee et al, 2018).
Ο τρόπος με τον οποίο ένας οργανισμός διαχειρίζεται την αποθήκη της λέει πολλά για τον
οργανισμό. Η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της αποθήκης και τα υψηλά ποσοστά
παραγωγικότητας απεικονίζουν τον οργανισμό ως οντότητα που εκτιμά τους πελάτες τους,
επειδή εάν ο οργανισμός λειτουργεί σε αναποτελεσματική αποθήκη και υποφέρει από χαμηλά
επίπεδα παραγωγικότητας, ενδέχεται να στέλνει λάθος μήνυμα στους πελάτες του. Η
αναποτελεσματική διαχείριση της αποθήκης μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις αποστολής,
σφάλματα επεξεργασίας και περισσότερες επιπλοκές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν
αρνητικά το ποσοστό ικανοποίησης των πελατών. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης καλέσει
για να ρωτήσει για την κατάσταση της παραγγελίας του και ο οργανισμός δεν μπορεί να δώσει
στον πελάτη ευθείες απαντήσεις, ο πελάτης δεν θα είναι ευχαριστημένος και μπορεί να
επηρεάσει τη συμπεριφορά του στο μέλλον (Murphy & Knemeyer, 2018).
Επιπλέον, οι λειτουργίες της αποθήκευσης είναι να αποθηκεύουν προϊόντα σε κέντρα
διανομής, ώστε να αποστέλλουν παραγγελίες έγκαιρα με τον τρόπο που επιθυμούν οι πελάτες.
Για την επίλυση αυτού του προβλήματος και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, οι
περισσότερες εταιρείες υιοθέτησαν κανάλια διανομής για την ελαχιστοποίηση του συνολικού
κόστους αποστολής και τη διασφάλιση της βέλτιστης χρησιμότητας για τον καταναλωτή.
Επίσης, η αποτελεσματική διαχείριση της αποθήκης μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να
αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους εξαλείφοντας τις ανεπάρκειες, έτσι ώστε τα προϊόντα τους
να μπορούν να φτάσουν εγκαίρως στους πελάτες (Faber et al, 2013).

2.2 Διαχείριση Αποθήκης
Η αποθήκη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέρη των logistics, που εξασφαλίζει την
αποθήκευση των προϊόντων (πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, τελικά προϊόντα) στους τόπους
καταγωγής τους και μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου κατανάλωσης (Chang, 2016).
Η ανάπτυξη και η δικτύωση των αγορών παγκοσμίως απαιτεί από τις σημερινές επιχειρήσεις
να διαχειρίζονται ένα πολύ καλά συγκροτημένο σύστημα αποθηκών. Είναι απίθανο μια
επιχείρηση στο σημερινό ανταγωνισμό να επιτύχει αν δεν ακολουθεί μια οργανωμένη πολιτική
στο κομμάτι της διαχείρισης των αποθηκών της. Οι κύριοι ρόλοι μιας αποθήκης πρέπει να
περιγραφούν ως: (1) η εξισορρόπηση της ροής των υλικών στην αλυσίδα εφοδιασμού· (2) την
ενοποίηση προϊόντων από πολλούς προμηθευτές για τη μείωση του κόστους μεταφοράς (3) την
πραγματοποίηση διαδικασιών με προστιθέμενη αξία και τη μείωση του χρόνου απόκρισης
(Yigitbas et al, 2020). Υπάρχουν διάφοροι τύποι αποθηκών. Μπορούν να ταξινομηθούν σε
αποθήκες παραγωγής και κέντρα διανομής αλλά και με βάση τον ρόλο τους στην αλυσίδα
εφοδιασμού μπορούν να ταξινομηθούν ως αποθήκες πρώτων υλών, αποθήκες επεξεργασίας
υλικών, αποθήκες έτοιμων προιόντων, αποθήκες διανομής, αποθήκες αναπλήρωσης, τοπικές
αποθήκες απευθείας στη ζήτηση των πελατών και εξυπηρέτηση προστιθέμενης αξίας
αποθήκες. Οι ετερογενείς αποθήκες έχουν διαφορετικές λειτουργίες. Ωστόσο, οι περισσότερες
από αυτές χρησιμοποιούν κάποια κοινά γενικά σχέδια ροής υλικών. Οι τυπικές λειτουργίες
μιας αποθήκης περιλαμβάνουν: την παραλαβή ,αποθήκευση, εσωτερική αναπλήρωση,
συλλογή παραγγελιών, ταξινόμηση, συσκευασία, έλεγχος και αποστολή.
Με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αλυσίδας
εφοδιασμού από τις επιχειρήσεις, η αποθήκευση αναγνωρίζεται ως ένας τομέας όπου μπορούν
να επιτευχθούν σημαντικές βελτιώσεις απόδοσης. Ωστόσο, οι συνθήκες στην αγορά πιέζουν
συνεχώς για γρήγορη ανταπόκριση. Οι αποθήκες θα πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις και τον ορισμό του σκοπού τους. Η απόφαση σχετικά με τη σωστή διάταξη και
λειτουργία της αποθήκης αυξάνει την ποιότητα της διακίνησης, μειώνει το κόστος, βελτιώνει

την εξυπηρέτηση πελατών και παρέχει καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους
σε αυτή. Υπάρχουν διάφορες μελέτες στη βιβλιογραφία που ασχολήθηκαν με το πρόβλημα της
διάταξης της αποθήκης (Duan & Xu, 2016). Η διαχείριση των αποθηκών έχει να κάνει κυρίως
με την διαχείριση των αποθεμάτων. Σημαντικό επίσης ζήτημα στη διαχείριση των αποθηκών
είναι η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων. Η επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί τις
απαιτούμενες προδιαγραφές ώστε οι συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς να είναι οι
ιδανικές και το προϊόν να παραδίδεται όπως ακριβώς πρέπει στον πελάτη. Έτσι για να έχουμε
ένα επιτυχημένο σύστημα αποθήκης θα πρέπει πρώτα απ΄όλα να αξιοποιήσουμε σωστά τους
διαθέσιμους αποθηκευτικούς χώρους και ανθρώπινους πόρους. Στη συνέχεια να
τακτοποιήσουμε σωστά τα προϊόντα μας ώστε να εξοικονομήσουμε χώρο και να έχουμε
ευκολότερη πρόσβαση σε αυτά. Και τέλος να γίνεται εύκολα ο τρόπος μετακίνησης των
προϊόντων.
Οι αποθήκες έχουν περάσει από διάφορες προκλήσεις. Κάποιες από αυτές είναι το γεγονός ότι
οι αλυσίδες εφοδιασμού γίνονται πιο ολοκληρωμένες και μικρότερες, η ανάγκη για
παγκοσμιοποιημένη λειτουργία, οι αυξημένες απαιτήσεις των πελατών αλλά και γρήγορες
τεχνολογικές αλλαγές που συμβαίνουν. Προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις
προκλήσεις οι οργανισμοί προσπαθούν να υιοθετήσουν καινοτόμες προσεγγίσεις. Μια από
αυτές είναι τα Σύστηματα Διαχείρισης Αποθήκης ( WMS).
Ένα σύστημα διαχείρισης αποθήκης ή WMS στοχεύει κυρίως στον έλεγχο των κινήσεων και
στην αποθήκευση των υλικών μέσα στην αποθήκη καθώς και στην επεξεργασία των σχετικών
συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων της αποστολής, παραλαβής, αποθήκευσης και συλλογής.
Το σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που βασίζεται σε
βάσεις δεδομένων, και έχει ως στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της αποθήκης και
να διατηρήσει τα ακριβή αποθέματα καταγράφοντας τις συναλλαγές της αποθήκης. Τα
συστήματα επίσης έχουν σκοπό να κατευθύνουν και να βελτιστοποιήσουν τα αποθέματα της
αποθήκης βάσει πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιούν συχνά τεχνολογία
αυτόματης καταγραφής δεδομένων (AIDC), όπως σαρωτές barcode, κινητές συσκευές

Υπολογιστών, ασύρματα LAN (τοπικό δίκτυο) και αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων (RFID)
ώστε να παρακολουθούν αποτελεσματικά τη ροή των προϊόντων. Μόλις δημιουργηθούν
δεδομένα ,συλλέγονται και είτε συγχρονίζονται ομαδικά είτε πραγματοποιείται ασύρματη
μετάδοση σε πραγματικό χρόνο σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων μπορεί
στη συνέχεια να παρέχει χρήσιμες αναφορές σχετικά με την κατάσταση των εμπορευμάτων
στην αποθήκη. Τα συστήματα διαχείρισης αποθήκης μπορούν να είναι αυτόνομα συστήματα ή
ενότητα ενός συστήματος ERP (Enterprise Resource Planning) ή ακολουθία εκτέλεσης της
αλυσίδας εφοδιασμού. Το WMS μπορεί να αναπτυχθεί ως ένα σύστημα χρησιμοποιώντας ως
βάση το χαρτί, βασισμένο σε ασύρματα RF

ή συνδυασμός και των δύο. (Ramaa.A,

K.N.Subramanya, T.M.Rangaswamy)
Το πρόγραμμα WMS επιτρέπει τη γρήγορη και σωστή παραλαβή εμπορευμάτων στην αποθήκη
καθορίζοντας έναν εξωτερικό προμηθευτή ή την εσωτερική προέλευση. Μέσω του WMS
ελέγχονται τα αγαθά από την άποψη της ποιότητας και της ποσότητας και επιλέγονται
αυτόματα οι θέσεις αποθήκευσης. Το σύστημα τέλος καθορίζει τη ζώνη αποστολής για
παραγγελίες που επισημαίνονται για παράδοση και αναλύει τις παραγγελίες (Adiono et al,
2017).
Οι συνέπειες από τη χρήση αυτών των λειτουργιών του συστήματος είναι η αύξηση του κύκλου
εργασιών της εταιρείας. Η χρήση αυτού του λογισμικού καθιστά δυνατή τη βελτιστοποίηση
των εργασιών και την πραγματοποίηση των λειτουργιών σύμφωνα με τις καθορισμένες
προτεραιότητες. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος WMS, η επιχείρηση
υποστηρίζεται σε πεδία οργάνωσης, εποπτείας και ελέγχου διαδικασιών που σχετίζονται με την
κίνηση και την αποθήκευση αγαθών και υλικών (Vatumalae et al, 2020).
Το WMS έχει μια σειρά από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που περιγράφουν με ακρίβεια τη
συμπεριφορά τους. Αυτά είναι:
•

βελτιστοποίηση της χρήσης χώρου αποθήκευσης

•

μείωση του χρόνου παραγγελίας και παράδοσης αγαθών

•

αύξηση του κύκλου εργασιών των αποθεμάτων και των περιουσιακών στοιχείων

•

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων από τους κατασκευαστές υπηρεσιών

•

μείωση του ποσού των πιθανών σφαλμάτων, λόγω προηγμένου ελέγχου και γρήγορης
επίλυσης προβλημάτων μεταξύ κατασκευαστών και εμπόρων

•

υψηλή ευελιξία και κινητικότητα κατά την ανταλλαγή δεδομένων με το σύστημα

•

ευκολότερη πρόσβαση στα δεδομένα

•

πλήρης έλεγχος των παραγγελιών

•

διαχείριση της κυκλοφορίας αποθήκης

•

βοήθεια στην προετοιμασία τεκμηρίωσης αποστολής και αυτοματοποίησης της
διαδικασίας αποστολής

•

αυτοματοποίηση της διαδικασίας απογραφής (Wanganoo, 2020)

Τόσο οι μεγάλες όσο και οι μεσαίες εταιρείες παραγωγής και διανομής γνωρίζουν το γεγονός
ότι η λειτουργία της αποθήκης χωρίς σύστημα WMS είναι δύσκολη στην ανταγωνιστική
αγορά. Όσο τα συστήματα ERP καθίστανται σχεδόν υποχρεωτικά στη διαχείριση
επιχειρήσεων, το σύστημα WMS καθίσταται επίσης σημαντικό. Η αποθήκη παίζει τον
τελευταίο ρόλο κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας του πελάτη και επομένως καθορίζει
το επίπεδο ικανοποίησης του από τη συνεργασία με τον προμηθευτή.(Chen et al, 2017).
Σε έρευνες που έγιναν, οι ερωτηθέντες που σημείωσαν χρήση αυτού του είδους λύσης
ρωτήθηκαν τι λείπει από τις μονάδες των συστημάτων ERP που εφαρμόζονται στις εταιρείες
τους, και αποφάσισαν να επενδύσουν σε ξεχωριστό σύστημα WMS. Αρχικά έδωσαν προσοχή
στη μεγαλύτερη ευελιξία των συστημάτων WMS, τη δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης
τοποθεσιών επιλογής και πιο αποτελεσματικής εργασίας με τα ασύρματα τερματικά.
Παραδόξως οι απόψεις των επαγγελματιών πληροφορικής και της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν
διαφορετικές. Τα άτομα της εφοδιαστικής αλυσίδας επισήμαναν συχνότερα την ευελιξία και
το δυναμισμό των συστημάτων WMS, ενώ οι απόψεις των ειδικών πληροφορικής ήταν πιο
αποκλίνουσες και το 40% είχε πρόβλημα με την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση και επέλεξε
την επιλογή «δύσκολο να πω» (Kim & Park, 2016).

Το WMS κατά τη λήψη αγαθών χρησιμοποιεί προηγμένους αλγόριθμους για τη
βελτιστοποίηση του τόπου, του χρόνου και του τρόπου κατάθεσης αγαθών, ο οποίος δεν
υποστηρίζεται από το ERP. Οι διαδικασίες logistics επιτυγχάνονται δημιουργώντας ουρές
εργασιών που περιλαμβάνουν διάφορες λειτουργίες interleaving, ελαχιστοποιώντας τους
άδειους κύκλους των περονοφόρων φορτηγών. Τα συστήματα ERP δεν λειτουργούν σε ουρές,
μόνο σε έγγραφα, τα οποία δεν συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της
εργασίας (Deng et al, 2018).
Στις περισσότερες επιχειρήσεις, τα άτομα χρειάζονται ολοκληρωμένες πληροφορίες όπως για
παράδειγμα για τις παραγγελίες πελατών, την απογραφή, την αποστολή και προβολή του
εισερχόμενου προϊόντος. Ο βαθμός στον οποίο είναι απαραίτητη η ένταξη της πληροφορίας
ποικίλλει ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες. Η ενοποίηση με κάποιο ERP συνεπάγεται
ότι τα περισσότερα προγράμματα λογισμικού χρησιμοποιούν μια κοινή βάση δεδομένων και
οι περισσότερες πληροφορίες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο. Παρόλο που υπάρχουν
πολλά παραδείγματα συστημάτων λογισμικού ERP και WMS που είναι πραγματικά
ενσωματωμένα, τα περισσότερα προϊόντα WMS τρίτων μερών συνδέονται αντ 'αυτού. Η
διασύνδεση συνήθως σημαίνει ότι το σύστημα ERP και το WMS λειτουργούν σε ξεχωριστές
βάσεις δεδομένων και ίσως σε ξεχωριστούς διακομιστές. Σε αυτήν την περίπτωση, η
επικάλυψη ορισμένου αριθμού επιχειρηματικών δεδομένων είναι αναπόφευκτη, καθώς και το
πρόσθετο κόστος εφαρμογής. Οι διεπαφές συνήθως επιτυγχάνονται με μαζικά προγράμματα
εξαγωγής και εισαγωγής που μεταφέρουν φυσικά δεδομένα μεταξύ συστημάτων ή ένα προϊόν
μεσαίου λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό. Ακόμα κι αν αυτά τα
προγράμματα περιλαμβάνονται στο πακέτο WMS ή ERP, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
ενδέχεται να προκύψουν πολυπλοκότητες διεπαφής και η ανάγκη για προσαρμοσμένη
ανάπτυξη διεπαφών ή ζητήματα διεπαφής που επηρεάζουν αρνητικά την επιχείρηση (Mao et
al, 2018).
Λαμβάνοντας απόφαση σχετικά με την αγορά ξεχωριστών συστημάτων WMS και ERP,
εξετάστηκαν διαφορετικά σενάρια ενοποίησης. Το πακέτο WMS που προσφέρεται από τον

προμηθευτή ERP, το οποίο αποκτήθηκε αρχικά από τρίτο προμηθευτή, μπορεί να αγοραστεί
και τώρα θα προσφέρεται ως προαιρετικό πρόσθετο στο πακέτο ERP. Αυτή είναι μια πολύ
συνηθισμένη κατάσταση, καθώς, με την πάροδο των ετών, πολλοί προμηθευτές ERP έσπευσαν
να δώσουν μια λύση WMS για να καλύψουν αυτό το κενό. Προκειμένου να καταστεί το WMS
πιο ελκυστικό για πιθανούς πελάτες, είναι πιθανό ο νέος προμηθευτής να αφιερώσει πολύ
χρόνο ενοποίησης ή διασύνδεσης του συστήματος με το δικό του ERP (Kucera, 2017).

3 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
3.1 Συστήματα ΤΠΕ σε ΜΜΕ
Παρατηρείται ότι οι κυβερνητικοί και αναπτυξιακοί οργανισμοί μιας χώρας ενθαρρύνουν την
υιοθέτηση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης συνήθως σε
οικονομίες χαμηλού εισοδήματος. Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις αναγνωρίζονται ως κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας
και η υιοθέτηση των πληροφοριακών συστημάτων θεωρούνται κρίσιμος παράγοντας για την
επιτυχή ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων . (Ebrahimi et al, 2018).
Παρόλα αυτά, οι ΜΜΕ έχουν γενικά ένα διαφορετικό σύνολο χαρακτηριστικών από τις
μεγαλύτερες και / ή τις καθιερωμένες πολυεθνικές εταιρείες. Έχουν κάποια εγγενή
χαρακτηριστικά που καθιστούν τον τομέα τους εξαιρετικά ευάλωτο και εφήμερο. Οι ΜΜΕ, ως
οντότητα, έχουν συνήθως περιορισμένους πόρους και έχουν περιορισμένο εύρος αγορών. Δεν
διαθέτουν κεφάλαια για εκτεταμένες στρατηγικές μάρκετινγκ και ως εκ τούτου είναι
υποχρεωμένοι να λειτουργούν σε μικρές αγορές. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ΜΜΕ
αντιμετωπίζουν προκλήσεις για ανάπτυξη και επιτυχία που είναι από πολλές απόψεις
διαφορετικές με εκείνες που βιώνουν μεγάλες εταιρείες ή πολυεθνικές επιχειρήσεις (Ntwoku
et al, 2017).

Οι ΜΜΕ, ιδίως εκείνες που βρίσκονται σε χώρες με χαμηλό εισόδημα, μπορεί να μην έχουν
τους πόρους για να καινοτομήσουν τις δικές τους ΤΠΕ, αλλά βρίσκουν ότι πρέπει να
ανταγωνίζονται εταιρείες που έχουν σημαντικές δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης ή
σημαντικά μεγαλύτερες δυνατότητες απορρόφησης τεχνολογίας. Πρόσφατες εκθέσεις για την
επιτυχία της διάδοσης των ΤΠΕ δείχνουν το γεγονός ότι πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος
εξακολουθούν να μην συμβαδίζουν με τις τάσεις διάδοσης των ΤΠΕ που αποδεικνύονται στις
οικονομίες πλούσιες σε πληροφορίες. Μια σχετική παρατήρηση είναι ότι παρά τα
αναγνωρισμένα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα των ΤΠΕ, η ταχεία ανάπτυξη των ΤΠΕ σε
σταθερό επίπεδο σε χώρες χαμηλού εισοδήματος δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Οι περισσότερες
χώρες με χαμηλό εισόδημα, όπως το Καμερούν, μπορεί να έχουν φτάσει στην κοινωνία της
πληροφορίας, αλλά δεν έχουν ακόμη αναπτύξει οικονομία της γνώσης. Ακόμη και η πρόοδος
του κινητού τηλεφώνου αντιπροσωπεύει μια λεπτή ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία
(Eze et al, 2018).
Παρόλο που υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον για τη διάδοση των ΤΠΕ από χώρα σε χώρα, η
έρευνα εντός της χώρας για τη διάδοση των ΤΠΕ, ιδίως στο πλαίσιο των οικονομιών χαμηλού
εισοδήματος, παραμένει περιορισμένη. Ακόμη και σε αυτό το στενότερο σύνολο
δημοσιευμένων ερευνών σχετικά με τη διάδοση των ΤΠΕ, δεν μπορούσαμε να βρούμε καμία
που να εξετάζει συγκεκριμένα τη διάδοση των ΤΠΕ στις ΜΜΕ σε μια χώρα χαμηλού
εισοδήματος. Οι πλησιέστερες μελέτες είναι εκείνες που εξετάζουν την υιοθέτηση των ΤΠΕ σε
οικονομίες χαμηλού εισοδήματος ή τη συμβολή των ΤΠΕ στην οικονομική ανάπτυξη είτε εντός
των οικονομιών χαμηλού εισοδήματος είτε στις αναπτυσσόμενες οικονομίες ή καινοτομίες των
ΤΠΕ στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Περαιτέρω, δημοσιευμένες μελέτες που εξετάζουν τη
διάδοση των ΤΠΕ στις αναπτυσσόμενες οικονομίες προϋποθέτουν μια γενική αξιολόγηση μιας
δεδομένης τεχνολογίας σε ολόκληρη την οικονομία ή ένα σύνολο οικονομιών ή τομέα
εφαρμογής (Park & Kim, 2018).
Υπήρξε μια μακρά και καθιερωμένη έρευνα για τη διάδοση της καινοτομίας στα συστήματα
πληροφοριών και στις ευρύτερες επιστημονικές επιστήμες. Βασικά, η έρευνα σε αυτόν τον

τομέα ενημερώνεται είτε από τη διάδοση της θεωρίας καινοτομίας που πρότεινε ο Rogers
(1962, 1976, 1983, 1995) ή / και από την προγνωστική θεωρία της διάχυσης σε μια καινοτομία
που πρότεινε ο Bass (1969). Και οι δύο θεωρίες Rogers και Bass συνδυάζουν την επίδραση της
καινοτομίας από εξωτερικές επιρροές με την επίδραση της διαπροσωπικής επικοινωνίας για να
διαμορφώσουν μια σιγμοειδή αθροιστική καμπύλη υιοθέτησης. Ούτε παρέχει μια μέθοδο
μοντελοποίησης διάχυσης της υιοθέτησης σε αγορές όπου δεν υπάρχει διαπροσωπική επιρροή.
Ομοίως, και οι δύο θεωρίες είναι πολύ αδύναμες στην πρόβλεψη διαδρομών υιοθέτησης όπου
η καινοτομία παίρνει ένα εκθετικό μοτίβο διάχυσης (Kullab & Kassim, 2017).
Μια περαιτέρω σιωπηρή υπόθεση αφορά το χωριστό της τεχνολογίας και της πρακτικής: η
τεχνολογία φαίνεται μια οντότητα που διαφέρει από την πρακτική των ΜΜΕ. Η έννοια της
«υιοθέτησης» υπογραμμίζει αυτήν την αρχή: ένα κοινό ρεύμα στην υποτροφία ΜΜΕ αφορά
την πράξη υιοθέτησης, δηλαδή, την εισαγωγή της τεχνολογίας στις λειτουργίες των ΜΜΕ ή το
ζήτημα της εφαρμογής, εμβάθυνση των συνδέσεων μεταξύ τεχνολογίας και διαφόρων
υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών. Η αναλυτική χωριστότητα της τεχνολογίας και της
πρακτικής συνεχίζεται στο παρελθόν, ακόμη και όταν η τεχνολογία συνδέεται στενά με την
πρακτική (Hernandez, 2018).
Βεβαίως, τόσο η υιοθέτηση όσο και η εφαρμογή είναι προκλητικές και τα παρατηρούμενα
πρότυπα χρήσης της τεχνολογίας διαφέρουν. Το πρόβλημα της χαρτογράφησης αυτών των
διαφορών αντιπροσωπεύει μια σημαντική ερευνητική ατζέντα και οι μελέτες αντιπαραβάλλουν
την υιοθέτηση με τη μη υιοθέτηση ή την εκ των προτέρων λειτουργικοποίηση της έντασης, των
σταδίων ή των φάσεων της χρήσης τεχνολογίας. Η εμπειρική έρευνα καλύπτει διάφορες
κατηγορίες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών Διαδικτύου και κοινωνικών
μέσων. Παρά τις διαφορές μεταξύ των τύπων τεχνολογίας, οι ερευνητές τείνουν να θεωρούν
ομοιογένεια και σταθερότητα μέσα στην τάξη. Για παράδειγμα, η κατασκευή τυπολογίας
εφαρμογών Web 2.0 βασίζεται στην υπόθεση ότι κάθε εφαρμογή έχει σταθερές γενικές
ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να συγκριθούν. Η βιωσιμότητα της βασικής συμβολής της
μελέτης, η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών «για κάθε μικρή επιχείρηση που προσπαθεί να

εκτιμήσει την ανάγκη αυτής της τεχνολογίας», εξαρτάται από την τεχνολογία που παραμένει
σταθερή και ανεξάρτητη από την ιδιοσυγκρασιακή χρήση των ΜΜΕ (Raravi et al, 2020).
Δεδομένου ότι οι γενικές ιδιότητες των τεχνολογιών φαίνεται να έχουν αμφισβητηθεί σπάνια,
μια βασική πρόκληση της διαχείρισης ΤΠΕ αφορά την «μεταφορά γνώσης», δηλαδή το ζήτημα
της απόκτησης και της γνωστοποίησης των απαιτούμενων γνώσεων για την αποτελεσματική
χρήση των ΤΠΕ. Οι τεχνολογίες θεωρούνται ως εργαλεία που πρέπει να κυριαρχούν και το
έργο της ΜΜΕ είναι να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες προκειμένου να
εξαγάγει τα οφέλη από τη χρήση. Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον στόχο, οι αντιλήψεις, οι
δυνατότητες και οι στάσεις της διαχείρισης φαίνονται ιδιαίτερα συναφείς και οι μελέτες έχουν
διερευνήσει την περίπλοκη σχέση μεταξύ των προηγούμενων εμπειριών με την τεχνολογία,
των αντιλήψεων των εμποδίων στην υιοθέτηση, των αντιλήψεων της αξίας, της στάσης
απέναντι στην εφαρμογή, των κινήτρων και της τεχνολογικής ηγεσίας. Συγκεκριμένα, η
αδυναμία της διοίκησης να εκτιμήσει πλήρως τις τεχνολογικές ευκαιρίες έχει αναγνωριστεί ως
σημαντικό εμπόδιο, με αποτέλεσμα πολιτικές προσπάθειες που επικεντρώνονται στην
κατάρτιση τεχνολογίας και στην ανάπτυξη ικανοτήτων ΤΠΕ (Szilivia et al, 2017).
Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική εστίαση στη χρήση ΤΠΕ στις ΜΜΕ, ένα βασικό πρόβλημα με
τα τρέχοντα μοντέλα τεχνολογίας έγκειται στις περιοριστικές υποθέσεις τους. Η διαμόρφωση
τεχνολογιών ως ξεχωριστών πτυχών των λειτουργιών των ΜΜΕ μας εμποδίζει να τις βλέπουμε
ως αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών πρακτικών, ως δυνητικά σταθερή και επίμονη
πτυχή της οργάνωσης των ΜΜΕ, που μπορεί να επηρεάσει την πρακτική ανά πάσα στιγμή και
υπό όλες τις περιστάσεις. Ομοίως, ενώ η οργάνωση ενισχύει την εκτίμηση των γενικών
λειτουργιών και την προβλεψιμότητα των αποτελεσμάτων, αποκρύπτει την πραγματικότητα
της χρήσης τεχνολογίας. Αυτές οι υποθέσεις εμποδίζουν τις προσπάθειες για την προώθηση
μιας ολοκληρωμένης κατανόησης της τεχνολογίας, μιας κατανόησης που αναγνωρίζει τη
συνεχή και ολοκληρωμένη εμπλοκή της τεχνολογίας με τις επιχειρηματικές πρακτικές και
αντιπροσωπεύει τον εντοπισμένο, ποικίλο, δυναμικό και αναδυόμενο χαρακτήρα των
τεχνολογικών επιπτώσεων (Keppels, 2018).

3.2 Ψηφιακά Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης
Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών επιτρέπει στις εταιρείες να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους
και να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών. Η εφαρμογή ψηφιακών λύσεων παρέχει
ευκαιρίες στις εταιρείες να βελτιώσουν τις διαδικασίες αποθήκης. Και οι δύο πλευρές είναι
εξαιρετικά σημαντικές για τη διαχείριση της αποθήκης, καθώς ο εξ ορθολογισμός των
λειτουργιών μπορεί να διευκολύνει την αύξηση της αποδοτικότητας της αποθήκευσης και το
υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών. Στην
κατηγορία εμπειρίας πελατών, τα πιο εξέχοντα στοιχεία, όπου η ψηφιοποίηση είχε τον
μεγαλύτερο αντίκτυπο, βελτίωναν τη συνολική εμπειρία των πελατών και βελτίωναν τα
υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες με φιλικούς προς τον πελάτη τρόπους. Λαμβάνοντας υπόψη
την κατηγορία λειτουργικής βελτίωσης, όλα τα στοιχεία είχαν επηρεαστεί από την
ψηφιοποίηση λίγο πολύ εξίσου και αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν τη βελτίωση των
εσωτερικών επικοινωνιών, την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και τη
βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων (Lee et al, 2018).
Πρέπει να σημειωθεί ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και η ψηφιοποίηση είναι
αναπόφευκτες και πραγματικές για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διαχείριση
αποθήκης για διάφορους λόγους. Πρώτον, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και η
ψηφιοποίηση
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χρησιμοποιήθηκαν νωρίτερα στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν μπορούν πλέον να
ικανοποιήσουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις και τις εξωτερικές απαιτήσεις. Επιπλέον, κάθε
μέρα αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες σε όλο τον κόσμο και υπάρχουν αρκετοί πόροι για
περαιτέρω ανάπτυξη καινοτομιών, πράγμα που σημαίνει ότι η τέταρτη βιομηχανική
επανάσταση και η ψηφιοποίηση είναι τεχνικά δυνατές. Τέλος, λόγω της εμφάνισης νέων
επιχειρηματικών μοντέλων και αγορών, οι περισσότεροι τομείς, συμπεριλαμβανομένης της
διαχείρισης της αποθήκης, επηρεάζονται από το ηλεκτρονικό εμπόριο, τεχνολογίες
πληροφορικής και καινοτομίες, όπως ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής για αποθήκη,
καινοτόμες τεχνολογίες παραλαβής παραγγελιών κ.λπ. (Mao et al, 2018)

Στην έκθεση του McKinsey Global Institute (2013) αναφέρεται ότι η ψηφιοποίηση έχει τη
δυνατότητα να μειώσει ή ακόμη και να εξαλείψει το κόστος μεταφοράς και οριακής παραγωγής
εικονικών αγαθών. Όπως συζητήθηκε στην έκθεση, η ψηφιοποίηση μπορεί να μειώσει το
κόστος με τρεις βασικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος συνίσταται στη δημιουργία αμιγώς
ψηφιακών αγαθών που μπορούν εύκολα να μεταφερθούν. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαχείριση
της αποθήκης, τέτοια ψηφιακά προϊόντα μπορούν να δημιουργηθούν ως φορτωτικές, τακτικές
εκθέσεις, αποδείξεις κ.λπ. Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να
μετατρέψει ακόμη και κάποιες φυσικές ροές ανθρώπων σε εικονικές ροές επιτρέποντας στους
υπαλλήλους να εργάζονται εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες. Ο
δεύτερος τρόπος περιλαμβάνει τη χρήση «ψηφιακών περιτυλίξεων» για την αύξηση της αξίας
των φυσικών ροών. Στη διαχείριση της αποθήκης, τα ψηφιακά περιτυλίγματα μπορούν να είναι
υπολογιστές, τερματικά κινητής τηλεφωνίας, tablet, ακουστικά κ.λπ. Όπως υπογραμμίστηκε
από το McKinsey Global Institute (2013) έχει αποκαλυφθεί το δυναμικό των ψηφιακών
ενεργοποιητών για αρκετό καιρό, αλλά η χρήση τους έχει αυξηθεί μόλις πρόσφατα. Ο τρίτος
τρόπος συνίσταται στην ψηφιοποίηση που λειτουργεί ως μετρητής μετασχηματίζοντας
αλυσίδες αξίας και έτσι η φυσική ροή συστατικών μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στους
καταναλωτές (Kucera, 2017).
Οι καινοτομίες μπορούν να επηρεάσουν τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας των
εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών της αποθήκης. Για παράδειγμα, οι
πληροφορίες παράδοσης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων μπορούν να αλλάξουν σε
πραγματικό χρόνο και όποτε χρειάζεται. Κατά συνέπεια, οι ψηφιακές τεχνολογίες (όπως οι
τεχνολογίες RFID) επιτρέπουν τη διαχείριση προβλημάτων μέσω διαδικτύου και κεντρικά
(Torabizadeh et al, 2020).
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το WMS είναι περισσότερο μια αυτοματοποιημένη λύση
από μια ψηφιακή, δεδομένου ότι είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού για τη διαχείριση των
λειτουργιών της αποθήκης. Επί του παρόντος, το WMS είναι η πιο διαδεδομένη λύση στη
διαχείριση αποθήκης. Το WMS είναι προσανατολισμένο στην παρακολούθηση της κίνησης

και της αποθήκευσης υλικών και πραγματοποιεί αντίστοιχες συναλλαγές σε αποθήκη. Ο κύριος
εταιρικός στόχος της εφαρμογής του WMS είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
αποθήκης μειώνοντας το κόστος και τη διαχείριση των συναλλαγών αποθήκης. Τα συστήματα
WMS έχουν αρχίσει να υποστηρίζουν πολύ πιο εξελιγμένες λειτουργίες από απλές βασικές
λειτουργίες αποθήκης όπως παραλαβή, συλλογή και αποστολή. Η λειτουργικότητα WMS
χρησιμοποιείται όχι περισσότερο από 60% έως 65%, πράγμα που σημαίνει ότι δεν
χρησιμοποιείται μεγάλο δυναμικό WMS (Pane et al, 2018).
Μια άλλη τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται επίσης για τη λήψη παραγγελιών στη
διαχείριση της αποθήκης είναι το pick-to-light. Όπως και η τεχνολογία pick-by-voice η λύση
pick-to-light συνδέεται με το σύστημα WMS. Ο Ken Ruehrdanz, διευθυντής της αγοράς
συστημάτων διανομής της Dematic χαρακτήρισε την τεχνολογία pick-to-light ως δυνητικά
μετασχηματιστικό εργαλείο στη διαχείριση αποθήκης. Η τεχνολογία Pick-to-light με την
αυτόματη εισαγωγή δεδομένων επιτρέπει τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιλογών
παραγγελιών κατά 10% και τη μείωση των ανθρώπινων σφαλμάτων κατά 95%. Η σημασία του
pick-to-light υπογραμμίζεται δεδομένου ότι η τεχνολογία pick-to-light «είναι ένα παιχνίδι
δευτερολέπτων, το οποίο μετατρέπεται σε λεπτά, ώρες και δολάρια» (Wong, 2016).
Κατά την τελευταία δεκαετία, η αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων (RFID) εφαρμόζεται ευρέως
στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ιδιαίτερα στη διαχείριση της αποθήκης.
Ωστόσο, η τεχνολογία RFID δεν είναι καινούργια, δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκε από τη
δεκαετία του 1940. Η τεχνολογία RFID έχει ερευνηθεί εντατικά από πολλούς μελετητές. Το
σύστημα αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) είναι ένα σύστημα με το οποίο ένας φορητός
υπολογιστής που χρησιμοποιείται από έναν επιλογέα παραγγελιών επικοινωνεί με έναν
κεντρικό υπολογιστή από οπουδήποτε στην αποθήκη. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν την
τεχνολογία RFID για να βελτιώσουν τόσο τις ροές υλικών όσο και τις πληροφορίες μέσω
αυτόματης αναγνώρισης αγαθών χρησιμοποιώντας ετικέτες ραδιοσυχνοτήτων. Παλαιότερη
έρευνα αναφέρει ότι οι ετικέτες RFID είναι σε θέση να αποθηκεύουν πολύ περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά από τους παραδοσιακούς γραμμικούς κώδικες. Το σύστημα

RFID επιτρέπει την ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς οι εργαζόμενοι στην
αποθήκη έχουν οδηγίες για όλες τις δραστηριότητες από τον κεντρικό υπολογιστή, ο οποίος
τους λέει τη θέση των προϊόντων και επαληθεύει ότι επέλεξαν τη σωστή σειρά. Παρά τα οφέλη
του RFID, αυτή η τεχνολογία είναι μάλλον δαπανηρή σε σύγκριση με άλλες λύσεις, καθώς το
RFID απαιτεί αναγνώστη ετικετών, κόστος επικοινωνίας και κάποιο κόστος υποδομής (Chen
& Zhao, 2019).
Στο εμπόριο, στη διαχείριση αποθέματος πολλοί χρησιμοποιούν την τεχνολογία του
γραμμωτού κώδικα (barcode) για τον εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων τους. Ένα σύστημα
απογραφής γραμμωτού κώδικα μπορεί να ελαχιστοποιήσει το σφάλμα, να εξοικονομήσει
χρήματα και να βελτιώσει την παραγγελία. Εκτός από την προσιτή τιμή και την αυξημένη
απόδοση, υπάρχουν πολλά οφέλη από την υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης αποθέματος
γραμμωτού κώδικα.
Περιλαμβάνεται από σύμβολα που κάνουν κάθε γραμμωτό κώδικα και, στη συνέχεια, κάθε
προϊόν, μοναδικό σε ένα περιβάλλον απογραφής. Απαιτείται αναγνώστης γραμμωτού κώδικα
(barcode reader/scanner) για την ανάγνωση του κώδικα. Ο αναγνώστης χρησιμοποιεί μια δέσμη
λέιζερ που μπορεί να ανιχνεύσει τις αντανακλάσεις από τις γραμμές καθώς και το πάχος του
χώρου και να αναδιαμορφώσει αυτό το μοτίβο σε έναν αριθμό σε ψηφιακή μορφή. Τα
συστήματα αποθέματος, τα συστήματα POS κ.λπ. χρησιμοποιούν αυτήν την ψηφιακή μορφή
για τη μεταφορά πληροφοριών σχετικά με αυτό το προϊόν σε διάφορες τοποθεσίες όπου οι
χρήστες μπορούν να λάβουν έξυπνες αποφάσεις σχετικά με το προϊόν και την επιχείρησή τους
με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται. Ένα πράγμα σχετικό με τους γραμμικούς κώδικες είναι
ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι και εξυπηρετούν πολύ διαφορετικούς σκοπούς
(Frusman & Wibisono, 2014).
Αυτοί οι σκοποί διαφέρουν για διάφορους λόγους. Διαφέρουν απλώς λόγω της χώρας και της
χρήσης τους, ενώ άλλα διαφέρουν λόγω λειτουργικότητας. Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν
περίπου 15 διαφορετικοί τύποι γραμμωτού κώδικα. Ωστόσο, οι γραμμικοί κώδικες είναι

απολύτως προσαρμόσιμοι και μπορούν να υιοθετηθούν για μοναδικές περιπτώσεις χρήσης,
ανάλογα με το τι σύστημα απογραφής barcode χρησιμοποιείται και τις συγκεκριμένες ανάγκες
της επιχείρησης. Για παράδειγμα, συνιστάται στους πελάτες να δημιουργούν γραμμωτούς
κώδικες για τις τοποθεσίες τους στην αποθήκη τους και stock keeping unit (SKU) προϊόντων
(και οι δύο είναι προσαρμόσιμοι γραμμωτοί κωδικοί) σε συνδυασμό με τους γενικούς κωδικούς
προϊόντων (universal product code - UPC). Και τα δύο είναι ιδανικά για βέλτιστη
παρακολούθηση. Χρησιμοποιώντας αυτές τις μορφές γραμμωτού κώδικα, οι χειριστές
αποθηκών και άλλοι χρήστες μπορούν να βρίσκουν, να παρακολουθούν και να στέλνουν
αντικείμενα με ευκολία (Istiqomah et al, 2020).
Η έξυπνη διαχείριση αποθέματος αποτελεί βασικό στοιχείο για τη συνολική ανάπτυξη
οποιασδήποτε εταιρείας. Όσοι διαχειρίζονται το απόθεμα είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση
των επιπέδων αποθέματος, εκτός αποθεμάτων, τοποθεσιών προϊόντων, παρακολούθησης,
λήψης, αποστολής και άλλων. Αυτές οι ευθύνες είναι ζωτικής σημασίας και τα λάθη που
γίνονται σε αυτούς τους τομείς μπορεί να είναι δαπανηρά. Η κακή διαχείριση του αποθέματος
μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες πωλήσεις, μειωμένο μερίδιο αγοράς, αυξημένο κόστος
αποθέματος και απώλεια σχέσης με τους πελάτες. Είναι κατανοητό ότι το ανθρώπινο σφάλμα
είναι αναπόφευκτο, αλλά υιοθετώντας τη διαχείριση αποθέματος γραμμωτού κώδικα, τα
σφάλματα μειώνονται δραματικά. Τα συστήματα αποθέματος γραμμωτού κώδικα είναι μια πιο
αξιόπιστη και αποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης αποθέματος. Σε μια προσπάθεια
ανακούφισης των μη αυτόματων διαδικασιών, η διαχείριση αποθέματος γραμμωτού κώδικα
επιτρέπει στους διαχειριστές να εκτελούν τα καθήκοντά τους με πιο βολικό και
αποτελεσματικό τρόπο με αποτέλεσμα αυξημένη ακρίβεια και ταχύτερη επεξεργασία (Jia et al,
2018).
Οι εταιρείες χρησιμοποιούν την τεχνολογία barcoding επειδή:
⎯ Είναι απλή
⎯ Είναι οικονομικά αποδοτική

⎯ Είναι εύκολα διαθέσιμη
⎯ Οι γραμμικοί κώδικες εξαλείφουν το σφάλμα
⎯ Οι γραμμικοί κώδικες παρέχουν ασφάλεια
⎯ Η παρακολούθηση αποθέματος με γραμμωτούς κώδικες εξοικονομεί χρόνο (Teja &
Kumaar, 2018)

3.3 Η χρήση των ΤΠΕ και των Ψηφιακών Συστημάτων Διαχείρισης
Αποθήκης Παγκοσμίως
Προς το παρόν το WMS είναι η πιο δημοφιλής λύση στη διαχείριση αποθήκης σε διεθνείς
εταιρείες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το WMS είναι ένα σύστημα λογισμικού ή μια
εφαρμογή υπολογιστή που βασίζεται σε βάση δεδομένων για παρακολούθηση και διαχείριση
διαδικασιών αποθήκης. Το WMS χαρακτηρίστηκε ως «ο παππούς του χώρου λογισμικού
εφοδιαστικής αλυσίδας». Το WMS χρησιμεύει ως κόμβος σύνδεσης για την ολοκλήρωση
ψηφιακών λύσεων (Baruffaldi et al, 2019).
Διακρίνονται τρεις τύποι συστημάτων διαχείρισης αποθήκης:
⎯ Βασικό WMS - αυτός ο τύπος WMS είναι ο πιο απλός, καθώς είναι κατάλληλος μόνο
για πληροφορίες ελέγχου και καταγραφής θέσης. Το Basic WMS επικεντρώνεται στην
απόδοση.
⎯ Advanced WMS - εκτός από τις λειτουργίες ενός βασικού WMS, αυτός ο τύπος έχει
εκτεταμένες δυνατότητες όπως ο προγραμματισμός πόρων και δραστηριοτήτων για
τον συγχρονισμό της ροής των εμπορευμάτων. Το επίκεντρο του Advanced WMS είναι
η ανάλυση απόδοσης, αποθεμάτων και χωρητικότητας.
⎯ Complex WMS - αυτός ο τύπος WMS είναι ο πιο εξελιγμένος, δεδομένου ότι επιτρέπει
τη βελτιστοποίηση μιας αποθήκης ή ακόμη και μιας ομάδας αποθηκών. Όσον αφορά
τη λειτουργικότητα, το σύνθετο WMS προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία λειτουργιών,

όπως ο σχεδιασμός εφοδιαστικής προστιθέμενης αξίας και οι λειτουργίες μεταφοράς
(Duan & Xu, 2016).
Μια άλλη ταξινόμηση των συστημάτων WMS προτείνεται, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν
τρεις τύποι WMS:
⎯ Τυπικό WMS - αυτός ο τύπος συστήματος απαιτεί ρύθμιση, και τα στοιχεία WMS δεν
μπορούν να αλλάξουν
⎯ Διαμορφωμένο WMS - σε αυτό το σύστημα υπάρχουν ευκαιρίες για αλλαγή επιλογών
ή παραμέτρων του συστήματος
⎯ Προσαρμοσμένο WMS - το πιο εξελιγμένο WMS, δεδομένου ότι κυμαίνεται από
τυπικές ενότητες έως συγκεκριμένες μονάδες έργου, και τα στοιχεία WMS μπορούν
να αλλάξουν (Buchkov et al, 2017).
Προβλέπεται ότι το 2021 μεταξύ των χρηστών WMS θα υπάρξει στροφή προς το Best-ofBreed και το Full-feature WMS. Έτσι, θα υπάρχει αύξηση κατά 76% μεταξύ των χρηστών
στο Complex WMS και το 40% των χρηστών δεν θα χρησιμοποιούν πλέον τα βασικά
συστήματα WMS (Caricdade et al, 2017).
Τα κύρια συστατικά ενός συστήματος WMS είναι τα ακόλουθα:
1) Το μέρος του πελάτη (φορητά τερματικά).
2) Κινητοί σταθμοί εργασίας των συμμετεχόντων στη ροή εργασίας (κινητά
φορτηγά με ζυγαριά, κινητές μονάδες διαλογής και διανομής αγαθών κ.λπ.).
3) Σταθεροί σταθμοί εργασίας των συμμετεχόντων στη ροή εργασίας (χειριστές,
επόπτες, υπάλληλοι της περιοχής συσκευασίας κ.λπ.).
4) Application Server, ο οποίος μερικές φορές μπορεί να ενσωματωθεί στο
επίπεδο της πλατφόρμας που χρησιμοποιείται με τη βάση δεδομένων
διαχείρισης διακομιστή.
5) Βάσεις δεδομένων διακομιστή διαχείρισης (Chen et al, 2017).

Το κύριο πλεονέκτημα του συστήματος WMS σε σύγκριση με το σύστημα Material Resource
Planning (MRP) και το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι ότι ενώ τα MRP και ERP
επικεντρώνονται στην αποθήκευση προϊόντων σε σταθερές περιοχές αποθήκευσης, κάτι που
είναι σαφώς ανεπαρκές για αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης αποθήκης, τα συστήματα
WMS επιτρέπουν την προσαρμογή των τοποθεσιών αποθήκευσης ανάλογα με τις συνθήκες
των προϊόντων (θερμοκρασία, υλικό κ.λπ.) και την πραγματοποίηση αποθέματος χωρίς να
παρεμβαίνει στις διαδικασίες παραγωγής (Kim & Park, 2016).
Εκτός από αυτό το πλεονέκτημα, το σύστημα WMS επιτρέπει επίσης να εξακριβώνεται η
ακρίβεια των παραγγελιών και των αποστολών, να αυξάνεται η απόδοση με την ενσωμάτωση
άλλων λύσεων (Σύστημα Ελέγχου Αποθήκης, Σύστημα Διαχείρισης Μεταφορών κ.λπ.) και να
βελτιώνεται η παραγωγικότητα της εργασίας παρακολουθώντας την παραγωγικότητα των
εργαζομένων στην αποθήκη και την αλλαγή στους μεμονωμένους βασικούς δείκτες. Ένα άλλο
πλεονέκτημα του WMS είναι ότι όλες οι συναλλαγές αποθήκης παρακολουθούνται και
διαχειρίζονται από το σύστημα και το WMS μπορεί να εμφανίζει όλες τις δραστηριότητες σε
πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, το σύστημα WMS επιτρέπει τη σημαντική μείωση της
γραφειοκρατίας, καθώς οι αναφορές με το σύστημα μπορούν να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά.
Επιπλέον, το WMS παρέχει καλύτερη χρήση χώρου λόγω της αυξημένης ταχύτητας των
διαδικασιών εκπλήρωσης και κατά συνέπεια το κόστος κράτησης μπορεί να μειωθεί δραστικά
(Deng et al, 2018).
Επισημαίνεται ότι το τυπικό εύρος εξοικονόμησης λόγω της εφαρμογής του WMS κυμαίνεται
μεταξύ 20 και 40%. Έτσι, το WMS είναι σε θέση να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα κατά 35%,
να μειώσει το κόστος μεταφοράς αποθέματος κατά 27%, να παρέχει πιο αποτελεσματική χρήση
χώρου από 10 έως 20%, πτώση αποθέματος κατά 50% μετά από περίπου 3 χρόνια, αύξηση της
ακρίβειας αποθέματος κατά 20 % και βελτίωση της ακρίβειας αποστολής κατά περίπου 5%.
Επιπλέον, σημειώθηκε ότι το WMS μπορεί να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης πελατών και
τηλεφώνου, τον αριθμό των αποθεμάτων, να βελτιώσει την ακρίβεια και την επικαιρότητα των

παραδόσεων, να αυξήσει την κερδοφορία ανά παραγγελία και ανά πελάτη και ως αποτέλεσμα
να αυξηθούν οι πωλήσεις (Lee et al, 2018).

3.4 Η χρήση των ΤΠΕ και των Ψηφιακών Συστημάτων Διαχείρισης
Αποθήκης στην Ελλάδα
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση της αγοράς των
συστημάτων ERP (Enterprise Resource Planning) στη χώρα μας. Τα λογισμικά συστήματα
ERP συνδέουν και ενσωματώνουν τις διαφορετικές πτυχές του οργανισμού, επιτρέποντας τη
βελτιστοποίηση των διαδικασιών και παρέχοντας ακριβείς πληροφορίες σε ολόκληρο τον
οργανισμό. Όπως γίνεται αντιληπτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν ένα σημαντικό
μερίδιο στην αγορά του ERP. Στις περισσότερες μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις δεν γίνεται χρήση
προηγμένων συστημάτων για διαχείριση αποθηκών. Συγκεκριμένα στη χώρα μας, στις
περισσότερες περιπτώσεις παρατηρείται αποκλειστικά ένα υπολογιστής με τη χρήση ενός
τυπικού λογιστικού προγράμματος ή με τη χρήση ενός προγράμματος τύπου office. Αυτό
πραγματοποιείται επειδή δεν κρίνεται αναγκαίο ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, διότι τα
νούμερα και τα προϊόντα είναι ιδιαίτερα μικρά ώστε να καταγραφούν χειροκίνητα. Αυτή η
πρακτική ωστόσο δεν δύναται να βελτιώσει τον τρόπο που λειτουργεί η επιχείρηση για τους
εξής λόγους :
1.

Ενδέχεται να εμφανιστούν σημαντικά λάθη κατά τη διαδικασία που καταχωρούνται
τα στοιχεία.

2.

Η διαδικασία του ελέγχου πραγματοποιείται όχι από το πρόγραμμα αλλά από τον
άνθρωπο, και συνεπώς, είναι πιθανή η εμφάνιση λαθών κατά τη διάρκεια του
ελέγχου.

3.

Τα προγράμματα του συγκεκριμένου τύπου δεν μπορούν να ενσωματώσουν νέα
στοιχεία ή να βελτιώσουν τον τρόπο που λειτουργούν.

4.

Οι χρόνοι κατά τους οποίους καταχωρούνται τα δεδομένα είναι προφανώς
μεγαλύτεροι της αυτόματης διαδικασίας (Μπέλλος & Χορμοβίτης, 2017).

Στην περίπτωση που η αποθήκη έχει μεγάλη έκταση και τα δεδομένα που πρέπει να
επεξεργαστούν είναι πολλά, ο υπεύθυνος έχει τη δυνατότητα για εγκατάσταση ενός δικτύου
από υπολογιστές που θα έχουν ταυτόχρονη εργασία. Ο κάθε υπολογιστής έχει τη δυνατότητα
για εκτέλεση μιας συγκεκριμένης διεργασίας, και ο κεντρικός server να αποθηκεύει τα
δεδομένα όλα μαζί. Σε περιπτώσεις βέβαια που δεν καταχωρούνται αυτόματα τα δεδομένα
μπορεί να προκύψουν αρκετά λάθη. Τα δεδομένα καταχωρούνται σε διάστημα κάποιων ωρών
ως και μια μέρα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η ενημέρωση. Αυτή η καθυστέρηση δύναται
να προκαλέσει προβλήματα, όπως αυτό του πλεονάζοντος αποθέματος. Τα λάθη αυτά
αποφεύγονται αν χρησιμοποιηθούν ασύρματες ζεύξεις και το σύστημα λειτουργήσει σε
πραγματικό χρόνο (Μάρρας, 2018).
Ο βασικότερος λόγος που αρκετές επιχειρήσεις δεν μπορούν να κάνουν χρήση τέτοιου
συστήματος είναι γιατί τα εξειδικευμένα συστήματα για τη διαχείριση αποθηκών ενδέχεται να
έχουν αυξημένο κόστος αγοράς. Στη χώρα μας, ελάχιστες επιχειρήσεις έχουν προσπαθήσει να
εγκαταστήσουν ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα. Αυτό το γεγονός προκαλεί πρόβλημα ώστε να
αναπτυχθεί περεταίρω το πρόγραμμα. Αν τα προβλήματα και απαιτήσεις από τους πελάτες
αναφέρονταν συχνότερα, το λογισμικό θα είχε αναπτυχθεί γρηγορότερα (Δημητρακόπουλος,
2020).

4 Εμπειρικό Μέρος
4.1 Ανάλυση Εταιρείας
Η εταιρεία που αναλύεται στην παρούσα εργασία ασχολείται εδώ και εικοσιτέσσερα χρόνια με
τον κλάδο που αφορά το χονδρικό εμπόριο, και συγκεκριμένα το εμπόριο για εργαλεία, είδη
προστασίας και είδη χρωματοσιδηροπωλείου. Οι δραστηριοποιήσεις της

εταιρείας

Δ.ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ γίνονται στον ελλαδικό χώρο, εργάζονται σε αυτή
σχεδόν είκοσι άτομα και έχει στη διάθεσή της ένα δίκτυο από εκπροσώπους-πωλητές που
αυξάνεται διαρκώς σε όλη την χώρα. Έχει στη διάθεσή της ευρεία γκάμα προϊόντων (18.500
κωδικοί), τα οποία εισάγονται κατά βάση μέσω εταιριών του εξωτερικού, λόγω της πλήρους
ανταπόκρισης των τεχνικών χαρακτηριστικών στις απαιτήσεις που έχουν οι εθνικοί και διεθνείς
κανονισμοί που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια.

4.1.1

Υφιστάμενη κατάσταση αποθήκης

Η εταιρεία διαθέτει μια κεντρική αποθήκη, η οποία είναι διαμορφωμένη με διαδρόμους και
ράφια και τα περισσότερα προϊόντα είναι τοποθετημένα ανά εργοστάσιο ώστε να είναι πιο
εύκολο για τους αποθηκάριους να θυμούνται τη θέση τους. Η εισαγωγή των προϊόντων στην
αποθήκη γίνεται χωρίς σήμανση και αρκετοί προμηθευτές δεν έχουν ετικέτες barcode στα
προϊόντα τους. Τα δελτία αποστολής καταχωρούνται με πληκτρολόγηση στο πληροφοριακό
σύστημα και συνήθως αρκετές ώρες μετά την παραλαβή των ειδών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
τα αποθέματα της αποθήκης να ενημερώνονται με καθυστέρηση και να μην γνωρίζουμε με
ακρίβεια το stock της αποθήκης μας. Επίσης, η καταχώρηση της θέσης αποθήκευσης ενός
κωδικού γίνεται manual. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα ενημερώνεται αρκετή ώρα μετά την
φυσική τοποθέτηση του είδους με αποτέλεσμα η πληροφορία για τη θέση του κωδικού να μην
είναι διαθέσιμη την ώρα που θα χρειαστεί για παράδειγμα να γίνει το picking μιας παραγγελίας
και έτσι να μην μπορέσει να εξυπηρετήσει η εταιρεία τον πελάτη και η εταιρεία να χάσει την
πώληση. Όσον αφορά τη διαδικασία της συλλογής των παραγγελιών (order picking) , γίνεται
χειροκίνητα σύμφωνα με τη λίστα που έχει ο αποθηκάριος στα χέρια του (packing list). Το
packing list είναι σαφώς δύσκολο να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε
να συλλέξει τα σωστά προϊόντα. Επομένως, είναι σύνηθες φαινόμενο να υπάρχουν λάθη στις
παραγγελίες των πελατών.

Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η εταιρία είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση του
προβλήματος της λειτουργία της αποθήκης και του προβλήματος για τη λήψη παραγγελιών. Ο
όγκος του προϊόντων διακίνησής της είναι τεράστιος, οι κωδικοί για τα προϊόντα αυξάνονται
με έντονο ρυθμό και πολλές φορές παρουσιάζονται λάθη στις παραγγελίες, με αποτέλεσμα να
προκαλείται απώλεια εσόδων και οι πελάτες να μην εξυπηρετούνται όπως επιθυμούν. Οι
πληροφορίες που αντλούνται για τα στοιχεία που αφορούν τα αποθέματα είναι μια διαδικασία
που απαιτεί αρκετό χρόνο, στην οποία γίνεται παρέμβαση πολλών χρηστών, με συνέπεια οι
πληροφορίες που αντλούνται να είναι λανθασμένες και με καθυστέρηση.
Είναι συνεπώς αναγκαίο να εγκατασταθεί ένα Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο θα οδηγήσει
στην αυτοματοποίηση αρκετών διαδικασιών όπως: την διαδικασία παραγγελίας και ελέγχου
παραλαβής υλικών μέσω προμηθευτών, τη διαδικασία ελέγχου και αποστολής προϊόντων
έναντι των πελατών, πληροφορίες που αναφέρουν ποια προϊόντα είναι διαθέσιμα καθώς και
την ιχνηλασιμότητα τους, την διαδικασία απογραφής αποθήκης, και την διαδικασία
τιμολόγησης, ώστε οι λειτουργείες της αποθήκης να γίνονται συντομότερα και με την
απαιτούμενη ασφάλεια. Αφού εγκαταστήσει το Πληροφοριακό Σύστημα η εταιρεία θα μπορεί
να ανταποκριθεί πιο άμεσα στις ανάγκες που έχουν οι πελάτες και στην σωστή εξυπηρέτησή
τους καθώς και να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχει η διοίκηση για να πληροφορείται άμεσα
κάθε στιγμή και in real time και κατά συνέπεια να λαμβάνει σωστές αποφάσεις, στοιχεία που
θα τη βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας της και να
ανταποκριθεί σε μια ανταγωνιστική αγορά που αυξάνεται ραγδαία.
Επομένως, για την διαχείριση της αποθήκης της εταιρείας προτείνεται η εφαρμογή του WMS,
το οποίο με τη χρήση της τεχνολογίας barcode και των ασύρματων ζεύξεων (RF Technology)
θα βελτιώσει σημαντικά το χειρισμό μεγάλου όγκου προϊόντων και θα βοηθήσει στη
αποδοτικότερη λειτουργεία της αποθήκευσης. Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή των
συγκεκριμένων συστημάτων είναι όλα τα προϊόντα να έχουν barcode. Μέσω των barcode
scanner θα είναι εφικτή η παρακολούθηση όλων των αποθεμάτων από την ημέρα της
εισαγωγής τους στην αποθήκη, την τοποθέτηση τους στο ράφι, στη συνέχεια την αποστολή

τους στους πελάτες, μέχρι και της πιθανής επιστροφής κάποιον ελλαττωματικών από αυτών,
καταγράφοντας έτσι όλο το ιστορικό της διακίνησης.

4.2 Περιγραφή Πληροφοριακού Συστήματος αποθήκης
Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του barcode, οι
ετικέτες barcode και οι σαρωτές barcode (μηχανήματα RF).
Η ετικέτα barcode είναι ένα οπτικό στοιχείο που αποτελείται από μια σύνθεση ράβδων που
έχουν ένα σύνολο αριθμών κάτω από αυτήν. Είναι μια αναπαράσταση δεδομένων που μπορούν
να μεταφραστούν από έναν συγκεκριμένο τύπο μηχανής. Κανονικά, τα δεδομένα στο barcode
περιέχουν ένα οπτικό στοιχείο ενός αντικειμένου. To barcode μπορεί να σαρωθεί με
συγκεκριμένο οπτικό σαρωτή που ονομάζεται Barcode Scanner (RF Machine). Ο σαρωτής
barcode είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί υπέρυθρες που καταγράφουν και μεταφράζουν
barcode από την εικόνα σε αλφαριθμητικό ψηφίο.Στη συνέχεια, ο σαρωτής barcode διαβιβάζει
τα δεδομένα ή τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων του Συστήματος Διαχείρισης Αποθήκης.
Οι αριθμοί που εμφανίζονται δείχνουν τις πληροφορίες των προϊόντων, όπως τιμή, αριθμός
προϊόντων σε απόθεμα, περιγραφή προϊόντος (χρώμα, μέγεθος, μοντέλο κ.λπ.) και τοποθεσία
αποθήκευσης.
Μέσω του συστήματος αυτού και τις διαθέσιμες πληροφορίες που προσφέρει, επιτρέπεται η
διαχείριση όλων των διαδικασιών της αποθήκης, όπως αποθήκευση, παραγγελειοληψία κτλ να
γίνεται πάντα σε πραγματικό χρόνο και διευκολύνει την αποθήκη να ανταποκρίνεται άμεσα
στις καθημερινές μεταβολές. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή να συντονίζει τις
εργασίες του κατά το βέλτιστο τρόπο και τέλος, πολύ σημαντικό είναι ότι μέσω του
συστήματος ξέρουμε ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται κάθε προϊόν. Έτσι γίνεται πιο εύκολα η
συλλογή, αποφεύγονται λάθη, γνωρίζουμε κάθε στιγμή τις κενές θέσεις της αποθήκης και η
αποθηκευτική ικανότητα της αποθήκης μας βελτιώνεται.

Για να εφαρμοστεί με επιτυχία το νέο πληροφοριακό σύστημα στην εταιρεία απαιτούνται τα
παρακάτω:
Πρώτον , όπως αναφέραμε και παραπάνω θα πρέπει η ενέργεια αυτή να υποστηρίζετε από την
διοίκηση καθώς και όλους τους ενδιαφερομένους της εταιρείας. Είναι σημαντικό να
δημιουργηθεί μια ομάδα από άτομα κάθε τμήματος που θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό, τη
δοκιμή και την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος.
Σπουδαίο ρόλο στην σωστή εφαρμογή του νέου WMS παίζει επίσης και η εκπαίδευση κυρίως
των εργαζομένων που θα χρησιμοποιούν καθημερινά το νέο σύστημα. Θα πρέπει να μάθουν τι
θα κάνει το νέο σύστημα, πως θα το κάνουν αλλά και τι θα αλλάξει με τη χρήση του και ποια
τμήματα θα επηρεαστούν.
Απαραίτητο επίσης είναι όλα τα προϊόντα από όλους τους προμηθευτές να εισέρχονται στην
αποθήκη με ετικέτες που εκτός από τον κωδικό του είδους θα πρέπει να υπάρχει και το
barcode. Αν σε κάποιες ετικέτες δεν υπάρχει barcode θα πρέπει είτε να έρθει σε συμφωνία μαζί
τους ώστε να τοποθετούν οι ίδιοι barcode , είτε να αναλάβει η ίδια η εταιρεία να εκτυπώνει
ετικέτες με barcode. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να έχει ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα
με τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το είδος ώστε να έχει τη δυνατότητα να τις
παρακολουθεί. Αυτές είναι: ο κωδικός είδους, κωδικός είδους προμηθευτή , κωδικός barcode
είδους και συσκευασίας, περιγραφή είδους, μονάδες μέτρησης, τεμάχια ανά κιβώτιο και
κιβώτια ανά παλέτα ,θέση αποθήκευσης είδους, κωδικός θέσης αποθήκευσης.

4.2.1 Διαδικασίες μετά την εφαρμογή του Πληροφοριακού συστήματος αποθήκης
(WMS)
Η εφαρμογή της τεχνολογίας του barcode και των ασύρματων ζεύξεων (RF Technology) σε
κάθε διαδικασία στο Warehouse Management System θα εξηγηθεί ως εξής:

1) Παραλαβή: Κατά την παραλαβή, ο χειριστής με τη χρήση του ασύρματου
τερματικού σαρώνει τα barcode όλων των ειδών που έχει μπροστά του.
Με την προϋπόθεση ότι έχουμε ενημερώσει κατάλληλα το σύστημα, αυτό
θα αναγνωρίσει αν το barcode που σκανάραμε αφορά τεμάχιο ή άλλη
συσκευασία και αντίστοιχα θα προσθέσει τη σωστή ποσότητα. Όταν
ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργείται ένα παραστατικό παραλαβής
στο σύστημα, το οποίο ενημερώνει αυτόματα το υπόλοιπο των
αποθεμάτων. Αν κάποιο είδος δεν έχει barcode, ο χειριστής έχει τη
δυνατότητα στη φάση αυτή να εκτυπώσει ετικέτα με το barcode μέσω του
συστήματος και να συνεχίσει τη διαδικασία. Έτσι δεν απαιτείται η
εκτυπωμένη λίστα των ειδών προς παραλαβή που χρειαζόταν πριν, η
διαδικασία είναι πιο εύκολη για τον αποθηκάριο και έχουμε άμεση
ενημέρωση του υπολοίπου των ειδών.
2)

Αποθήκευση (Putaway) : Μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων, η
επόμενη διαδικασία είναι η αποθήκευση. Η αποθήκευση είναι μια
δραστηριότητα τοποθέτησης των αγαθών στον χώρο αποθήκευσης. Σε
αυτή τη διαδικασία, τα προϊόντα συνήθως θα τοποθετούνται σε ράφι. Στη
διαδικασία αποθήκευσης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να
σαρωθεί το barcode με τη χρήση του φορητού τερματικού στη φόρμα
αποθήκευσης και, στη συνέχεια, να σαρωθεί το barcode σε κάθε προϊόν
που θα αποθηκευτεί. Το επόμενο βήμα είναι η σάρωση του barcode στα
αγαθά που θα αποθηκευτούν και θα τοποθετηθούν στο κατάλληλο μέρος.
Αφού τα εμπορεύματα τοποθετηθούν στο κατάλληλο μέρος, η διαδικασία
αποθήκευσης που ολοκληρώθηκε θα εμφανίζεται στο σύστημα. Μετά την
ολοκλήρωση της αποθήκευσης, το Warehouse Management System θα
ενημερώνει αυτόματα το απόθεμα. Στο σύστημα διαχείρισης της
αποθήκης υπάρχουν δύο τρόποι για τον προσδιορισμό της θέσης
αποθήκευσης, η ελεύθερη ροή (free-flow) και η αφοσίωση. Ελεύθερη ροή

σημαίνει ότι το σύστημα διαχείρισης της αποθήκης θα προτείνει
τοποθεσίες για αποθήκευση αγαθών τυχαία. Και οι δύο τρόποι έχουν τα
δικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το πλεονέκτημα της
ελεύθερης ροής είναι ότι ο χώρος στην αποθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με τον βέλτιστο τρόπο, ενώ το μειονέκτημα της ελεύθερη ροής είναι ότι
το σύστημα θα επιλέξει τυχαία τον τόπο αποθήκευσης των εμπορευμάτων,
έτσι ώστε η θέση των αγαθών στο ράφι να μην είναι τακτοποιημένη
σύμφωνα με το είδος εμπορευμάτων. Το πλεονέκτημα για την αφοσίωση
είναι ότι τα αγαθά θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με τον τύπο των αγαθών
και θα διευκολύνουν τον επιλογέα

κατά την παραλαβή των

εμπορευμάτων, ενώ το μειονέκτημα είναι ότι εάν ο χώρος σε ένα ράφι ή
σε χώρο αποθήκευσης είναι ήδη γεμάτος, το σύστημα θα προτείνει ένα
άλλο μέρος για την αποθήκευση των εμπορευμάτων και συνήθως η
τοποθεσία αποθήκευσης θα είναι πολύ μακριά.
3)Επεξεργασία Παραγγελίας / Συλλογή: Η συλλογή είναι η δραστηριότητα
προετοιμασίας και παραλαβής εμπορευμάτων στην αποθήκη σύμφωνα με τη
λίστα επιλογής. Οι λίστες επιλογής προέρχονται από τις παραγγελίες που
έχουν καταχωρηθεί στο κεντρικό σύστημα. Το σύστημα παρέχει τη
δυνατότητα να δημιουργούνται λίστες παραλαβής συγκεντρωτικά ή ξεχωριστά
για κάθε παραγγελία. Το άτομο που κάνει τη διαδικασία συλλογής ονομάζεται
picker. Η λίστα επιλογής περιέχει τον αριθμό παραγγελίας, τον τύπο των
εμπορευμάτων, την ποσότητα των εμπορευμάτων και τη θέση παραλαβής των
εμπορευμάτων. Όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία παραλαβής, με τη χρήση των
ασύρματων τερματικών, ο επιλογέας πρέπει επιλέξει τη λίστα συλλογής ώστε
να εμφανίσει τις πληροφορίες των αγαθών, τον αριθμό της ποσότητας των
παραγγελθέντων αγαθών και τη θέση αποθήκευσης των αγαθών που θα
παραληφθούν. Στη συνέχεια, με το εργαλείο επιλογής σαρώνει το barcode στη
θέση αποθήκευσης και εάν η τοποθεσία είναι η σωστή, ο επιλογέας μπορεί να

σαρώσει το barcode στα προϊόντα που πρέπει να επιλεγούν σύμφωνα με τη
λίστα επιλογής. Στη διαδικασία παραλαβής, ο επιλογέας πρέπει να
παραλαμβάνει τα αγαθά σύμφωνα με τη θέση και τη σειρά των εμπορευμάτων
που βρίσκονται στη λίστα συλλογής, και εάν δεν συμφωνεί με τη λίστα
συλλογής, τότε θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα. Η διαδικασία
αυτή ονομάζεται επιλογή διαδρομής (picking route). Η επιλογή διαδρομής θα
αυξήσει την αποδοτικότητα, με αποτέλεσμα η διαδικασία παραλαβής να είναι
πιο κατευθυνόμενη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής, το
σύστημα διαχείρισης της αποθήκης θα ενημερωθεί. (1) το απόθεμα αγαθών
στη θέση αποθήκευσης μειώνεται, (2) η ποσότητα αποθεμάτων έχει αλλάξει,
και (3) η παραγγελία ολοκληρώθηκε. Το πλεονέκτημα της χρήσης barcode στη
διαδικασία συλλογής είναι η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων στα προϊόντα
που συλλέγονται από τον επιλογέα και η επιτάχυνση του επιλογέα κατά την
παραλαβή των εμπορευμάτων.
3)Εξερχόμενος έλεγχος. Αποτελεί μια διαδικασία για τον έλεγχο των
εμπορευμάτων που έχουν παραληφθεί από τον επιλογέα, σύμφωνα με τη λίστα
συλλογής, προτού τα εμπορεύματα βγουν από την αποθήκη. Το άτομο που
κάνει τη διαδικασία ελέγχου ονομάζεται ελεγκτής. Σε αυτήν τη διαδικασία
εξερχόμενου ελέγχου, ο επιλογέας πρέπει να υποβάλει τον αριθμό
παραγγελίας, τη συγκεκριμένα

λίστα επιλογής και επίσης τη φυσική

κατάσταση των προϊόντων στον ελεγκτή. Το barcode της λίστας συλλογής θα
σαρωθεί και στη συνέχεια θα δει τον αριθμό παραγγελίας, τον τύπο των
εμπορευμάτων και την ποσότητα των εμπορευμάτων που παραλαμβάνονται
από τον επιλογέα. Μετά από αυτό, ο ελεγκτής θα ελέγξει τη φυσική κατάσταση
των εμπορευμάτων. Ο έλεγχος της φυσικής κατάστασης των εμπορευμάτων
ονομάζεται ποιοτικός έλεγχος, στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που
θα σταλούν είναι σε καλή κατάσταση και, στη συνέχεια, να συνεχίσει τη
διαδικασία συσκευασίας των εμπορευμάτων. Εάν τα παραληφθέντα

εμπορεύματα είναι σύμφωνα με την παραγγελία, το σύστημα διαχείρισης της
αποθήκης θα ενημερώσει αυτόματα ότι τα προϊόντα είναι έτοιμα για
αποστολή. Στη συνέχεια, το σύστημα θα εκτυπώσει αυτόματα τη λίστα
συσκευασίας. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης barcode στη διαδικασία
εξερχόμενου ελέγχου είναι ότι μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της
έλλειψης ή της υπερβολικής ποσότητας των αγαθών που επιλέγει ο επιλογέας
και να ανακαλύψει την ποιότητα των αγαθών που πρόκειται να αποσταλούν,
μειώνοντας το ανθρώπινο σφάλμα στον έλεγχο των εμπορευμάτων, και
επιταχύνοντας την παράδοση πληροφοριών / δεδομένων σε πραγματικό χρόνο,
ώστε τα δεδομένα που λαμβάνονται να είναι πιο ακριβή και να
ελαχιστοποιηθεί η χρήση χαρτιού.
4)Φόρτωση. Η φόρτωση είναι η διαδικασία φόρτωσης των εμπορευμάτων σε
φορτηγό ή εμπορευματοκιβώτιο που θα σταλούν στον προορισμό. Στη
διαδικασία φόρτωσης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η σάρωση
του barcode στη λίστα συσκευασίας. Η λίστα συσκευασίας είναι μια
λεπτομερής λίστα με τους τύπους και τις ποσότητες των εμπορευμάτων στη
συσκευασία. Η λίστα συσκευασίας περιέχει τον αριθμό συσκευασίας, το
περιεχόμενο κάθε συσκευασίας, το καθαρό βάρος και το μέγεθος. Η
λειτουργία της λίστας συσκευασίας είναι να διευκολύνει τη γνώση του
περιεχομένου των εμπορευμάτων στη συσκευασία εάν οποιαδήποτε στιγμή
υπάρχει επιθεώρηση. Στη συνέχεια, το σύστημα διαχείρισης της αποθήκης θα
ενημερώνει αυτόματα την αποστολή της παραγγελίας. Το πλεονέκτημα της
χρήσης barcode στη διαδικασία φόρτωσης είναι ότι μπορεί να επιταχύνει την
έκδοση των παραστατικών για αποστολή. Η διαδικασία παράδοσης πρέπει να
γίνει με σαφήνεια, ώστε να καταλογιστεί η ευθύνη για τα προβλήματα που
ενδέχεται να προκύψουν αργότερα. Αυτά που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε
αυτήν τη διαδικασία είναι η ολότητα των προϊόντων (όχι ζημιά / ρωγμή ή
ελαττωματικό), την ποσότητα και τον τύπο των προϊόντων σύμφωνα με τη

λίστα συσκευασίας, και την περιοχή προορισμού με τη σωστή σειρά
διαδρομής.
5) Απογραφή αποθήκης: Η απογραφή αποθήκης είναι μια δραστηριότητα
ελέγχου ολόκληρου του αποθέματος στην αποθήκη. Το πρώτο πράγμα που
πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της απογραφής είναι η επιλογή του έγγραφου
απογραφής. Το έγγραφο της απογραφής της αποθήκης περιέχει το όνομα των
εμπορευμάτων, τον αριθμό της ποσότητας των εμπορευμάτων και τον τόπο
αποθήκευσης των εμπορευμάτων. Μετά από αυτό, ελέγχεται το απόθεμα σε
κάθε θέση αποθήκευσης σαρώνοντας πρώτα barcode θέσης και, στη συνέχεια,
σαρώνοντας κάθε προϊόν. Αυτή η διαδικασία γίνεται σε όλους τους
αποθηκευτικούς χώρους της αποθήκης. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η αναφορά της απογραφής της αποθήκης θα εκδοθεί αυτόματα.
Όλα τα παραπάνω είναι δραστηριότητες που εκτελούνται καθημερινά σε μια αποθήκη. Με την
χρήση του πληροφοριακού συστήματος και των φορητών τερματικών, αυτοματοποιούνται οι
διαδικασίες και μειώνεται σημαντικά ο χρόνος εργασίας και τα λάθη. Ο προϊστάμενος της
αποθήκης μπορεί να επιβλέπει όλες τις συναλλαγές που γίνονται στην αποθήκη και να
επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με τους χειριστές, δίνοντας τους οδηγίες και εντολές. Έχει
τη δυνατότητα επιπλέον να παρακολουθεί τις συναλλαγές όλων των χειριστών των φορητών
τερματικών, να αναθεωρεί εύκολα τις εντολές συναλλαγής, να εκχωρεί και να δρομολογεί νέες
εντολές συλλογής, καθώς και τη δυνατότητα αποθήκευσης και αναδρομής στα ιστορικά
στοιχεία συναλλαγών.

5 Συμπεράσματα
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, συμπεραίνουμε ότι η εταιρεία μπορεί να επωφεληθεί από
την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης αποθήκης (WMS) . Η εφαρμογή της

τεχνολογίας barcode σε συνδυασμό με τα ασύρματα τερματικά (RF τεχνολογία) στη
λειτουργεία της αποθήκης έχει πολλά πλεονεκτήματα και μπορεί να λύσει πολλά από τα
προβλήματα της επιχείρησης. Τα κυριότερα οφέλη είναι η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων
στην παραλαβή των εμπορευμάτων, η επιτάχυνση της παραλαβής των εμπορευμάτων, η
αυτόματη διαπίστωση της θέσης αποθήκευσης, η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων κατά την
αποθήκευση αγαθών στην θέση αποθήκευσης και η ελαχιστοποίηση των λαθών σχετικά με τη
θέση και το προϊόν που επιλέγονται από τον επιλογέα. Επιπλέον, με την εφαρμογή του
πληροφοριακού συστήματος παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο
(real time). Έτσι, η εταιρεία γνωρίζει κάθε στιγμή τις διεργασίες που γίνονται και το ακριβές
απόθεμα που έχει στην αποθήκη της, η εξυπηρέτηση των πελατών βελτιώνεται και συνεπώς
αυξάνεται η εμπιστοσύνη τους προς την εταιρεία. Κάθε διαδικασία στην αποθήκη που έχει
εξοπλιστεί με ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να γίνει πιο γρήγορα και πιο
αυτοματοποιημένα σε σύγκριση με την αποθήκη που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί χειροκίνητο
χειρισμό, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο δραστικά το λειτουργικό κόστος. Επομένως,
προτείνεται η αποθήκη να εφαρμόσει τη χρήση των barcode και των ασύρματων τερματικών
στο σύστημα διαχείρισης αποθήκης για να επιτύχει την αύξηση της παραγωγικότητας και της
αποτελεσματικότητας της και να αυξήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που παρέχει.
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