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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η σημασία της πληροφορικής στο αντικείμενο των Logistics αποκτά ολοένα 

και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κυρίως σε τομείς όπου η ανάγκη επιτάχυνσης και 

αυτοματοποίησης των διαδικασιών είναι επιτακτική. Ένας τέτοιος τομέας είναι 

και οι υπηρεσίες supply chain execution που παρέχουν οι εταιρείες  third party 

logistics στην Ελλάδα, στα πλαίσια της συνεργασίας τους με μεγάλες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις που προσπαθούν να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά.  

Η τεχνολογία της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων, γνωστή ως EDI, 

είναι πολύ δημοφιλής στις επιχειρήσεις αυτές που επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους συνεχώς σε νέες αγορές και χρειάζονται συστήματα 

ελέγχου, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα βελτίωσης των επιδόσεων στην 

ταχύτητα επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων τους. Το EDI όμως στην 

ελληνική αγορά δε θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλές. 

 Στα πλαίσια αυτής της αντίθεσης η μελέτη αυτή επιχειρεί να διερευνήσει τις 

δυνατότητες που προσφέρει το EDI ως εργαλείο για την ομαλή συνεργασία 

μεταξύ δύο γνωστών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά 

Logistics, την κορεάτικη πολυεθνική εταιρεία ηλεκτρικών ειδών LG Electronics 

S.A και την ελληνική διαμεταφορική εταιρεία Orphee Beinoglou. Επίσης, στόχος 

της εργασίας είναι να αναλύσει τα αίτια της μη αξιοποίησης του EDI από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει σε 

μια εταιρεία. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:  Οι όροι αυτοί εμφανίζονται στην εργασία ως εξής: 

 ΟΒ: Η εταιρεία Orphee Beinoglou,      LG: Η κορεάτικη εταιρεία και 

  EDI: Electronic Data Interchange 
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1.Εισαγωγή 

Σκοπός της εισαγωγής σε μια διπλωματική εργασία είναι η συνοπτική 

παρουσίαση του περιεχομένου της, η εξήγηση των επιστημονικών ερωτημάτων 

και υποθέσεων που τίθενται μέσα από αυτήν, καθώς και τα συμπεράσματα που 

εξάγονται , αλλά και οι λόγοι ή τα κίνητρα που έδωσαν το έναυσμα για την 

επιλογή του συγκεκριμένου θέματος. 

Αρχίζοντας από τον τελευταίο στόχο της εισαγωγής, θεωρώ ότι ο κύριος 

λόγος που  επελέγη αυτό το συγκεκριμένο θέμα  ήταν η πρακτική μου άσκηση 

στην εταιρεία Logistics Orphee Beinoglou κατά τη διάρκεια του Β εξάμήνου 

σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος Logistics. Η εταιρεία μόλις είχε 

αναλάβει τη διακίνηση και διαχείριση αποθέματος των προϊόντων της LG 

Electronics, της πολυεθνικής Κορεάτικης εταιρείας ηλεκτρικών ειδών που 

πρόσφατα εγκαταστάθηκε ιδρύοντας δικά της γραφεία και στην Ελλάδα. Η LG 

έθεσε ως προϋπόθεση για τη συνεργασία την ανάπτυξη και εγκατάσταση 

συστήματος EDI από μέρους της ελληνικής εταιρείας. Ο όρος αυτός έγινε 

αποδεκτός, αλλά το EDI άρχισε να εφαρμόζεται κάποιο διάστημα αφού είχε 

ξεκινήσει η συνεργασία. Οι μεταβολές και οι επιπτώσεις  που επήλθαν στην 

πορεία των διαδικασιών ως συνέπεια της εισαγωγής του EDΙ έδωσαν το 

κίνητρο για τη συγγραφή αυτής της εργασίας. Είχα την ευκαιρία να μελετήσω 

από κοντά αυτό που ονομάζεται management της αλλαγής (change management) 

σε έναν εργασιακό χώρο, σε σχέση με μια τεχνολογία πληροφορικής , που δεν 

είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα. 

 Αυτός ήταν και ο δεύτερος λόγος επέλεξα τη συγκεκριμένη εργασία. Είναι 

γεγονός ότι το EDI δεν έχει εφαρμοστεί και δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην 
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Ελλάδα. Οι ελπίδες για την υιοθέτηση της πληροφορικής από τις επιχειρήσεις σε 

μεγαλύτερο βαθμό στρέφονται τώρα στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce). 

Παρόλα αυτά, το EDI διεθνώς θεωρείται ότι έχει προσφέρει σημαντικά 

πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που  έκαναν χρήση του. Είναι, λοιπόν, 

ενδιαφέρον, να αποτυπωθεί στα πλαίσια της εργασίας τι συμβαίνει όταν μια ξένη 

πολυεθνική εταιρεία απαιτεί την υιοθέτηση του συστήματος αυτού από μια 

ελληνική μεσαίου μεγέθους εταιρεία, που είναι ενδεικτική των εταιρειών που 

έχουν αποβάλλει ή δεν έχουν ενστερνιστεί τέτοιου είδους τεχνολογίες 

πληροφορικής. 

Τα ακαδημαϊκά ερωτήματα που τίθενται και εξετάζονται μέσα από αυτή 

την εργασία είναι κατά πόσο η εγκατάσταση συστήματος EDI επηρεάζει 

θετικά τη συνεργασία και τις διαδικασίες μεταξύ μιας εταιρείας και του 

logistics provider συνεργάτη της, καθώς και η αναζήτηση αιτίων που το EDI 

δεν έχει αναπτυχθεί στη Ελλάδα. 

Σε αντίστοιχες διεθνής ακαδημαϊκές εργασίες σχετικά με το EDI επιλέγεται 

συνήθως ένα δείγμα εταιρειών και μέσα από ερωτηματολόγια επιχειρείται η 

εξόρυξη δεδομένων που μπορούν να αναλυθούν και ποσοτικά για τη διεξαγωγή 

στατιστικών δεδομένων. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να συμβεί σε 

αυτή την περίπτωση αφού δεν υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις στην ελληνική 

αγορά που να κάνουν εκτεταμένη χρήση του EDI. Αντίθετα, η επιλογή της 

ανάπτυξης της εργασίας μέσα από το συγκεκριμένο case study πιστεύεται ότι θα 

προσφέρει μια αρκετά ενδεικτική άποψη της διαφορετικής φιλοσοφίας μεταξύ 

των ελληνικών και ξένων επιχειρηματικών πρακτικών και θα οδηγήσει σε 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 
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Συνοπτική περίληψη των κεφαλαίων της εργασίας 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από 7 κεφάλαια και τα 

παραρτήματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, την επισκόπηση της ακαδημαϊκής 

βιβλιογραφίας, επιχειρείται μια σύνοψη των πιο πρόσφατων και γνωστών 

ακαδημαϊκών απόψεων σχετικά με το EDI, με βάση ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία. Επίσης, μέσα από έρευνα σε δημοσιευμένες εργασίες  γίνεται 

αναφορά στα συμπεράσματα επιλεγμένων papers που σχετίζονται με ανάλογα 

case studies. Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων έχει γίνει κατά τρόπο τέτοιο 

ώστε να ανταποκρίνεται στα θέματα που θα αναλυθούν στο κεφάλαιο 6, τη 

Συζήτηση της εργασίας. Τα τεχνικά θέματα για το EDI, έχουν περιοριστεί στα 

απολύτως απαραίτητα για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του 

συστήματος και όχι σε λεπτομερή ανάλυση που ξεφεύγει από τους σκοπούς της 

εργασίας. 

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την παρουσίαση των δύο εταιρειών που μετέχουν 

στην εργασία. Γίνεται αναφορά στην ιστορία και την πορεία τους, στο 

περιβάλλον από το οποίο προέρχονται, στις οργανωτικές τους δομές, καθώς και 

στο ρόλο τους και τη στρατηγική τους σε ότι αφορά τη μεταξύ τους συνεργασία. 

Το κεφάλαιο αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση της 

φιλοσοφίας και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι δύο αυτές επιχειρήσεις. 

Το κεφάλαιο 4 περιγράφει αναλυτικά τη μεθοδολογία με την οποία έγινε η 

προσέγγιση αυτής της εργασίας. Δηλαδή, περιγράφει τις μεθόδους που 

ακολουθήθηκαν, τον τρόπο και το χρόνο εξόρυξης των δεδομένων μέσα από τις 

εταιρείες , καθώς και τον τρόπο ανάπτυξης τους στη συνέχεια της εργασίας, με 
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βάση αντίστοιχες μεθόδους και αναφορές σε γνωστούς ακαδημαϊκούς που έχουν 

διεξάγει σχετικές έρευνες στο παρελθόν. 

Το επόμενο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 5 είναι η ανάλυση και η επεξεργασία των 

δεδομένων.  Στο μέρος αυτό της εργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά η φιλοσοφία 

με την οποία έχει γίνει ο σχεδιασμός του EDI που χρησιμοποιούν οι δύο 

εταιρείες , ώστε να κριθεί σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας η ορθότητα και 

η λειτουργικότητά του. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο παρατίθενται και τα 

δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με στελέχη και των δύο 

εταιρειών ,σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας  και τα προβλήματα που 

προκύπτουν. 

Το έκτο κεφάλαιο είναι η Συζήτηση της εργασίας. Στο μέρος αυτό 

αναλύονται και συγκρίνονται τα ευρήματα του προηγούμενου κεφαλαίου με τα 

ευρήματα άλλων ερευνητών και γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι αιτίες 

των προβλημάτων που προκύπτουν. 

Τέλος, τα Συμπεράσματα είναι ο επίλογος της εργασίας στα οποία 

επαναλαμβάνονται περιληπτικά οι βασικές προτάσεις και απαντήσεις που 

προέκυψαν από την ανάλυση της εργασίας σε σχέση με τα ακαδημαϊκά 

ερωτήματα και υποθέσεις που τέθηκαν στην αρχή της. 
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2. Επισκόπηση ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας 

 

2.1 Εισαγωγή 

Η τεχνολογία EDI (electronic data interchange) ορίζεται ως η ηλεκτρονική 

διεκπεραίωση συναλλαγών μεταξύ εταιρειών από ένα Η/Υ σε έναν άλλο με τη 

χρήση κάποιων εγκεκριμένων ηλεκτρονικών  προτύπων.(Jenkins, 1994). To EDI 

συχνά συγχέεται με άλλες μεθόδους επικοινωνίας, όπως είναι το e-mail. To EDI, 

βέβαια, δεν είναι απλώς μια μέθοδος επικοινωνίας. Στην περίπτωση που 

καταφέρει μια εταιρεία να εκμεταλλευτεί πλήρως τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει το EDI μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι 

επιχειρηματικές συναλλαγές και πρακτικές. Όταν, όμως, το EDI συγχέεται με τις 

άλλες μεθόδους επικοινωνίας, τότε δεν είναι δυνατό να φανούν  οι πλήρεις 

δυνατότητές του. (Quinn,1991). Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για να 

χαρακτηριστεί μια συναλλαγή ως αληθινά EDI, η πληροφορία πρέπει να 

μεταβιβαστεί  από ένα σύστημα σε ένα άλλο, χωρίς καμία ανθρώπινη 

παρέμβαση. (Porter, 1990). 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του EDI υπήρξε σημαντική. (Hill and 

Swenson, 1994). Ο Senn (1992) είχε υπολογίσει ότι μέχρι το 1995 τα μισά 

περίπου από όλα τα διεπιχειρησιακά έγγραφα  θα ανταλλάσσονταν μεταξύ των 

επιχειρήσεων μέσω του EDI. 

 Ο χρόνος απέδειξε ότι ενώ διεθνώς η πρόβλεψη αυτή επαληθεύτηκε, στην 

Ελλάδα η τεχνολογία αυτή δεν προχώρησε και μάλλον απορρίφθηκε από τις 

περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις. 
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2.1.1 Τάσεις και πιέσεις στην αγορά σε σχέση με το EDI 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 υπήρξε μεγάλη πίεση στις επιχειρήσεις 

διεθνώς να υιοθετήσουν την τεχνολογία EDI. Στην αντίθετη περίπτωση θα 

έχαναν τους πελάτες τους. Δεν είναι παράλογη αυτή η υπόθεση, ειδικά αν 

αναλογιστεί κανείς τη στροφή που έκαναν οι επιχειρήσεις την περίοδο αυτή στις 

μεθόδους just-in-time τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην τήρηση 

αποθέματος. Η τεχνολογία EDI είναι απολύτως συμπληρωματική του just-in-

time. Άλλωστε, το EDI έχει άριστες ικανότητες just-in-time μια και είναι πιο 

γρήγορο από  την παραδοσιακή μέθοδο με τα έγγραφα από χαρτί και μπορεί να 

προγραμματιστεί να ανανεώνει και να διατηρεί τα επιθυμητά επίπεδα 

αποθέματος αυτόματα. (Ali,1994). Οι επιχειρήσεις που δεν είχαν εφοδιαστεί με 

ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα όπως είναι το EDI κινδύνευαν με 

αφανισμό. Πολλές μεγάλες εταιρείες απαιτούσαν από τους προμηθευτές τους να 

εγκαταστήσουν EDI αλλιώς θα σταματούσαν να συνεργάζονται μαζί τους. 

(Dyson, 1992). Ακόμα και ο πρόεδρος των Η.Π.Α  Clinton το 1997 όρισε ότι 

όλες οι εντολές προμηθειών της κυβέρνησης θα γίνονται μέσω του EDI! 

(Kessler,1994). Πέρα, όμως, από την ταχύτητα στην διαβίβαση των 

παραγγελιών, εντολών προμηθειών και άλλων εγγράφων, το EDI μπορεί να 

συνεισφέρει ακόμα πιο καθοριστικά στην επιτυχία της φιλοσοφίας just-in-time, 

αφού σε πολλές περιπτώσεις προσδιορίζει τη ζήτηση άρα και τον 

προγραμματισμό της παραγωγής πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν. 

(Auguston,1995).  
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2.1.2 Θέματα εγκατάστασης του EDI 

Το πρώτο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει μια εταιρεία που θέλει να 

εγκαταστήσει  EDI  είναι να προετοιμάσει το εσωτερικό σύστημα να χειριστεί το 

EDI. Σύμφωνα μα τον Andel (1994), το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εγκατάσταση 

του EDI είναι πράγματι, το εσωτερικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι 

ανέτοιμο. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με αυτό τον τρόπο 

είναι ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες των συνεργατών 

τους: 

« Το EDI απαιτεί ανοιχτά, ολοκληρωμένα συστήματα και διαδικασίες 

reengineering. Εάν εφαρμοστεί σε ένα περιβάλλον ανέτοιμο, από τεχνικής 

σκοπιάς, τότε δεν θα επιφέρει επαναστατικά αποτελέσματα ».  (Tageldin, 1994, 

σελ.12). 

Είναι σημαντικό λοιπόν, η εταιρεία να είναι έτοιμη να χειριστεί το EDI. 

Προτού αποφασίσει κάθε εταιρεία να εντάξει το EDI στην επιχειρησιακή της 

στρατηγική, θα πρέπει να καταλάβει το κόστος και τον χρόνο που απαιτούνται 

για την υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης. (Chellis, 1994). Όλα τα τμήματα της 

επιχείρησης θα επηρεαστούν και θα απορροφήσουν μέρος της πίεσης που θα 

επιφέρει η εγκατάσταση του συστήματος. Το πρώτο βήμα για να εξασφαλιστεί η 

πλήρης συνεργασία είναι να δημιουργηθεί ένα κλίμα εταιρικής υποστήριξης. 

Δηλαδή, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερωθούν και να στηρίξουν την 

αλλαγή που πρόκειται να επέλθει στην επιχείρηση. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

επιτευχθεί με την επιμόρφωση των στελεχών και των υπαλλήλων, μέσα από 

παρουσιάσεις και σεμινάρια. Τα σεμινάρια αυτά μπορεί να τα αναλάβει μια 

ειδικευμένη εταιρεία και στα οποία θα συζητούνται συχνά προβλήματα που 
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εμφανίζονται κατά την χρήση του EDI. Είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία 

που αποφασίζει να εγκαταστήσει το EDI  να καταφέρει να κάνει όλους τους 

υπαλλήλους να ενδιαφερθούν ενεργά για αυτό. Δηλαδή να καταλάβουν για ποιο 

σκοπό γίνεται, τι αλλαγές πρόκειται να επιφέρει στην εργασία τους αλλά και 

στην εταιρεία γενικότερα.(Cannon, 1993, Vlosky 1994). 

 

2.1.3 Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα στην Κορέα 

Η ανταγωνιστικότητα στον τομέα των Logistics είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και της χώρας γενικότερα , 

ιδιαίτερα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Είναι σημαντικό να επισημανθεί 

συνοπτικά το επίπεδο των Logistics της χώρας που έχει άμεση σχέση με το case 

study ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να αξιολογεί τις επιμέρους αναλύσεις και τα 

στοιχεία που θα παρατεθούν στη συνέχεια γνωρίζοντας το γενικότερο 

περιβάλλον της αγοράς από την οποία προέρχεται η εταιρεία η οποία αναλύεται 

στην εργασία αυτή, δηλαδή η LG Electronics.  

Σύμφωνα με μια πρόσφατη διεθνή έρευνα πάνω την απόδοση των 

διαδικασιών Logistics στις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, διαφάνηκε ότι η 

Κορέα είναι ουραγός  μεταξύ των βιομηχανικών χωρών σε ότι αφορά την 

ανταγωνιστικότητα των Logistics. Το ίδιο συμπέρασμα διαφαίνεται και από μια 

ανάλογη έρευνα του πανεπιστημίου Michigan State των Η.Π.Α . Το βασικό 

πρόβλημα που κατατάσσει την Κορέα (μέσα από την διερεύνηση των 

Κορεάτικων επιχειρήσεων ) στις τελευταίες θέσεις φαίνεται ότι είναι η σταθερή 

αύξηση του κόστους των Logistics τα τελευταία χρόνια. Αυτή η αύξηση 

μακροπρόθεσμα μπορεί να αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα των 

εξαγόμενων προϊόντων της χώρας και την σταθερότητα της οικονομίας της στο 
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σύνολό της. Η αύξηση του συνολικού κόστους των Logistics οφείλεται στην 

αύξηση του κόστους μεταφοράς. Τα έξοδα όλων των μεταφορικών διαδικασιών 

ανέρχονται στο 65% του συνολικού κόστους των Logistics. Από αυτό το κόστος 

αξίζει να επισημανθεί ότι το κόστος της οδικής μεταφοράς ανέρχεται στο 71%. 

Η αύξηση του κόστους της οδικής μεταφοράς οφείλεται κυρίως στις ανεπαρκείς 

επενδύσεις σε υποδομές μεταφοράς, όπως είναι το οδικό δίκτυο, τα τελευταία 

χρόνια στην Κορέα. Η βελτίωση των συστημάτων Logistics όμως δεν εξαρτάται 

μόνο από την κατασκευή δρόμων, αλλά και από την ικανότητα του συστήματος 

να διαχειρίζεται και να μεταβιβάζει αποτελεσματικά την πληροφορία μέσα στον 

κύκλο της αλυσίδας εφοδιασμού. Η πληροφορική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην επίτευξη της μέγιστης ωφέλειας από τα logistics. Η πληροφορική επιτρέπει 

στις επιχειρήσεις να επιτύχουν ταυτόχρονα μεγαλύτερη απόδοση και 

χαμηλότερο κόστος. Αυτό συμβαίνει επειδή επιτρέπει στην επιχείρηση να έχει 

άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, και να αυτοματοποιεί τις διαδικασίες, αλλά 

και να προχωρεί πιο ευέλικτα στο σχεδιασμό των αποφάσεων για το μέλλον. 

Προαπαιτούμενα στοιχεία για τη διαχείριση της πληροφορίας και την σωστή 

διαχείριση του εφοδιαστικού κύκλου αποτελούν όλες οι σχετικές επενδύσεις τις 

οποίες πρέπει να κάνει μια εταιρεία για να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα. Σύμφωνα με έρευνα του TBS ( νυν Mercer 

Management Consulting), οι επιχειρήσεις στην Κορέα το έτος 2000 κατέβαλαν 

περισσότερα χρήματα σε πληροφοριακά συστήματα -συμπεριλαμβανόμενων των 

εξόδων για Η/Υ, hardware και software- σε σχέση με τα έξοδα που έκαναν για 

την τήρηση αποθέματος. Αυτή η στάση των επιχειρήσεων δείχνει μια τάση προς 

μια στρατηγική logistics βασισμένη περισσότερο στον έλεγχο της πληροφορίας 
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παρά στην απόκτηση περισσότερων αποθεμάτων αποθηκών και άλλων τέτοιων 

στοιχείων.  

 

2.1.4 Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων στην αγορά logistics στην 

Κορέα 

Μια σχετική έρευνα τη δεκαετία του 1990 αποκάλυψε ότι η χρήση on-line 

συστημάτων Η/Υ στην Κορέα αυξήθηκε κατά το διάστημα 1993-1995 κατά 

13%. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται συνήθως στην αποθήκευση και 

στην διαχείριση αποθέματος, αλλά και για την πρόβλεψη των πωλήσεων και τον 

προγραμματισμό της παραγωγής. Η σημασία του EDI αυξάνεται διαρκώς στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, που αναζητεί περισσότερη ανταλλαγή 

πληροφόρησης μέσα στην εταιρεία. Η ίδια έρευνα επίσης φανερώνει ότι το 25% 

των επιχειρήσεων εγκαθιστούν EDI για διαδικασίες όπως οι παραγγελίες και οι 

παραδόσεις, αλλά και οι τραπεζικές συναλλαγές και η διαχείριση των 

μεταφορών. Παρόλα αυτά, η ανταλλαγή της πληροφορίας και των δεδομένων 

μεταξύ των επιχειρήσεων εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο μέρος σε 

παραδοσιακές μεθόδους, όπως είναι το τηλέφωνο ή ακόμα και η προσωπική 

επίσκεψη. Όλες όμως οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα εκδήλωναν 

ενδιαφέρον για τεχνολογίες πληροφορικής που θα τις βοηθούσαν να βελτιώσουν 

τις logistics δραστηριότητές τους.  

 

 

Στην Κορέα, τα συστήματα πληροφορικής στα logistics έχουν μικρή σχετικά 

ιστορία. Όμως, οι προσπάθειες που γίνονται για την ανάπτυξή τους είναι 

εντυπωσιακές. Σε ότι αφορά στο οδικό σύστημα της χώρας, έχουν συστηθεί 
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εταιρείες που στοχεύουν αποκλειστικά στην παροχή πληροφοριών και την 

εξυπηρέτηση των μεταφορών και των σχετικών εταιρειών. Το σύστημα αυτό δε 

λειτουργεί ακόμα πλήρως, λόγω της χαμηλής συμμετοχής των εταιρειών στο 

πρόγραμμα. Ανάλογες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει η κυβέρνηση και για το 

σιδηροδρομικό δίκτυο αλλά και για τη ναυτιλία. Στη ναυτιλία συγκεκριμένα, η 

κυβέρνηση έχει δημιουργήσει την κρατική εταιρεία  Logistics Network Co., η 

οποία λειτουργεί από το 1994 παρέχοντας πληροφορίες, EDI, βάσεις δεδομένων 

και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες στις ναυτιλιακές εταιρείες και τις εταιρείες 

logistics που εισάγουν και εξάγουν εμπορεύματα με πλοία. Τα στοιχεία αυτά 

καταδεικνύουν τη δυναμικότητα που υπάρχει στην αγορά των logistics στην 

Κορέα, στη χώρα δηλαδή από όπου προέρχεται η LG Electronics, η βασική 

εταιρεία που αναλύεται σε αυτή την εργασία. 

 Παρότι τα logistics  στη χώρα αυτή δεν είναι τόσο αναπτυγμένα όσο στις 

υπόλοιπες βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική, παρόλα αυτά 

γίνονται συντονισμένες προσπάθειες τόσο της ιδιωτικής πρωτοβουλία όσο και 

της κρατικής μηχανής να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους και να λειτουργήσει ένα 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στο οποίο να έχουν πρόσβαση όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι και το οποίο θα μπορεί να βελτιώσει τις δραστηριότητές τους 

αλλά και να μειώσει τα κόστη τους. 
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2.2 Βασικά πρότυπα και αρχές του  EDI  

2.2.1 Ιστορική αναδρομή 

Η χρήση του EDI πρωτοεμφανίστηκε στις Η.Π.Α  τη δεκαετία του1960, σε 

τομείς της οικονομίας όπως οι αεροπορικές μεταφορές, η αυτοκινητοβιομηχανία 

και οι συγκοινωνίες. Η επόμενη δεκαετία όμως ήταν αυτή που επέτρεψε, χάρη 

στις τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκειά της, την 

ανάπτυξη και την ευρεία χρήση του EDI. Οι συνθήκες αυτές βέβαια δεν είναι 

άλλες από την εξάπλωση των Η/Υ, τη μείωση του κόστους τους και την 

εξάπλωσή τους σε μεγαλύτερες μάζες, καθώς και στον κόσμο του εμπορίου και 

της βιομηχανίας. Ως πρώτη στον κόσμο εφαρμογή EDI θεωρείται το σύστημα 

LACES (London Airport Cargo EDP Scheme), το οποίο εφαρμόστηκε στο 

αεροδρόμιο του Heathrow στις αρχές της δεκαετίας του 1970 για τη 

διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό τρόπο της διακίνησης εμπορευμάτων. 

Εξάλλου, οι ραγδαίες εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών επιδρούν θετικά στην εξέλιξη και ανάπτυξη του EDI. Η εξέλιξη 

του EDI αντανακλάται χαρακτηριστικά μέσα από την εξέλιξη των προτύπων που 

χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή  των μηνυμάτων μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Στις αρχές του 1970 η Αγγλική κυβέρνηση σύστησε έναν οργανισμό, το 

SITPRO (Simpler Trade Procedures Board), το οποίο δημιούργησε ένα σύνολο 

από συντακτικούς κανόνες και ένα λεξικό από στοιχεία δεδομένων σχετικά με 

την ανταλλαγή στοιχείων εμπορικής φύσεως. Η οικονομική επιτροπή για την 

Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε αυτά τα στοιχεία και παρήγαγε το 

UN/TDED  (United Nations Trade Element Directory)  που το αποδέχτηκαν και 
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το υιοθέτησαν διάφορες ομάδες χρηστών EDI και αποτέλεσε τη βάση της 

τεχνικής σε πολλές εφαρμογές στην Ευρώπη.  

Παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α υπήρχαν ήδη 

κατά κλάδους εφαρμογές EDI ,οι οποίες όμως δεν ακολουθούσαν κάποιους 

γενικευμένους κανόνες. Έτσι, και στις Η.Π.Α προσανατολίζονταν προς την 

δημιουργία μιας κοινής γλώσσας, ή αλλιώς κοινών προτύπων, ώστε να καταστεί 

δυνατός ο συντονισμός των διάφορων ομάδων χρηστών σε εθνικό αλλά και σε 

διεθνές επίπεδο. 

Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών υπήρξε η δημιουργία ενός βασικού 

προτύπου που φαίνεται ότι έχει κυριαρχήσει μέχρι στιγμής στην αγορά του EDI. 

Το πρότυπο αυτό ονομάζεται EDIFACT  (Electronic Data Interchange for 

Administration, Commerce and Transport) και περιλαμβάνει  ολοκληρωμένους 

τους συντακτικούς κανόνες για τη δόμηση των μηνυμάτων, ενώ παράλληλα 

έχουν υλοποιηθεί συγκεκριμένα μηνύματα που αποτελούν πλέον πρότυπα, όπως 

είναι το τιμολόγιο και η εντολή παραγγελίας). 

Ανταγωνιστικό του EDIFACT αλλά αρκετά δημοφιλές και αυτό είναι το 

πρότυπο ή ο τύπος επικοινωνίας για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

επιχειρήσεων TRADACOMS (Trading Data Communications). Πρόκειται για 

πρότυπο που δημιουργήθηκε από  αγγλικό φορέα με σκοπό την συνεργασία 

μεταξύ βρετανικών κυρίως επιχειρήσεων. Ωστόσο, δεν είναι συμβατό με το 

EDIFACT. 

Η σημερινή κατάσταση δείχνει ότι το EDIFACT έχει μάλλον επικρατήσει ως 

το διεθνώς γενικά αποδεχόμενο πρότυπο,  μια και το έχουν υιοθετήσει τόσο η 

κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις των Η.Π.Α, όσο και οι κυβερνήσεις πολλών 

χωρών της Ε.Ε. 
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 Το ίδιο συμβαίνει και με τις μεγάλες ομάδες χρηστών EDI όπως είναι η 

αυτοκινητοβιομηχανία, οι τράπεζες και οι αερομεταφορικές εταιρείες ,οι οποίες 

έχουν δεσμευτεί να κάνουν χρήση του EDIFACT.  

Ο απώτερος στόχος του EDI είναι να μπορεί να χρησιμοποιείται κάποτε με 

την ίδια ευκολία και στην ίδια έκταση μες την τηλεφωνία. Αυτός ο ευσεβής 

πόθος όμως προϋποθέτει μια κοινή γλώσσα για όλους τους χρήστες όπου και αν 

αυτοί βρίσκονται.  Προκειμένου να ενσωματώνει το EDIFACT  την ιδιότητα της 

κοινής γλώσσας σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να  ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των πολλών και διαφορετικών ομάδων χρηστών που υπάρχουν 

καλύπτοντας όσο το δυνατό περισσότερες απαιτήσεις. Επίσης, το EDIFACT 

παρέχει ένα βαθμό συμβατότητας ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες χρηστών 

εναρμονίζοντας τις δομές των πληροφοριών που χρειάζονται για περισσότερες 

από μια ομάδες χρηστών. Ακόμη, το EDIFACT μεγιστοποιεί τη συμβατότητα 

ανάμεσα σε ομάδες χρηστών με το να ορίζει ως υποχρεωτικά τα μέρη ενός 

γενικού προτύπου μηνύματος που θα είναι αναγκαία πάντα σε όλους τους 

χρήστες και σε όλες τις περιπτώσεις. 

Ένα πρόβλημα που προέκυψε στην πορεία ήταν κατά πόσο το πρότυπο αυτό 

μπορούσε να καλύπτει όλες τις ανάγκες των χρηστών, υπό την έννοια ότι εάν 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να καλύπτει σύνθετες περιπτώσεις μήπως γίνεται 

ταυτόχρονα αρκετά περίπλοκο για απλούστερες εφαρμογές. Το πρόβλημα αυτό 

αντιμετωπίστηκε με το να οριστούν δύο διαφορετικοί τύποι πληροφοριών, αυτοί 

που χρησιμοποιούνται από όλους τους χρήστες και εκείνοι που 

χρησιμοποιούνται επιλεκτικά, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας χρηστών για 

επικοινωνία. 
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 Στα πλαίσια της κάλυψης εξειδικευμένων αναγκών, μάλιστα, έχουν 

προβλεφθεί και ειδικές διαδικασίες επέκτασης του συστήματος 

 

2.2.2 Τα Πρότυπα του EDI 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι ο βασικός λόγος που καθιστά αναγκαία τη 

δημιουργία προτύπων είναι για να υπάρχει μια κοινή «γλώσσα» που θα μπορούν 

να χρησιμοποιούν όλες οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για συναλλαγές EDI. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να αφιερωθεί ένα κεφάλαιο σε τεχνικές 

πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργούν αυτά τα πρότυπα και το EDIFACT  

συγκεκριμένα, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να κατανοήσει στη συνέχεια 

τα στοιχεία που παρατίθενται αλλά και την ανάλυση που ακολουθεί. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το EDI σύστημα που σχεδίασε η εταιρεία OB  κατά παραγγελία 

της LG Electronics είναι βασισμένο στο πρότυπο EDIFACT. Είναι λοιπόν, 

χρήσιμο να αναφερθούν μερικά από τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του, 

ώστε να αναλυθεί στη συνέχεια ευκολότερα ο σχεδιασμός ,η εγκατάσταση και οι 

συνέπειές του EDI στο συγκεκριμένο case study. 

 Εξάλλου, ο σκοπός αυτής της αναφοράς των τεχνικών στοιχείων είναι 

καθαρά βοηθητικός και όχι αυτοσκοπός, αφού σκοπός της εργασίας είναι να 

εξετάσει το κατά πόσο ο σχεδιασμός του συστήματος είναι ορθολογικός και 

εάν εξυπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας και όχι να εξετάσει 

τεχνικά στοιχεία μηχανογράφησης των εταιρειών και θέματα που αγγίζουν 

την επιστήμη των Η/Υ  αλλά ξεφεύγουν από την ουσία του Business 

Information Systems Management σε σχέση  με τα Logistics. 
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Ένα από τα βασικά στοιχεία ενός EDI προτύπου είναι το μήνυμα. Ένα 

μήνυμα αντιστοιχεί στη συμπληρωμένη φόρμα ενός επίσημου εμπορικού 

εγγράφου και αποτελεί τη μικρότερη μονάδα πληροφοριών με νόημα που μπορεί 

να μεταδοθεί. Όλα τα μηνύματα αποθηκεύονται μέσα σε ένα ειδικό ευρετήριο το 

οποίο ονομάζεται ευρετήριο πρότυπων μηνυμάτων. Οι βασικές μονάδες από τις 

οποίες κατασκευάζεται ένα EDI μήνυμα ονομάζονται στοιχεία δεδομένων. 

Είναι οι μικρότερες μονάδες πληροφορίας μέσα σε ένα μήνυμα και όλα μαζί 

αποτελούν το λεξιλόγιο του EDI. Ένα στοιχείο δεδομένων μπορεί να είναι ένα 

όνομα, μια ημερομηνία ,ένα χρηματικό ποσό ή μια μονάδα μέτρησης. Ακόμη, 

ένα στοιχείο δεδομένων μπορεί να είναι απλό ή σύνθετο ανάλογα με τη θέση που 

κατέχει μέσα στο μήνυμα. Όλα τα στοιχεία δεδομένων είναι αποθηκευμένα μέσα 

σε ένα ευρετήριο στοιχείων δεδομένων. 

 Στη συνέχεια υπάρχουν τα τμήματα πληροφοριών. Αυτά αποτελούνται από 

στοιχεία δεδομένων τα οποία οργανώνονται σαν μια λειτουργικά συσχετισμένη 

ομάδα με κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Τα τμήματα πληροφοριών ανάλογα με τη 

θέση που έχουν μέσα στο μήνυμα διακρίνονται σε τμήματα πληροφοριών 

εξυπηρέτησης και τμήματα πληροφοριών του χρήστη. Τα πρώτα περιέχουν 

πληροφορίες που περιγράφουν στοιχεία όπως ταυτότητα και προορισμός του 

μηνύματος ενώ τα δεύτερα ασχολούνται με τις ουσιώδεις πληροφορίες της 

επιχειρηματικής λειτουργίας του μηνύματος. Όπως και τα στοιχεία δεδομένων 

έτσι και τα τμήματα πληροφοριών βρίσκονται στο ανάλογο ευρετήριο τμημάτων 

πληροφοριών.  

Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις γλώσσες των ανθρώπων έτσι και στις 

«γλώσσες» των πληροφοριακών συστημάτων χρειάζονται και οι κατάλληλοι 

συντακτικοί κανόνες για την κατασκευή ενός μηνύματος το οποίο να έχει νόημα. 
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Επίσης, υπάρχουν και οι κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού του μηνύματος. 

Δηλαδή, όταν δημιουργείται ένα νέο μήνυμα ή όταν τροποποιείται ένα υπάρχον, 

οι γραμμές αυτές βοηθούν στην επεξεργασία του μηνύματος σύμφωνα με 

προηγούμενα πρότυπα μηνυμάτων.  

 

2.2.3 Το πρότυπο EDIFACT 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι το EDIFACT είναι το βασικότερο από τα 

πρότυπα που έχει επικρατήσει μέχρι στιγμής, στην προσπάθεια για απόκτηση 

μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας των χρηστών  EDI, καθώς και η ιστορική 

αναδρομή του προτύπου αυτού σε ότι αφορά το θεσμικό του πλαίσιο. Στο σημείο 

αυτό της εργασίας κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν εκτενέστερα κάποια από τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του EDIFACT και της φιλοσοφίας με την οποία 

λειτουργεί, ώστε να είναι κατανοητά στη συνέχεια τα στοιχεία του EDI 

συστήματος του case study και να μη χρειάζεται να επαναλαμβάνονται τεχνικές 

πληροφορίες. 

Όπως και για κάθε άλλο EDI πρότυπο έτσι και για το EDIFACT η ανάλυσή 

του περιλαμβάνει τα τρία βασικά στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως, 

δηλαδή τα στοιχεία δεδομένων, τους συντακτικούς κανόνες, και τις δομές 

μηνυμάτων. Τα στοιχεία δεδομένων είναι το πλέον σημαντικό από αυτά τα τρία, 

γιατί οι κανόνες και οι δομές των μηνυμάτων μπορούν να διαφοροποιηθούν και 

υπό αυτή την έννοια δεν είναι πολύ αυστηρά ορισμένα. Όμως, τα στοιχεία 

δεδομένων περιλαμβάνουν τη βασική μονάδα πληροφορίας που μεταδίδεται και 

σχηματίζει το πλήρες μήνυμα.  
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Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του EDI δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο 

κεντρικό ευρετήριο που να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία δεδομένων που 

θα ταίριαζαν σε κάθε χώρα αλλά και σε κάθε τρόπο συναλλαγής. σήμερα όμως 

υπάρχει ένα διεθνές ευρετήριο στοιχείων δεδομένων, το UN/TDED το οποίο 

περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με τις διεθνείς συναλλαγές και το 

εμπόριο. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει υιοθετηθεί και από 

τον διεθνή οργανισμό προτύπων, που δεν είναι άλλος από το ISO,  με τον κωδικό 

ISO 7372.  

Το ευρετήριο αυτό περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 

• Εισαγωγή 

• Αλφαβητικές και αριθμητικές καταχωρήσεις 

• Πρότυπα στοιχεία δεδομένων 

• Επεξηγηματικές παρατηρήσεις 

• Κωδικοί 

• Διάφορα άλλα στοιχεία 

Τα πρότυπα στοιχεία δεδομένων είναι το πιο ενδιαφέρον και το πιο 

ουσιαστικό τμήμα για τον χρήστη. Μέσα σε αυτό περιγράφονται  τα εξής: 

• Κωδικοποιημένη ετικέτα αναγνώρισης 

• Ένας τίτλος 

• Περιγραφή της χρήσης του συγκεκριμένου στοιχείου δεδομένων 

• Το χρόνο εισαγωγής του στοιχείου στο ευρετήριο 

    (  Doukidis, G.I, (1993), “ Electronic Data Interchange”, pp. 88-93).    
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Κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά έχει τη δική του σημασία. Για παράδειγμα, η 

ετικέτα είναι ένας τετραψήφιος αριθμός, που κάθε ψηφίο του αντιστοιχεί σε μια 

ορισμένη πληροφορία. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι μονάδες μέτρησης, 

ποσά, τρόποι διακίνησης αγαθών, καθώς επίσης και ο τομέας μέσα στον οποίο 

χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο στοιχείο. Ο τίτλος και η περιγραφή δεν 

ακολουθούν κάποια κωδικοποίηση, αλλά απλώς περιγράφουν αναλυτικά τη 

χρήση του κάθε στοιχείου, δηλαδή τι συμβολίζει και που χρησιμοποιείται. 

Επανερχόμενοι στο θέμα της κωδικοποίησης, πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν 

85 λίστες κωδικών ως μέρος του EDIFACT που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες 

πληροφορίες. Συμπληρωματικά με τις λίστες κωδικών λειτουργούν και οι 

προσδιοριστές. Δηλαδή, ένας ειδικός τύπος στοιχείων δεδομένων, που 

εφαρμόζεται πάνω στα στοιχεία δεδομένων γενικής χρήσης και τους αποδίδει 

μια πιο ακριβής σημασία.   

Παράλληλα με το ευρετήριο των στοιχείων δεδομένων το EDIFACT 

περιλαμβάνει και κανόνες σύνταξης, ώστε ο χρήστης να μπορεί να κατασκευάσει 

ένα μήνυμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου. Τα κυριότερα στοιχεία 

στο συντακτικό του EDIFACT είναι τα εξής: 

• Ιεραρχική δόμηση 

• Υπονοούμενη αναγνώριση για τα στοιχεία δεδομένων 

• Σύνολα χαρακτήρων και χαρακτήρες διαχωρισμού 

• Πεδία μεταβλητού μήκους 

• Επανάληψη στοιχείων δεδομένων και τμημάτων πληροφοριών 
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Με βάση αυτούς τους κανόνες ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην 

σχεδίαση του μηνύματος. Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σχεδίαση του μηνύματος 

χρειάζεται στα εξής σημεία: 

• Επιλογή της λειτουργίας του μηνύματος 

• Επιλογή των κατάλληλων στοιχείων δεδομένων 

• Στις δομές των τμημάτων πληροφοριών 

• Στη δομή του τελικού μηνύματος 

Η αναλυτική περιγραφή της σχεδίασης και της τελικής δομής του μηνύματος 

ξεφεύγει από τα όρια αυτής της εργασίας, που σκοπό έχει να περιγράψει κατά 

τρόπο περιληπτικό τις βασικές αρχές του EDI, ώστε να μπορέσει να αξιολογηθεί 

η ανάλυση του συστήματος και η χρήση του και όχι να εμπλακεί σε τεχνικές 

λεπτομέρειες που υπεισέρχονται στα όρια της επιστήμης των Η/Υ  και των 

βασικών αρχών της μηχανογράφησης σε επίπεδο επιχειρήσεων. 

 

2.3 Το λογισμικό του EDI 

2.3.1 Εισαγωγή και χαρακτηριστικά  

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών του EDI είναι 

χρήσιμο να αναφερθούν και κάποια στοιχεία σχετικά με το λογισμικό του. Το 

λογισμικό του EDI δεν πρέπει να θεωρείται καθόλου ήσσονος σημασίας. Ο 

λόγος είναι ότι όχι μόνο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ολοκλήρωση 

του συστήματος, αλλά πολύ περισσότερο επειδή τίθενται θέματα κόστους 

μεταξύ των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συνεργαστούν. Στην περίπτωση που 

μια επιχείρηση επιθυμεί να εφαρμόσει συναλλαγές EDI μεταξύ των τμημάτων 

της, τότε βέβαια δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, αφού και αναγκαστικά θα 

εφαρμόσει ενιαίο λογισμικό για όλα τα τμήματα αλλά και το κόστος θα το 
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επωμιστεί η  ίδια επιχείρηση. Στην περίπτωση όμως που δύο συνεργαζόμενες 

εταιρείες επιθυμούν να συνεργαστούν, τότε, και τα δύο ζητήματα που 

προαναφέρθηκαν μπορεί να αποτελέσουν σημεία τριβής. Εξάλλου,  η αναφορά 

στο λογισμικό του EDI βοηθά στην κατανόηση της διαδικασίας στη λειτουργία 

του συστήματος. 

Καταρχήν, αρκετή αναφορά έγινε παραπάνω στο γεγονός ότι η χρήση των 

προτύπων του EDI αλλά και το EDIFACT συγκεκριμένα, κάνουν χρήση 

κωδικοποίησης στοιχείων. Είναι λοιπόν αναμενόμενο ότι ένα βασικό μέρος του 

λογισμικού είναι να αναλαμβάνει τη κωδικοποίηση των στοιχείων που 

πληκτρολογεί ο χρήστης, ώστε να τις μετατρέπει σε ένα EDI μήνυμα, καθώς 

επίσης και την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή την μετάφραση αυτών των 

κωδικοποιημένων πληροφοριών και την αποκωδικοποίησή τους για τον χρήστη 

που τις λαμβάνει. 

Το λογισμικό του EDI ονομάζεται είτε ως μεταφραστικό λογισμικό είτε ως 

EDI διαχειριστής μηνυμάτων. Επίσης, αντί για αυτές τις ονομασίες μπορεί 

απλώς να αναφέρεται ως EDI λογισμικό. 

Ένα πρώτο βασικό χαρακτηριστικό του EDI λογισμικού πρέπει να είναι η 

ανεξαρτησία μεταξύ του λογισμικού και των εφαρμογών του χρήστη. Αυτό 

σημαίνει ότι ο χρήστης έχει κάποια ευελιξία στο να κάνει αλλαγές στις 

εφαρμογές που χρησιμοποιεί χωρίς να επηρεάζεται το μεταφραστικό λογισμικό. 

Επίσης, το λογισμικό πρέπει να χαρακτηρίζεται και από ανεξαρτησία με το 

hardware, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι συμβατό με διάφορους τύπους αλλά 

και δίκτυα Η/Υ, γεγονός που εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις-χρήστες.  
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Εξίσου επιθυμητά χαρακτηριστικά του λογισμικού EDI είναι και η 

συμβατότητά του με διάφορους κλάδους επιχειρήσεων αλλά και η 

επεκτασιμότητά του γενικότερα. 

 

2.3.2 Μέθοδοι απόκτησης του λογισμικού 

Η εταιρεία που επιθυμεί να υιοθετήσει το EDI αντιμετωπίζει και το δίλημμα 

με ποιο τρόπο να το αποκτήσει. Στην ουσία καλείται να πάρει μια 

επιχειρηματική απόφαση συνυπολογίζοντας κόστος και οφέλη για κάθε τρόπο 

απόκτησης. Οι βασικές προτάσεις για την απόκτηση του λογισμικού είναι τρεις: 

η ανάπτυξη του στο εσωτερικό της εταιρείας, η αγορά έτοιμου πακέτου και η 

χρήση των υπηρεσιών ενός δικτύου. Κάθε μια από αυτές τις προτάσεις έχει τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. 

Στην πρώτη περίπτωση η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει ένα καλά 

οργανωμένο τμήμα πληροφορικής ή μηχανοργάνωσης που να μπορεί να 

αναλάβει ένα τέτοιο έργο. Στο σημείο αυτό χρειάζεται προσοχή από την πλευρά 

της επιχείρησης. Η απόφαση αυτή προϋποθέτει επάρκεια όχι μόνο σε πόρους και 

ανθρώπους, αλλά και σε στελέχη ικανά να σχεδιάσουν το σύστημα με βάση τις 

ανάγκες της εταιρείας. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει όντως, ένα τμήμα 

μηχανογράφησης στην εταιρεία, αλλά αυτό να λειτουργεί καθαρά στα πλαίσια 

υποστήριξης και συντήρησης ενός μηχανογραφημένου λογιστηρίου, για 

παράδειγμα  και σε καμιά περίπτωση να μην έχει τις δυνατότητες ούτε σε χρόνο 

αλλά ούτε και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού να αναλάβει το σχεδιασμό και 

την εγκατάσταση ενός συστήματος EDI για την εταιρεία. Άλλωστε, ένας 

καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας του EDI σε μια επιχείρηση είναι και ο 
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σχεδιασμός του συστήματος από την αρχή με βάση τις ανάγκες της εταιρείας. 

(εκτενέστερη αναφορά για τα θέματα αυτά ακολουθεί σε επόμενο κεφάλαιο). 

Στην περίπτωση που υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις και αποφασιστεί η 

ανάπτυξη του λογισμικού στο εσωτερικό της εταιρείας, η βιβλιογραφία αποδίδει 

ορισμένα πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα που συνδέονται με αυτή την 

απόφαση.  

Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι  τα ακόλουθα: 

• Η λειτουργία του συστήματος είναι περισσότερο αποδοτική επειδή ο 

αριθμός των μηνυμάτων είναι περιορισμένος 

• Επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ολοκλήρωση με τα αρχεία εφαρμογών της 

εταιρείας. 

• Υπάρχει ευελιξία και πλήρεις δυνατότητες ελέγχου του λογισμικού. Επίσης, 

υπάρχει ικανότητα υποστήριξης τροποποιήσεων ή επεκτάσεων. 

 Η απόφαση αυτή όμως συνεπάγεται και αρκετά μειονεκτήματα: 

• Κατανάλωση εσωτερικών πόρων της επιχείρησης 

• Απαραίτητη η προηγούμενη επαρκής γνώση των θεμάτων EDI 

• Λάθη και καθυστερήσεις είναι δύσκολο να αποφευχθούν  

• Κόστος εκπαίδευσης προσωπικού 

• Μη επάρκεια πόρων όταν πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

• Εξάρτηση του λογισμικού από το hardware της εταιρείας 

    (  Doukidis, G.I, (1993), “ Electronic Data Interchange”, pp. 196-200 ).    

 

Η δεύτερη επιλογή για την απόκτηση του λογισμικού αφορά στην αγορά 

έτοιμου πακέτου. Υπάρχει στην αγορά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μια 

πληθώρα προσφορών ανάλογων προγραμμάτων από γνωστές εταιρείες, τα οποία 



 30 

υποστηρίζουν όλα τα γνωστά πρότυπα EDI και φυσικά και το EDIFACT. Και σε 

αυτή την επιλογή υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για την εταιρεία. 

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι τα ακόλουθα: 

§ Το κόστος είναι γνωστό και δεδομένο από την αρχή 

§ Αποτελεί οικονομική λύση για τις μικρές εταιρείες 

§ Το έτοιμο πακέτο είναι κατά κανόνα πιο φιλικό προς το χρήστη (user 

friendly) 

§ Ο προμηθευτής του πακέτου παρέχει συνήθως και υπηρεσίες τόσο 

εκπαίδευσης του προσωπικού όσο και συντήρησης  του προγράμματος 

§ Οι υπόλοιποι αγοραστές του ίδιου πακέτου μπορούν να γίνουν 

ευκολότερα συνεργάτες της εταιρείας. 

§ Μείωση ρίσκου από οποιαδήποτε προβλήματα εφαρμογής και 

εγκατάστασης 

 

Αν προσπαθήσει κανείς να αναζητήσει κάποια μειονεκτήματα από αυτή την 

επιλογή, αυτά περιορίζονται στα εξής: 

§ Πιθανών το hardware της εταιρείας να μην είναι συμβατό με τα 

έτοιμα πακέτα που κυκλοφορούν στην αγορά 

§ Σε αγορές που η ανάπτυξη λογισμικού δεν είναι ανεπτυγμένη, 

πιθανών να μην υπάρχουν πακέτα για τόσο εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως 

είναι το λογισμικό του EDI. 

Ο τρίτος τρόπος απόκτησης του λογισμικού EDI είναι η χρήση των EDI 

υπηρεσιών ενός δικτύου.  
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2.4 Edi και Επιχειρήσεις 

2.4.1 Εισαγωγή 

Έπειτα από την ανάλυση και περιγραφή των βασικών τεχνικών 

χαρακτηριστικών του EDI, είναι σκόπιμο να παρατεθούν οι βασικές προτάσεις 

της σχετικής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας σε ότι αφορά τους λόγους που οδηγούν 

μια εταιρεία στην απόφαση να εγκαταστήσει το EDI. Δηλαδή, τι οφέλη 

προσδοκεί η εταιρεία ότι θα αποκομίσει ως αποτέλεσμα των συναλλαγών με 

τους συνεργάτες της μέσω του EDI, αλλά και τι προβλήματα πιθανόν θα 

αντιμετωπίσει στην απόφασή της αυτή. Ένα πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα 

του EDI ως τεχνολογία πληροφορικής είναι ότι η απόφαση μιας εταιρείας για 

επένδυση σε αυτήν δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την ίδια την 

εταιρεία. Σε  αντίθεση με άλλες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα είναι η 

απόφαση για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων και την απόκτηση του 

σχετικού λογισμικού, η απόφαση για την εγκατάσταση του EDI εξαρτάται και 

από τους συνεργάτες της εταιρείας. Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια, για να λειτουργήσει το EDI πρέπει όλες οι συνεργαζόμενες πλευρές 

να διαθέτουν την ανάλογη υποδομή, το ανάλογο λογισμικό, αλλά και την 

απαιτούμενη εξειδίκευση για τη λειτουργία του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι 

η εταιρεία θα πρέπει να πείσει ή να αναγκάσει τους συνεργάτες της να 

προχωρήσουν σε αυτή την επένδυση, ώστε να εγκαταστήσει το EDI. Βασικό 

επιχείρημα για την απόφαση υιοθέτησης της τεχνολογίας EDI είναι η ανάλυση 

των αναμενόμενων οφελών που θα επιφέρει στους χρήστες της, καθώς και το 

κόστος που αυτή η επένδυση συνεπάγεται. 
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2.4.2 Οφέλη και εμπόδια του EDI 

Είναι λογικό να ειπωθεί ότι όταν μια εταιρεία αντιληφθεί τα οφέλη που 

μπορεί να έχει από το EDI, τότε προχωρά στην απόφαση για την εγκατάστασή 

του. Τίθεται όμως εδώ ένα θέμα, ως προς το τι είδους οφέλη είναι αυτά στα 

οποία προσδοκά η επιχείρηση. Το EDI μπορεί να προσφέρει πολλές 

δυνατότητες, που στην ουσία αποσκοπούν στην επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για την εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση, που η επιχείρηση 

επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το EDI ως μέρος της στρατηγικής της για επίτευξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, είναι δύσκολο να καταλήξει σε απολύτως 

μετρήσιμα οφέλη. Αντιθέτως, μετρήσιμα είναι όλα τα οφέλη που συνδέονται με 

τη μείωση του κόστους των λειτουργικών εξόδων της επιχείρηση, και αυτό είναι 

το στοιχείο που πολλές φορές υπερτερεί στην απόφαση για απόκτηση του EDI. 

Άλλοι λόγοι απόκτησής του επίσης, μπορεί να συνδέονται με κίνητρα εντελώς 

ανεξάρτητα του οφέλους ή του κόστους. Τέτοιοι λόγοι είναι ο εξαναγκασμός της 

εταιρείας από ένα συνεργάτη ή ένα πελάτη της. Αναφέρθηκε παραπάνω ότι μια 

επιχείρηση μπορεί να πείσει ή να εξαναγκάσει τους συνεργάτες της να 

υιοθετήσουν το EDI ως τεχνολογία. Τέτοια είναι και η περίπτωση που αναλύεται 

στην παρούσα εργασία. Η LG Electronics έθεσε ως προϋπόθεση για την 

συνεργασία της με την εταιρεία Orphee Beinoglou την εγκατάσταση του EDI, με 

την απαίτηση μάλιστα, το κόστος εγκατάστασης να το επιβαρυνθεί εξολοκλήρου 

η δεύτερη εταιρεία. Από την πλευρά, λοιπόν, της ΟΒ δεν υπήρξε θέμα μελέτης 

κόστους-ωφελειών, αλλά απλώς ο μόνος παράγοντας για την εγκατάσταση EDI 

υπήρξε ο βαθμός εξάρτησης από την εταιρεία-πελάτη. Εξάλλου, ένας ακόμα 

λόγος εγκατάστασης του EDI επίσης ανεξάρτητος από τον υπολογισμό των 

ωφελειών είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ συνεργατών.  
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Η χρήση του διασφαλίζει ότι δε μπορεί να υπάρξουν αμφισβητήσεις για 

θέματα όπως ποσότητες παραγγελιών, ημερομηνίες παράδοσης, αλλά και 

διαφωνίες ως προς τα μεγέθη των αποθεμάτων. Και αυτό γιατί σε κάθε 

περίπτωση, ισχύει η πληροφορία που περιέχεται στα αρχεία δεδομένων του EDI. 

Για παράδειγμα, σε μια απογραφή, η φυσική καταμέτρηση πρέπει να συμφωνεί 

με το απόθεμα που περιγράφει το σύστημα και είναι κοινό και για  την εταιρεία-

πελάτη και για την εταιρεία 3pl, που έχει αναλάβει τη διαχείριση του 

αποθέματος.  

Επανερχόμενοι, όμως, στην περίπτωση που μια εταιρεία αποφασίζει την 

υιοθέτηση του EDI καθαρά και μόνο με βάση τα προσδοκώμενα οφέλη, κρίνεται 

σκόπιμο να καταρτιστεί μια λίστα με τα σημαντικότερα οφέλη που επιφέρει, 

όπως προκύπτει μέσα από τη βιβλιογραφία. Η λίστα αυτή και η ανάλυση των 

επιμέρους στοιχείων της θα βοηθήσει στην συνέχεια στην ανάλυση του case 

study, ως μέτρο σύγκρισης σχετικά με το ποια οφέλη έχουν επιτευχθεί και ποια 

όχι στην συνεργασία LG-OB. 

Τα οφέλη από τη χρήση του EDI  μπορούν να διακριθούν σε τρεις 

κατηγορίες: 

1. Λειτουργικά  

2. Στρατηγικά 

3. Ευκαιριακά 

Τα λειτουργικά οφέλη αναφέρονται στις καθημερινές λειτουργίες της 

επιχείρησης και μπορούν να διαχωριστούν στις εξής περιπτώσεις περικοπής 

εξόδων: 

• Μείωση κόστους σε λογαριασμούς χαρτικής ύλης και 

ταχυδρομικών εξόδων 
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• Μείωση κόστους αποθήκευσης (χάρη στην επιτάχυνση της 

παραγγελίας και διάθεσης προϊόντος μειώνεται το ελάχιστο απαραίτητο 

απόθεμα) 

• Μείωση των διοικητικών και οργανωτικών εξόδων (ανθρώπινο 

δυναμικό για την πληκτρολόγηση στοιχείων τιμολογίων κτλ) 

Επίσης, εκτός από τη μείωση του λειτουργικού κόστους, στα λειτουργικά 

οφέλη εντάσσεται και η βελτίωση στις χρηματοροές. Με το EDI η παραγγελία 

που μπαίνει στο σύστημα μπορεί απευθείας να εκδοθεί ως τιμολόγιο. 

Μακροπρόθεσμα, αυτό δε συνεπάγεται μόνο ταχύτερες παραδόσεις αλλά και 

γρηγορότερη εξόφληση των τιμολογίων. Τέλος , στα λειτουργικά οφέλη μπορεί 

να αναφερθεί και η ελαχιστοποίηση των λαθών. Από τη στιγμή που δεν 

απαιτείται πληκτρολόγηση στοιχείων, μειώνονται τα περιθώρια ανθρώπινου 

λάθους. Το μόνο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να μεταφέρει τα στοιχεία που 

έρχονται έτοιμα μέσα από το σύστημα, όπως είναι πληροφορίες για τον τόπο και 

την ώρα παράδοσης, καθώς και για ποσότητες παραγγελίες. Η παρατήρηση αυτή 

προϋποθέτει, βέβαια, οι χρήστες να διαθέτουν την ελάχιστη απαιτούμενη γνώση 

Η/Υ ώστε να αποφεύγονται λάθη που έχουν ως αποτέλεσμα σπατάλη χρόνου και 

χρήματος, και για τα οποία καμιά ευθύνη δεν έχει το σύστημα. 

Ως στρατηγικά οφέλη, μπορούν να αναφερθούν η επιτάχυνση του εμπορικού 

κύκλου, η δυνατότητα παραγωγής just-in-time και γενικά η βελτίωση της 

ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης.  

Τέλος, ευκαιριακά οφέλη που μπορεί να έχει η επιχείρηση είναι οφέλη από 

νέες συνεργασίες με εταιρείες που χρησιμοποιούν αντίστοιχες τεχνολογίες, 

οπότε εξασφαλίζουν ένα πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. 
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Σε σχέση, τελικά, με το εάν και κατά πόσο η εισαγωγή του EDI εξασφαλίζει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Δηλαδή, για την 

επιχείρηση πρωτοπόρο που εισάγει το EDI στην λειτουργία της υπάρχει ένα 

σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, όσο αυτοί 

όμως δεν προχωρούν στην απόκτηση του EDI. Όταν το χρησιμοποιήσουν και 

αυτοί, τότε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χάνεται. Σε πολλές περιπτώσεις , 

μάλιστα, οι εταιρείες που αργούν να υιοθετήσουν μια τέτοιου είδους τεχνολογία, 

έχουν την ευκαιρία να το πράξουν με χαμηλότερο κόστος.  

Από την άλλη πλευρά, όμως, η επιχείρηση που πρωτοπορεί έχει την ευκαιρία 

να δημιουργήσει τις δικές της δομές, και να διαμορφώσει τον τρόπο που 

λειτουργεί η αγορά υπέρ της. Άλλωστε, το ίδιο σενάριο συμβαίνει και με τις 

περισσότερες τεχνολογίες πληροφορικής. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται πάντα στο 

δίλημμα εάν αξίζει να την πληρώσουν ακριβότερα και να την αποκτήσουν πριν 

από τους ανταγωνιστές και πως μπορούν να ωφεληθούν έναντι των 

ανταγωνιστών τους αφού την προμηθευτούν και αυτοί. Συνήθως, όμως, ακόμα 

και οι εταιρείες που έχουν αναπτύξει μια δική τους τεχνολογία πληροφορικής 

επιλέγουν να τη διαθέσουν και να τη μοιραστούν με την αγορά. Ο λόγος είναι ότι 

μακροπρόθεσμα συμφέρει όλους να χρησιμοποιούν κοινά συστήματα και 

τεχνολογίες, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν ευκολότερα.  
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2.4.3 EDI και ελληνική πραγματικότητα 

Το EDI  θεωρείται ότι έχει αποτύχει στην Ελλάδα. Σε σχέση με τις χώρες 

μέλη της Ε.Ε η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό εταιρειών που έχουν 

υλοποιήσει EDI συστήματα. Στις περιπτώσεις που αυτά χρησιμοποιούνται, αυτό 

συμβαίνει συνήθως λόγω πίεσης της εταιρείας από κάποιο συνεργάτη της από το 

εξωτερικό, ή λόγω συγκεκριμένων προτύπων με τα οποία λειτουργούν οι 

πολυεθνικές και στην Ελλάδα. 

Αξίζει δε να αναφερθεί ότι το EDI δεν αντιμετωπίζεται από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις ως μέσω απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αλλά μόνο 

ως μια πιο προηγμένη μέθοδος μεταβίβασης εγγράφων. 

Οι κυριότερες δυσκολίες που σχετίζονται με το EDI στην Ελλάδα μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

• Υποανάπτυκτος τομέας τηλεπικοινωνιών 

• Έλλειψη ολοκληρωμένου προγραμματισμού από το κράτος 

• Περιορισμένη προσφορά υπηρεσιών EDI 

• Το μικρό μέγεθος των ελληνικών εταιρειών 

• Το μικρό μέγεθος της ελληνικής βιομηχανίας πληροφορική 

 

Παρόλα αυτά, το EDI μπορεί να προσφέρει τα πλεονεκτήματά του όπως αυτά 

αναλύθηκαν παραπάνω και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις ως μια ευκαιρία που χάθηκε αλλά ως μια τεχνολογία αιχμής που 

μπορεί ακόμα να  αξιοποιηθεί. 

 Άμεσα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η εφαρμογή του στις 

ελληνικές επιχειρήσεις είναι τα ακόλουθα: 
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• Βελτίωση στις εσωτερικές λειτουργίες λόγω επιτάχυνσής τους 

• Καλύτερη ανταπόκριση στους πελάτες 

• Βελτιωμένες σχέσεις με τους εμπορικούς εταίρους 

• Αυξημένη ικανότητα ανταγωνισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο 

Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την εφαρμογή του EDI στις 

ελληνικές επιχειρήσεις είναι και οι διοικητικοί προβληματισμοί σε σχέση με την 

αναδιοργάνωση που θα επέλθει στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, το κόστος 

επανεκπαίδευσης προσωπικού αλλά και την πιθανή παράκαμψη ενός στελέχους 

που δεν έχει επαρκείς γνώσεις πληροφορικής. 
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3. Παρουσίαση των εταιρειών της εργασίας  

3.1 Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία βασίζεται στην ανάλυση του EDI συστήματος που 

εγκαταστάθηκε στον third party Orphee Beinoglou κατ’ εντολή της LG 

Electronics ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της μεταξύ 

τους συνεργασίας. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο πριν από την ανάλυση 

του συστήματος και των αποτελεσμάτων που επέφερε στην πορεία της 

συνεργασίας αυτής, να γίνει στο σημείο αυτό, μια παρουσίαση των δύο 

εταιρειών. Η παρουσίαση αυτή στοχεύει στην κατανόηση από τον αναγνώστη 

της ιστορίας των δύο εταιρειών, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος από το 

οποίο προέρχονται, καθώς και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν, δηλαδή τη 

φιλοσοφία που διακρίνει την καθεμία. 

Πέραν αυτών, στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται συνοπτικά μερικά βασικά 

οικονομικά στοιχεία των  δύο εταιρειών, ώστε να γίνουν αντιληπτά τα μεγέθη 

τους, καθώς και επιμέρους στοιχεία των οργανωτικών τους δομών.  

Πρώτη θα αναλυθεί η LG, μια μεγάλη πολυεθνική που πρόσφατα 

εγκαταστάθηκε και στην Ελλάδα και στη συνέχεια η OB, μια μεγάλη ελληνική 

μεταφορική εταιρεία, παραδοσιακή του τύπου των οικογενειακών ελληνικών 

επιχειρήσεων. 
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3.2 H LG Electronics 

 

                                           

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Τα κεντρικά γραφεία της LG Electronics στην Κορέα 
          

 

 

Πηγή: δικτυακός τόπος LG (www.lge.com) 

http://www.lge.com)
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3.2.1 Η Ιστορία της LG 

Η παρούσα φωτογραφία απεικονίζει τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην 

Κορέα και συγκεκριμένα στους περίφημους δίδυμους  πύργους της πρωτεύουσας 

Σεούλ της ασιατικής χώρας. Η LG είναι ένας όμιλος εταιρειών αξίας 81δις $ 

δολαρίων Η.Π.Α που απασχολεί 130.000 εργαζόμενους σε περισσότερες από 

120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Επίσης, είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία της 

Κορέας, αποτελούμενη από 50 επιμέρους εταιρείες, οι οποίες περιλαμβάνουν 

300 θυγατρικές παγκοσμίως. 

 Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά το 1958. Αρχικά, η  εταιρεία ονομάστηκε 

Goldstar και ήταν η πρώτη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρονικών 

ειδών στην Κορέα. Το πρώτο κορεάτικο ραδιόφωνο κατασκευάστηκε στην 

Κορέα από την εταιρεία στις 15 Νοεμβρίου 1959! Ακολούθησαν τα πρώτα 

ψυγεία και οι πρώτες ηλεκτρικές κουζίνες κατασκευασμένα στην Κορέα. 

Ωστόσο η αρχή υπήρξε δύσκολη. Οι καταναλωτές έδειχναν προτίμηση στα 

εισαγόμενα ηλεκτρικά είδη και χρειάστηκε η βοήθεια του κράτους για να 

μπορέσει η νέα εταιρεία να ορθοποδήσει. Σύντομα η Goldstar άρχισε να εξάγει 

τα προϊόντα της, κυρίως τα ραδιόφωνα στις Η.Π.Α και στο Hong Kong. Το 1962, 

η εταιρεία είχε κατασκευάσει ιδιόκτητα εργοστάσια και αποθήκες και είχε να 

επιδείξει μια αξιοσημείωτη για την εποχή παραγωγή ραδιοφώνων και ψυγείων.  

Το επόμενο μεγάλο βήμα για την εταιρεία έγινε το 1966, με την κατασκευή 

της πρώτης ασπρόμαυρης τηλεόρασης .Η επιτυχία στο καταναλωτικό κοινό ήταν 

εντυπωσιακή και η συνέχεια ήρθε με την κατασκευή της πρώτης έγχρωμης 

τηλεόρασης το 1976.  
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Την ίδια χρονιά, η εταιρεία απέκτησε και το πρώτο ιδιόκτητο εργαστήριο 

έρευνας και τεχνολογίας στη χώρα, προκειμένου να βελτιώσει τα προϊόντα της 

αλλά και να μελετήσει την κατασκευή των νέων μοντέλων και ειδών. 

Γενικότερα, η δεκαετία 1970-1980 στην Κορέα, χαρακτηρίστηκε από μια 

αλματώδη ανάπτυξη της αγοράς των ηλεκτρικών ειδών, γεγονός που βοήθησε 

καθοριστικά την εξέλιξη της εταιρείας. Το 1978 υπήρξε μια πανηγυρική χρονιά 

για την εταιρεία, που συνοδεύτηκε από την πραγματοποίηση 100 εκ.$ από 

εξαγωγές προϊόντων. Το 30% αυτού του τζίρου προερχόταν από τις εξαγωγές 

έγχρωμων τηλεοράσεων. 

Το επόμενο βήμα ήταν η παγκοσμιοποίηση της εταιρείας. Αρχικά, 

επεκτάθηκε στην παραγωγή και νέων προϊόντων, όπως είναι τα πλυντήρια, 

καθώς και τα πρώτα air-condition! 

Από το 1980 και έπειτα, η εταιρεία έχει μια σταθερή παρουσία στις Η.Π.Α 

και με εργοστάσια παραγωγής, και στη συνέχεια επεκτείνεται και σε άλλες 

γειτονικές χώρες, ιδρύοντας θυγατρικές εταιρείες. Η δεκαετία του 1980 υπήρξε 

δύσκολη, λόγω της γενικότερης ενεργειακής κρίσης αλλά και της πολιτικής 

αστάθειας στην Κορέα. Η εταιρεία ακολούθησε αυτή την περίοδο μια 

στρατηγική διαφοροποίησης των προϊόντων της και ταυτόχρονα δυναμικής 

διείσδυσης στα κανάλια πωλήσεων και διανομής των τοπικών αγορών στις 

οποίες δραστηριοποιούνταν. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η 

αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας και η ισχυροποίηση της θέσης της στις 

αντίστοιχες αγορές. 

Την επόμενη δεκαετία, από το 1990 και μετά, η εταιρεία έδωσε βαρύτητα 

στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας υπήρξε η 

παραγωγή των video και μια μεγάλη γκάμα εξελιγμένων μοντέλων 
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τηλεοράσεων. Παράλληλα, εγκαινίασε μια επιθετική πολιτική ανάπτυξης σε 

αγορές της Ευρώπης. 

Το 1995, η εταιρεία μετονομάστηκε σε LG Electronics, και πήρε τη μορφή 

και το όνομα που διατηρεί μέχρι και σήμερα. Σύνθημα αυτής της νέας εταιρείας 

παραμένει μέχρι και σήμερα η έμφαση στην ποιότητα, η εισαγωγή της ψηφιακής 

τεχνολογίας στα προϊόντα, αλλά και η έμφαση στις στρατηγικές συμμαχίες με 

σκοπό τη ανάπτυξη δικτύων. Το τελευταίο έχει άμεση σχέση με τη σημασία που 

αποδίδει η πολυεθνική αυτή εταιρεία στη σημασία των Logistics για την 

υλοποίηση των στόχων της.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η στρατηγική της εταιρείας σε σχέση με τα 

logistics καθώς και τα προϊόντα τα οποία εμπορεύεται στην Ελλάδα. 

 

  

3.2.2 Η Οργανωτική δομή της εταιρείας 

 
Σχήμα 1: Η δομή της LG 

 

          Πηγή: δικτυακός τόπος LG (www.lge.com/organisation) 

http://www.lge.com/organisation)
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Το παραπάνω σχήμα αναπαριστά το πώς βλέπει η εταιρεία την οργανωτική 

της δομή. (www.lge.com/organisation). Σε πρώτο επίπεδο φαίνεται καθαρά ότι η 

εταιρεία τοποθετεί τα προϊόντα της. Αυτά διαχωρίζονται σε τρεις βασικές 

κατηγορίες: 

• Στις ψηφιακές ηλεκτρικές συσκευές 

• Στα προϊόντα πληροφορικής και 

• Στα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας 

Στη συνέχεια ή σε επόμενο επίπεδο, όπως αναπαρίσταται χαρακτηριστικά, 

βρίσκεται η λειτουργική διαχείριση της εταιρείας, που περιλαμβάνει τα κεντρικά 

γραφεία, τη διεύθυνση προσωπικού, τα κέντρα παραγωγής και τα τμήματα των 

πωλήσεων και εξυπηρέτησης των πελατών. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι 

η εταιρεία προτάσσει τα προϊόντα της ως το πιο αντιπροσωπευτικό κομμάτι της 

που χαρακτηρίζει την οργανωτική της δομή και όχι κάποιο άλλο, όπως θα 

μπορούσε να είναι τα στελέχη της, οι εγκαταστάσεις της ή η τεχνολογία 

παραγωγής της. Αντίθετα, η εταιρεία θεωρεί ότι όλα αυτά τα παραπάνω 

αντικατοπτρίζονται επάξια και επαρκώς στα προϊόντα της. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η συμμετοχή της κάθε κατηγορίας προϊόντων 

στις συνολικές πωλήσεις είναι σχετικά ομαλά κατανεμημένη, όπως διαφαίνεται 

από το ακόλουθο γράφημα. 

                             ΓΡΑΦΗΜΑ 1:  Οι πωλήσεις της LG 

                   

Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  Α Ν Α  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ  Ε ΙΔ Ω Ν

3 0 %

3 9 %

3 1 % ψ η φ ια κ έ ς
σ υ σ κ ε υ έ ς
ε ί δ η
π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς
κ ι ν η τ ή  τ η λ ε φ ω ν ί α

 

http://www.lge.com/organisation
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Μια μικρή διαφορά υπέρ των ειδών πληροφορικής μπορεί να αποδοθεί και 

στην τάση της εποχής, δηλαδή στην ιδιαίτερη ανάπτυξη που γνωρίζουν τα είδη 

αυτά στις αγορές.  

 

3.2.3 Η Στρατηγική logistics της LG Electronics Hellas S.A 

Το Φεβρουάριο του 2002 η LG αποφάσισε να εγκατασταθεί και στην Ελλάδα. 

Μέχρι τότε η διακίνηση των προϊόντων της στη χώρα γινόταν μέσω εμπορικών 

αντιπροσώπων, οι οποίοι όμως κρίθηκε ότι λειτουργούσαν ζημιογόνα για την 

εταιρεία. Ο λόγος είναι ότι και οι πωλήσεις δεν ήταν μεγάλες, αλλά και οι 

πελάτες δεν ήταν ευχαριστημένοι, σύμφωνα με έρευνες που είχε κάνει η 

εταιρεία. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ελληνική αγορά παρουσίαζε 

περιθώρια για  ανάπτυξη, αποφασίστηκε η ίδρυση της LG Electronics Hellas 

S.A.  

 Η νέα αυτή εταιρεία αποφάσισε να συνεργαστεί με μια εταιρεία παροχής 

υπηρεσιών logistics (logistics service provider ) για την τήρηση αποθέματος και 

τη διανομή των προϊόντων της. Οι προδιαγραφές που έπρεπε να πληροί ο 

συνεργάτης αυτός, θα βασίζονταν  στο κατά πόσο μπορούσε να καλύψει όλες 

της ανάγκες της LG. Οι διαδικασίες logistics που θα αναλάμβανα ο υποψήφιος 

συνεργάτης είναι οι ακόλουθες: 

1. Μεταφορά από το λιμάνι στην αποθήκη 

2. Αποθήκευση 

3. Διαχείριση αποθέματος 

4. Διανομή /διακίνηση των προϊόντων με πανελλαδική κάλυψη 

5. Εξυπηρέτηση πελατών 
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Επίσης, οι προδιαγραφές για την επιλογή του  logistics service provider 

περιελάμβαναν και την εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος που θα 

συνέδεε τις δύο εταιρείες με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

συνεργασία. Το σύστημα που πρότεινε η LG ήταν το EDI ώστε να υπάρχει 

άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μηχανογραφικών συστημάτων 

των δύο εταιρειών.  

Τέλος, σε ότι αφορά την παρουσίαση της LG Hellas S.A αξίζει να 

αναφερθούν τα προϊόντα που διακινεί στην ελληνική αγορά, καθώς και οι  

πωλήσεις που πραγματοποίησε και το μέσω απόθεμα που τηρούσε κατά το 

2003,δηλαδή την πρώτη χρονιά λειτουργίας της εταιρείας στην Ελλάδα. Τα 

στοιχεία αυτά παρατίθενται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τα προϊόντα της LG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος Πωλήσεις  

Μέσο 

Απόθεμα 

Αir cond. 76.000 4.200 

Ψυγεία 12.000 1.500 

Πλυντήρια 1.000 100 

Φούρνοι 20.000 2.900 

Σκούπες 10.000 1.500 

TV 23.000 3.300 

HI-FI 3.000 400 

VIDEO 15.000 2.300 

Οθόνες 25.000 4.400 

cd-rom 25.000 3.900 

Σύνολο 185.000   
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Με βάση τις προδιαγραφές που αναπτύχθηκαν παραπάνω, η LG Hellas 

επέλεξε ως  logistics service provider συνεργάτη της την εταιρεία Orphee 

Beinoglou.  

 

 

3.3 Η εταιρεία Ορφεύς Βεϊνόγλου (Orphee Beinoglou) 

 

 

 

3.3.1 Συνοπτική παρουσίαση της εταιρείας 

Η εταιρεία Ο.Β έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του 1920 ως μεταφορική 

εταιρεία. Βασικό αντικείμενο της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών στο 

κομμάτι της επαγγελματικής μεταφοράς. Σήμερα, θεωρείται ως μια από τις 

κυρίαρχες ελληνικές επιχειρήσεις στις μεταφορές και στη διακίνηση αγαθών. Το 

πελατολόγιό της περιλαμβάνει από απλούς ιδιώτες μέχρι πρεσβείες, υπουργεία, 

διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς και κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες. 

Η Ο.Β προσφέρει εξελιγμένες μεταφορικές μεθόδους μέσα από ένα 

ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης το οποίο καλύπτει την έκδοση φορτωτικών 

και εγγράφων, τελωνειακές διατυπώσεις, αποθηκεύσεις και πλήρεις 
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ασφαλιστικές καλύψεις για όλους τους κινδύνους. Τα βασικά στοιχεία της 

εταιρείας που δίνουν το στίγμα του μεγέθους  και της δυναμικής της είναι τα 

ακόλουθα: 

• 320 υπάλληλοι 

• Γραφεία και αποθήκες σε Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Σόφια, Σκόπια, 

Βουκουρέστι, Κύπρο 

• Ιδιόκτητος στόλος 80 οχημάτων 

• 49.000τ.μ Ιδιόκτητες αποθήκες 

• Αντιπρόσωποι σε 120 χώρες  

Επίσης, σε ότι αφορά την οργάνωση της εταιρείας σε σχέση με το επίπεδο 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, ισχύουν τα εξής:  

• Όλες οι υπηρεσίες Εθνικής μεταφοράς προσφέρονται πόρτα-πόρτα 

• Εφαρμογή μεθόδων διεθνών μεταφορών στις εθνικές μεταφορές 

• Πλήρης μηχανογράφηση 

• Αυστηρή και συνεπής παρακολούθηση των αντικαταβολών 

• Προκαθορισμένα και αυστηρά τηρούμενα δρομολόγια 

• Αυστηρά τηρούμενοι χρόνοι μεταφοράς και παράδοσης 

• Διαλογή και προετοιμασία των φορτίων σε 7 σύγχρονες αποθήκες 

 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ασφάλεια από την εταιρεία, που φροντίζει να 

απασχολεί μόνο έμπειρους οδηγούς και εξειδικευμένο  προσωπικό. 

Επίσης εντυπωσιακοί για τα ελληνικά δεδομένα είναι οι χρόνοι παράδοσης 

στις Εθνικές μεταφορές πόρτα-πόρτα που εγγυάται η εταιρεία στους πελάτες της. 

 Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει ενδεικτικά τους χρόνους παράδοσης για 

διάφορες πόλεις της χώρας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  Χρόνοι παράδοσης ΟΒ πόρτα-πόρτα 

   

 
 

 

 

  

 

 

 

 

3.3.2 Ο όμιλος  Ο.Β 

Τα κεντρικά γραφεία του ομίλου Ο.Β βρίσκονται στην Αθήνα. Στην 

Θεσσαλονίκη, ωστόσο, η παρουσία της εταιρείας είναι δυναμική με ένα 

σύγχρονο συγκρότημα γραφείων και αποθηκών 3.00τ.μ , το οποίο βρίσκεται στη 

βιομηχανική περιοχή της πόλης. 

Επίσης, η εταιρεία ORBIT, μέλος του ομίλου Ο.Β, δραστηριοποιείται με 

επιτυχία στην Κυπριακή αγορά από τα τέλη της δεκαετίας 1970 και διαθέτει 

σήμερα 5 εγκαταστάσεις γραφείων και αποθηκών σε ισάριθμες πόλεις του 

νησιού.  

Η ORBIT LTD  στην Σόφια της Βουλγαρίας ιδρύθηκε πρόσφατα με σκοπό να 

εκμεταλλευτεί τις επιχειρηματικές ευκαιρίες του Βαλκανικού χώρου στην αγορά 

των μεταφορών και των διακινήσεων φορτίων. 

Η ORBIT στη Βηρυτό ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και 

καλύπτει τόσο την αγορά της χώρας όσο και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. 

24 Ώρες από την 
παραλαβή 

48 Ώρες από την 
παραλαβή 

Θεσσαλονίκη Βέροια 

Λάρισα Κατερίνη 

Βόλος Κοζάνη 

Καρδίτσα Γρεβενά 

Τρίκαλα Νάουσα 
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Οι αποθήκες της εταιρείας βρίσκονται σε κατάλληλα επιλεγμένα σημεία ώστε 

να εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση και χώρους στάθμευσης. Με βάση τις 

ιδιόκτητες αποθήκες και τον ιδιόκτητο στόλο οχημάτων της, η Ο.Β άρχισε να 

δραστηριοποιείται και στην παροχή υπηρεσιών Logistics, δίνοντας έμφαση στην 

προσπάθεια να εξασφαλίσει στους πελάτες της το ελάχιστο κόστος διακίνησης 

προϊόντων, σε συνδυασμό αποθήκευσης, απόθεσης και διανομής τους. 

 Τις υπηρεσίες Logistics της Ο.Β έχουν χρησιμοποιήσει πριν από την LG 

Electronics εταιρείες όπως οι Hewlett Packard, Johnson &Jonson, Nokia, 

Diophar και Αττικό Μετρό. 
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4. Μεθοδολογία 

 

4.1 Εισαγωγή 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ανάλυση των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη για τη συλλογή αλλά και την 

επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και η πλήρης επεξήγηση της διαδικασίας η 

οποία προηγήθηκε της διεξαγωγής των συμπερασμάτων και της συγγραφής 

Ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την πραγματοποίηση της εργασίας 

υπήρξε η αποδοχή των δύο εταιρειών να συνεργαστούν και να δεχτούν να 

δημοσιευτούν στοιχεία τους, που σε πολλές περιπτώσεις  θεωρούνται 

εμπιστευτικά. 

 Σε πολλές δημοσιευμένες εργασίες διεθνών ακαδημαϊκών σχετικά με το EDI, 

επιλέγεται συνήθως ένα δείγμα που αποτελείται από περισσότερες από δύο  

εταιρείες , ώστε να εξεταστούν διάφορες υποθέσεις σχετικά με την εφαρμογή και 

επιτυχία του EDI στις επιχειρηματικές πρακτικές.  

 Τα συμπεράσματα, άλλωστε, τέτοιων εργασιών έχουν αναφερθεί στο σχετικό 

κεφάλαιο που αναφέρεται στην επισκόπηση της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας και 

θα ακολουθήσει σύγκριση πολλών από αυτών σε επόμενο κεφάλαιο, σε σχέση με 

τις πρακτικές των εταιρειών που εξετάζονται στην παρούσα εργασία.  

Ωστόσο, η μέθοδος αυτή, ενός επιλεγμένου δείγματος εταιρειών,  με  έλεγχο 

υποθέσεων και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί 

στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο κύριος λόγος είναι ότι το EDI στην Ελλάδα, 

κατά γενική ομολογία, έχει αποτύχει, ή τουλάχιστο δεν έχει τύχει μεγάλης 

αναγνώρισης.  
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Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν αξιοποίησαν αυτή την τεχνολογία για 

ανταλλαγή δεδομένων, για διευκόλυνση και επιτάχυνση στις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες, αλλά και στους χρόνους εξυπηρέτησης του πελάτη. Το γεγονός 

αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε πρακτικούς λόγους –μερικοί αναφέρθηκαν και 

σε προηγούμενο κεφάλαιο– όπως είναι η ελλιπής ανάπτυξη των τεχνικών 

υποδομών στη χώρα είτε σε λόγους επιχειρηματικής κουλτούρας. Δηλαδή, με 

άλλα λόγια, μπορεί αυτή η τεχνολογία να μην «ταίριαξε» με τη φιλοσοφία του 

Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος πολλές φορές χαρακτηρίζεται από μια, όχι 

απαραίτητα κακοπροαίρετη, καχυποψία. 

Η έλλειψη, λοιπόν, πληθώρας εταιρειών που να κάνουν χρήση του EDI ήταν 

ο βασικός λόγος που δε γινόταν να ακολουθηθεί μια τέτοιου είδους μεθοδολογία 

με δειγματοληψία και έλεγχο υποθέσεων. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι σε επίπεδο 

ακαδημαϊκής έρευνας, σε θέματα σχετικά με τις επιχειρήσεις και το management 

κυρίως, είναι πολύ πιο δύσκολο να ερευνήσει κανείς περιπτώσεις αποτυχίας 

παρά μια επιτυχημένης πρακτικής. Για παράδειγμα, στα πλαίσια των 

«Συγχωνεύσεων και Εξαγορών», ένα πολύ δημοφιλές αντικείμενο των εργασιών 

και δημοσιεύσεων της Χρηματοοικονομικής επιστήμης, είναι πολύ πιο δύσκολο 

να ερευνήσει κανείς τα αίτια μιας αποτυχημένης συγχώνευσης από ότι τους 

παράγοντες επιτυχίας μιας επιτυχημένης. Ο λόγος είναι ότι η πρώτη δεν 

πραγματοποιήθηκε ποτέ, έτσι και τα δεδομένα είναι πιο δύσκολο να 

συγκεντρωθούν, αλλά και η αντικειμενικότητα των συμπερασμάτων ελέγχεται, 

αφού είναι λογικό τα στελέχη των εταιρειών που θα ερωτηθούν μέσω 

ερωτηματολογίων ή συνεντεύξεων σχετικά με τα αίτια της αποτυχίας να 

μεροληπτούν υπέρ της εταιρείας τους. 
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Στην προσπάθεια εξασφάλισης της συνεργασίας των δύο εταιρειών ο 

ερευνητής είχε το πλεονέκτημα ότι είχε εργαστεί πρόσφατα στην μια εκ των δύο. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Β εξαμήνου σπουδών του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών του τμήματος Logistics, ο ερευνητής εργαζόταν στην 

εταιρεία O.B ως βοηθός του Logistics manager  που χειριζόταν τη συνεργασία 

με την LG Electronics και με άμεσο αντικείμενο εργασίας το χειρισμό του 

συστήματος EDI, για την έγκαιρη εκτέλεση των παραγγελιών και την έκδοση 

δελτίων αποστολής και τιμολογίων. 

Η προσωπική γνωριμία τόσο με τα στελέχη της Ο.Β όσο και με τα στελέχη 

της LG υπήρξε καθοριστική για την αποδοχή και συνεργασία από μέρους και 

των δύο εταιρειών για την  έρευνα. Το  αντικείμενο της έρευνας ήταν  οι 

επιπτώσεις που επέφερε το EDI στην επικοινωνία και τη γενικότερη 

συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών, καθώς και οι μέθοδοι αντιμετώπισης 

των προβλημάτων που προκύπτουν στην πορεία της συνεργασίας. 

Για τις ανάγκες της εργασίας , πέρα από την εργασία για 5 μήνες στην Ο.Β , ο 

ερευνητής χρειάστηκε να περάσει και μια περίοδο 6 εβδομάδων στα γραφεία της 

LG , ώστε να εξοικειωθεί  με τις πρακτικές και τις απόψεις και αυτής της 

εταιρείας, ώστε η ανάλυση τω δεδομένων να είναι αμερόληπτη. 
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4.2 Η Συλλογή των δεδομένων 

Τα δεδομένα που χρειάστηκαν για την εκπόνηση αυτής της εργασίας μπορούν 

να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες από άποψη μεθοδολογικής προσέγγισης. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα βασικά ή κύρια δεδομένα (primary data), 

που αντλούνται συνήθως με άμεση επαφή του ερευνητή είτε με τα στοιχεία είτε 

με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.  

Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα δευτερεύοντα δεδομένα (secondary 

data), τα οποία μπορεί να είναι όλες οι επιμέρους πληροφορίες που χρειάζονται 

για την ολοκλήρωση μιας έρευνας. Τα δεδομένα αυτά συνήθως αντλούνται από 

πηγές όπως έγγραφα και εσωτερικοί κανονισμοί της εταιρείας, από διάφορες 

σχετικές πηγές του Internet, από βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες 

συναφείς με το αντικείμενο της έρευνας, καθώς και από την παρατήρηση 

(observation) των διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση. 

 

4.2.1 Βασικά ή κύρια δεδομένα 

Η βασική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση των κύριων 

δεδομένων είναι η προσωπική συνέντευξη. Κρίθηκε από τον ερευνητή ότι αυτή η 

μέθοδος ταιριάζει καλύτερα σε ένα case study σε σχέση με τη χρήση 

ερωτηματολογίων που θα περιόριζε την ποσότητα πληροφόρησης, κυρίως σε ότι 

αφορά την ανάλυση του συστήματος. Παρόμοια μέθοδο ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι έχει ακολουθήσει ο ερευνητής J.A.N Bamfield (Logistics Information 

Managemnt vol. 7 no 1. 1994 pp.7-10) σε μια εργασία σχετικά με τα 

προβλήματα κατά την περίοδο εγκατάστασης του EDI σε μια επιχείρηση. 
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 Ο ερευνητής σε αυτή την περίπτωση συζήτησε τα προβλήματα αλλά και τα 

οφέλη που προέκυψαν από το EDI με τους εργαζόμενους σε ένα δείγμα 

επιχειρήσεων, οι οποίοι ήταν οι βασικοί αρμόδιοι αυτής της αλλαγής. 

Εξάλλου, από τη στιγμή που η παρούσα εργασία απαιτεί τη φυσική παρουσία 

του ερευνητή και στις δύο εταιρείες, δηλαδή και στην O.B αλλά και στην LG, 

φάνηκε άσκοπο να χρησιμοποιηθούν ερωτηματολόγια, που ενδείκνυνται 

περισσότερο σε περιπτώσεις που η απόσταση ή ο χρόνος δεν επιτρέπουν την 

διενέργεια συνεντεύξεων. 

Οι βασικές συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της εργασίας ήταν 

τέσσερις και αφορούσαν τα εξής στελέχη των δύο εταιρειών: τον υπεύθυνο 

μηχανογράφησης της O.B ,που είχε και την ευθύνη σχεδιασμού του EDI κατά 

παραγγελία της LG, τον Project manager της OB, τον Logistics Manager της ΟΒ 

και της Logistic Supervisor της  LG. Τα ονόματα των στελεχών αυτών καθώς και 

οι πληροφορίες και τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις αυτές θα παρουσιαστούν 

και θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο. Η διάρκεια κάθε συνέντευξης ήταν 

περίπου 30 λεπτά, ενώ σε τρεις από τους πέντε συμμετέχοντες χρειάστηκε να 

πραγματοποιηθεί και μια συμπληρωματική συνέντευξη για τις ανάγκες της 

εργασίας. Επίσης, όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν αφού κανείς από 

τους ερωτηθέντες δεν είχε αντίρρηση σε αυτό. Ο σκοπός κάθε συνέντευξης ήταν 

διαφορετικός ανάλογα με την θέση και την εταιρεία στην οποία εργάζεται κάθε 

στέλεχος. Για παράδειγμα, η συνέντευξη με την Logistics supervisor της LG είχε 

σαν στόχο να αποτυπώσει την άποψη του «πελάτη» σε αυτή τη συνεργασία των 

δύο εταιρειών και το επίπεδο ικανοποίησης του από την εφαρμογή του EDI και 

του τρόπου που αυτό επηρέασε τις διαδικασίες και τη λειτουργία της LG.  

 



 55 

Αντίστοιχα, η συνέντευξη με τον manager της Ο.Β είχε σαν στόχο την 

αποτύπωση της άποψης του «παροχέα των υπηρεσιών logistics» για το επίπεδο 

και τον τρόπο συνεργασίας των δύο εταιρειών. Τα αποτελέσματα αυτών των 

ενεργειών θα αναλυθούν λεπτομερώς στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

4.2.2 Δευτερεύοντα δεδομένα 

Τα λεγόμενα δευτερεύοντα δεδομένα για την εργασία αυτή προέρχονται 

κυρίως από έγγραφα και εσωτερικούς κανονισμούς των δύο εταιρειών, αλλά και 

από το Internet. Για παράδειγμα, για την κατανόηση του συστήματος EDI που 

ανέπτυξε η Ο.Β, υπάρχει ένα αναλυτικό εγχειρίδιο με τους διεθνής κανόνες των 

μηνυμάτων του EDI (business rules), το οποίο παρέδωσε η LG με την υπογραφή 

της σύμβασης συνεργασίας στη μηχανογράφηση  της Ο.Β, ως βάση αναφοράς 

για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να σχεδιαστεί το σύστημα EDI. Το εγχειρίδιο 

αυτό  παρατίθεται στο τέλος της εργασίας ως παράρτημα. 

   Επίσης, σε ότι αφορά στη συλλογή δεδομένων ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, 

σημαντικό μέρος των πληροφοριών αντλήθηκε από βάσεις δεδομένων στις 

οποίες έχει πρόσβαση το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μέσω του Internet. 
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4.3 Ανάλυση δεδομένων 

 Το επόμενο κεφάλαιο , το κεφάλαιο 4, είναι το τμήμα της εργασίας στο οποίο 

θα παρουσιαστεί η ανάλυση των δεδομένων. Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται η 

μέθοδος και η τεκμηρίωση της μεθόδου με την οποία θα αναλυθούν τα δεδομένα 

αυτά. Το κεφάλαιο 4 χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. 

 Στο πρώτο μέρος θα γίνει η ανάλυση του EDI συστήματος που σχεδίασε το 

τμήμα μηχανογράφησης της εταιρείας Ο.Β, ενώ στο δεύτερο μέρος θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων από τα στελέχη των 

εταιρειών. 

 

4.3.1 Παρουσίαση του συστήματος EDI 

Με βάση τις τεχνικές αναφορές για τα πρότυπα και το λογισμικό του EDI που 

διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο 2, θα  αναλυθούν οι διάφοροι τύποι μηνυμάτων του 

συγκεκριμένου συστήματος, καθώς και ο τρόπος από τεχνική άποψη με τον 

οποίο επικοινωνούν οι δύο εταιρείες και αποκωδικοποιούν αυτά τα μηνύματα. 

Τα στοιχεία προέρχονται από το τμήμα μηχανογράφησης της ΟΒ. Ο σκοπός 

αυτής της ανάλυσης δεν είναι η τεχνική αξιολόγηση του σχεδιασμού του 

συστήματος, που ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της 

πληροφορικής, αλλά η αξιολόγηση στα πλαίσια του Logistics Management της 

χρησιμότητας και της σωστής λειτουργίας του ώστε να επιτελεί και να υποβοηθά 

την στρατηγική των εταιρειών. 
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4.3.2 Παρουσίαση των στοιχείων των συνεντεύξεων  

Για τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων έγινε εκτενής 

αναφορά στο προηγούμενο μέρος αυτού του κεφαλαίου. Στο σημείο αυτό θα 

αναφερθεί μόνο η μέθοδος με την οποία θα παρουσιαστούν τα δεδομένα αυτά. 

Σύμφωνα και με ανάλογες έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν στη διεθνή 

ακαδημαϊκή κοινότητα (Lambert and Harrington, 1989) σε θέματα σχετικά με 

την απόδοση και τις συνέπειες του EDI συνηθίζεται να χωρίζονται οι ερωτήσεις 

είτε σε ερωτηματολόγια είτε σε συνεντεύξεις σε θεματικές ενότητες που στην 

επεξεργασία των δεδομένων αντιστοιχούν σε διάφορες μεταβλητές ανάλογα με 

τις υποθέσεις που κάθε φορά εξετάζονται. Παραδείγματα τέτοιων μεταβλητών 

είναι η ποιότητα της εξυπηρέτησης του πελάτη (Lambert and Harrington, 1989), 

το επίπεδο ικανοποίησης του χρήστη από την πληροφόρησης που παρέχεται 

μέσω του EDI (La Londe and Cooper, 1989) , καθώς και η συνολική απόδοση 

του συστήματος EDI (DeLone and McLean, 1992). 

 

Άλλες μεταβλητές που εξετάζονται έχουν σχέση με την απόδοση των 

ακόλουθων: 

1. Διοίκηση αποθηκών 

2. Κόστη  

3. Διακίνηση  

4. Ποσοστό αργοπορημένων παραδόσεων 

5. Συνολική απόδοση συστήματος  
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4.4 Δυσχέρειες και προβλήματα στη διάρκεια της έρευνας 

Μια δυσκολία που προέκυψε στη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας 

εργασίας ήταν το γεγονός ότι ο ερευνητής είχε εργαστεί για δυσανάλογα μεγάλο 

διάστημα στην μια εκ των εταιρειών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, ως 

υπάλληλος.  

Το αποτέλεσμα ήταν ότι ενώ αρχικά αυτό θεωρείτο πλεονέκτημα για την 

εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής διατριβής, για το λόγο ότι υπήρχε εκ των 

έσω γνώση των θεμάτων αλλά και πληροφόρηση, στη συνέχεια διαπιστώθηκε 

ότι ήταν δύσκολο να αντιμετωπισθούν τα θέματα μεταξύ των δύο εταιρειών 

αμερόληπτα, αφού ο ερευνητής είχε αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα και ως 

υπάλληλος και θα ήταν αναμενόμενο να αποδώσει ευθύνες για αυτά στην 

εταιρεία πελάτη, δηλαδή την LG electronics. 

Ωστόσο, το ζήτημα αυτό το οποίο έχει και ηθική διάσταση εντοπίστηκε από 

τον γράφοντα από την αρχή και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσπάθεια  

όσο το δυνατόν καλύτερης κατανόησης των ζητημάτων που θίγονται στην 

παρούσα εργασία και από την πλευρά της LG, πολλές φορές εις βάρος της 

τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και της πιο έγκαιρης ολοκλήρωσης της συγγραφής 

της διπλωματικής. 
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5. Ανάλυση δεδομένων και αποτελεσμάτων 

 5.1 Εισαγωγή 

Μετά την περιγραφή των μεθόδων οι οποίες ακολουθήθηκαν από τον 

ερευνητή για την συλλογή των δεδομένων, στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η 

ανάλυση και η ερμηνεία αυτών. Αρχικά γίνεται μια καταγραφή του συστήματος  

EDI  που σχεδίασε η εταιρεία ΟΒ για λογαριασμό της LG. Για το σκοπό αυτό 

και την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος ο 

συγγραφέας της παρούσας εργασίας πραγματοποίησε συνέντευξη με τον 

υπεύθυνο της μηχανογράφησης της ΟΒ, ο οποίος είχε και την ευθύνη της 

υλοποίησης του έργου. Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, ότι η αναλυτική 

περιγραφή και επεξήγηση πολλών τεχνικών και λειτουργικών θεμάτων που 

αφορούν στα συστήματα EDI σε προηγούμενο κεφάλαιο έγινε με το σκοπό να 

θέσει το απαραίτητο υπόβαθρο για τον αναγνώστη, ώστε να γίνει κατανοητή η 

ανάλυση του συστήματος που ακολουθεί. Για τον λόγο αυτό, η ανάλυση θα 

επικεντρωθεί σε ποιοτικές και operational παρατηρήσεις και όχι σε 

επεξήγηση τεχνικών όρων, κάτι που θα αποτελούσε άσκοπη επανάληψη. 

Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των επιπτώσεων και των 

αλλαγών που επέφερε η εισαγωγή του συστήματος αυτού στην συνεργασία των 

δύο εταιρειών αλλά και στην ροή της αλυσίδας εφοδιασμού σε ότι αφορά στη 

διακίνηση των προϊόντων της LG Electronics στην Ελλάδα. 

Όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας, ο τρόπος 

συλλογής τέτοιων στοιχείων ήταν τόσο η προσωπική παρατήρηση κατά την 

περίοδο εργασίας του γράφοντα στην εταιρεία ΟΒ ως βασικός χρήστης του νέου 
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συστήματος για μια περίοδο πέντε μηνών -κατά τη διάρκεια του δεύτερου 

εξαμήνου σπουδών του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Logistics-  όσο 

και η πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τους βασικούς αρμόδιους των δύο 

εμπλεκόμενων εταιρειών. Λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία με την οποία έγιναν 

οι συνεντεύξεις αυτές έχουν ήδη καταγραφεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Για το 

λόγο αυτό στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει απευθείας παράθεση των 

συμπερασμάτων και η ερμηνεία τους 

Υποκείμενα της έρευνας 

Οι βασικές παράμετροι της προσπάθειας συλλογής δεδομένων αφορούν: 

• την ανάλυση των παραμέτρων του συστήματος EDI 

• τη φιλοσοφία με βάση την οποία δομήθηκε το σύστημα, όπως αυτή 

αναλύεται μέσα από τη συνέντευξη με το σχεδιαστή του (υπεύθυνος 

μηχανογράφησης ΟΒ) 

• την ανάλυση των αναγκών που είχε η LG και που το σύστημα αυτό θα 

έπρεπε να καλύψει, όπως αυτές καταγράφονται μέσα από τη συνέντευξη με τη 

Logistic Manager της LG 

• τις αλλαγές και επιπτώσεις που επέφερε η εφαρμογή του EDI στην 

βασική μονάδα λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού της LG, στις 

εγκαταστάσεις της ΟΒ. (Tο τελευταίο αυτό μέρος θα αναλυθεί στο επόμενο 

κεφάλαιο, στη Συζήτηση, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας 

που διεξήγε ο συγγραφέας κατά την περίοδο εργασίας του στην ΟΒ και όχι 

μεμονωμένα συμπεράσματα σποραδικών συνεντεύξεων. Εξάλλου, η αναφορά 

τέτοιων παρατηρήσεων σε αυτό το κεφάλαιο θα συνιστούσε επανάληψη, αφού 

αποτελούν μέρος του περιεχόμενου του επόμενου κεφαλαίου της εργασίας). 
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5.2 Το EDI της LG Electronics 

5.2.1 Εισαγωγή 

Μεταξύ της LG και της ΟΒ ανταλλάσσονται 6 τύποι ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων.  

 Εισερχόμενα μηνύματα είναι τα: 

1. PRICAT - (κατάλογος προϊόντων) 

2. DESADV- (εντολή εισαγωγής στην αποθήκη και) 

3. ORDERS- (εντολή παράδοσης από αποθήκη αντίστοιχα.) 

 

Εξερχόμενα μηνύματα είναι τα: 

1. RECADV- (επιβεβαίωση εισαγωγής στην αποθήκη) 

2. ORDRSP- (επιβεβαίωση παράδοσης από αποθήκη) και 

3. INVRPT- (απογραφή αποθήκης αντίστοιχα) 

 

Όλα τα μηνύματα έχουν επικεφαλίδα και ανάλυση ( Header – Detail ) . Στο 

Detail περιγράφονται τα προϊόντα κατά είδος (Code-Suffix). Στο Header είναι οι 

πληροφορίες για τον αποστολέα (DESADV) η τον παραλήπτη (ORDERS). 

Ακολουθεί (Α) σύντομη περιγραφή των μηνυμάτων, για την κατανόησή τους, 

καθώς και (Β) μία πρώτη προσέγγιση διαχείρισής τους.  

Επίσης συμπεριλαμβάνεται (Γ) η επίσημη ανάλυση τους όπως αυτή ισχύει 

παγκοσμίως ώστε να κατανοηθούν όλες οι πληροφορίες. 
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5.2.2 Περιγραφή μηνυμάτων (EDIFACT) 

 

Α1/6) PRICAT : (Price Catalog) Με το μήνυμα αυτό ο πελάτης στέλνει το 

αρχείο ειδών. Τα προϊόντα πού διακινεί , κωδικός – περιγραφή – βάρος – 

συσκευασία. Διακρίνεται από το Document Type  

  Έχει 3 τύπους (DT) :  

9 = Original ,  

4 = Modification ,  

1 = Cancellation 

 Document Type 9 = Νέο προϊόν 

 Document Type 4 = Διόρθωση προϊόντος 

 Document Type 1 = Ακύρωση προϊόντος  (Κλείδωμα, όχι διαγραφή) 

 

Α2/6) DESADV : ( Dispatch advice ) Με το μήνυμα αυτό ο πελάτης ειδοποιεί 

για προϊόντα προς παραλαβή από την αποθήκη (αναμενόμενα). Αφορά αποστολή 

προς αποθήκευση είτε από το προμηθευτή του πελάτη είτε επιστροφή προϊόντων 

από πελάτη του πελάτη. 

    Διακρίνεται από το Document Type το Operation Type και το Bond Flag. 

   Εχει 2 τύπους (DT) : 

    9 = Original ,  

   1 = Cancellation 

 Document Type 9 = Αποστολή προς αποθήκευση 

 Document Type 1 = Ακύρωση αποστολής προς αποθήκευση 
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 Εχει 3 τύπους (OT) : 

 PUR = Purchase,  

RTN = Return, 

OTI = Other 

 Operation Type PUR = Αγορά νέων προϊόντων (Από το εξωτερικό         

συνήθως)  

 Operation Type RTN = Επιστροφή από τελικό πελάτη έκθεση  

    Operation Type OTI = Αλλες κινήσεις (σπάνιο). 

 

 

 Εχει 2 τύπους (BF) : Y = Yes , N = No 

                         

Bond Flag (Y) = Ο πελάτης θέλει μήνυμα με την άφιξη του φορτίου (λιμάνι) 

   Bond Flag (Ν) = Ο πελάτης θέλει μήνυμα μόνο μετά την αποθήκευση. 

 

Α3/6) RECADV : ( Receiving advice ) Με το μήνυμα αυτό η αποθήκη 

ειδοποιεί τον πελάτη για την άφιξη εμπορευμάτων εάν το αντίστοιχο DESADV 

είχε BondFlag Y , και για την παραλαβή των εμπορευμάτων από την αποθήκη με 

το Δελτίο Εισαγωγής. 

   Ουσιαστικά το RECADV είναι ένα αντίγραφο του DESADV με προσθήκη  

του Bond Date ( ημερομηνία άφιξης η αποθήκευσης ) , του Warehouse 

Reference Number  

 ( δελτίο εισαγωγής ) και επιβεβαίωσης των ποσοτήτων  Delivery-Received. 

Προσοχή στην περίπτωση DESADV- Bond Flag Y => Δύο RECADV. 
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Α4/6) ORDERS : ( Order advice ) Με το μήνυμα αυτό ο πελάτης ειδοποιεί 

για αποστολή  προϊόντων από την αποθήκη. Αφορά αποστολή προς πελάτη του 

πελάτη  σύμφωνα με παραγγελία του πρώτου. 

Διακρίνεται από το Document Type και το Order Type. 

  Έχει 1 τύπο (DT) : 9 = Original 

  Document Type 9 = Αποστολή προς τελικό παραλήπτη 

  Έχει 3 τύπους (OT) :  

SAL = Sale ,  

OTS = Sample-gift  ,  

OTT = Other 

 Order Type SAL = Παράδοση πωληθέντων προϊόντων 

 Order Type OTS = Παράδοση δειγμάτων – δώρων κ.λ.π. 

 Order Type OTT = Άλλες κινήσεις (σπάνιο). 

 

Α5/6) ORDRSR : ( Order Response ) Με το μήνυμα αυτό η αποθήκη 

ειδοποιεί τον πελάτη για την εκτέλεση της αποστολής , του αντίστοιχου 

(ORDER) , μετά την έκδοση του Δ. Αποστολής το οποίο και συμπεριλαμβάνει 

στο μήνυμα. Επίσης αναφέρει την παραδοθείσα ποσότητα και την 

παραγγελθείσα ώστε να δηλώνεται η οποιαδήποτε διαφορά - πιθανό έλλειμμα. 
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Α5/6) INVRPT : ( Inventory Report ) Με το μήνυμα αυτό η αποθήκη 

αναφέρει στον πελάτη  σε καθημερινή βάση , την κίνηση ενός εκάστου 

προϊόντος.  Για κάθε προϊόν  δηλώνει :  

1) το μεταφοράς υπόλοιπο (έως προηγούμενη ημέρα) Start_Qty 

    2) τις συνολικές ημερήσιες εισαγωγές               In_Qty 

    3) τις συνολικές ημερήσιες εξαγωγές                 Out_Qt 

    4) το συνολικό τρέχον υπόλοιπο (End_Qty)       Physical_Q 

  (Physical Qty = Starting _Qty + In _Qty – Out _Qty) 

    5) τις ημερήσιες παραγγελίες     (Pick_Qty)      Ordered_Qty 

    6) το συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο                    Available_Qty 

       (Available _Qty = Physical _Qty – Ordered _Qty) 

    7) τη ποσότητα σε διαδρομή  (In Transit_Qty)     SeaStock_Qt 

        (Sea Stock_Qty = DESADV/BondFlag=Y/Shipped _Qty) 

    8) την αφιχθείσα ποσότητα                                  Bond_Qty 

    (Bond _Qty = RECADV/BondFlag=Y/Shipped _Qty) 

 

 Τα παραπάνω γίνονται περισσότερο κατανοητά , μετά την μελέτη όλου του 

εγγράφου και ιδιαίτερα της διαχείρισης των μηνυμάτων οπότε θα υπάρχει 

πλήρης γνώση και σφαιρική άποψη  περί της διαδικασίας. 
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5.2.3 Διαχείριση Μηνυμάτων EDIFACT 

Γενική Ανάλυση 

 Για την διαχείριση των μηνυμάτων αναπτύχθηκε μία νέα εφαρμογή 

(prjEDI) από το μηχανογραφικό  τμήμα της εταιρείας ΟΒ. Η εφαρμογή αυτή 

δίνει την δυνατότητα στον χειριστή του WMS  ( Warehouse Management 

System, Εφαρμογή διαχείρισης αποθήκης ) να αναγνώσει τα εισερχόμενα 

μηνύματα, να εκτελέσει τις διαδικασίες που περιγράφουν και να παράγει 

εξερχόμενα μηνύματα μετά την ενημέρωση του OB-WMS. 

Τα μηνύματα αυτά έρχονται μέσω του Internet και αποκωδικοποιούνται και 

κωδικοποιούνται αντίστοιχα για λόγους ασφαλείας. 

Το κατωτέρω σχέδιο δείχνει μία συνοπτική εικόνα της επικοινωνίας. 

 

Σχήμα 2: Το σύστημα επικοινωνίας LG-ΟΒ 

 

 

 

Πηγή: Εγχειρίδιο λειτουργίας EDI της ΟΒ 
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 Τα εισερχόμενα μέσω Internet μηνύματα αποθηκεύονται στον Web-Server 

της ΟΒ σε συγκεκριμένο φάκελο που ανήκει στον πελάτη π.χ. 

www.Beinoglou.com\LG\Incoming.  

Η εφαρμογή Singular με ρυθμιζόμενο χρονοδιάγραμμα ελέγχει τον φάκελο 

και μόλις δει νέο μήνυμα το διαβάζει , το αποκωδικοποιεί το επεξεργάζεται και 

το σώζει στον φάκελο που έχει ορισθεί ως εισερχόμενα LG στον Server που 

διαχειρίζεται το WMS και το prjEDI. 

π.χ. Server\LG\Incoming\Pricat\0000123.msg. 

Ο χειριστής της ΟΒ έχει (μόνιμα) στην οθόνη του την εφαρμογή prjEDI η 

οποία αντίστοιχα μόλις διαπιστώσει νέο μήνυμα τον ειδοποιεί. Ο χειριστής το 

επιλέγει και το επεξεργάζεται (όπως περιγράφεται στην επόμενη σελίδα). 

H αντίστροφη διαδικασία ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο χειριστής της ΟΒ 

εκτελεί μία διαδικασία που παράγει εξερχόμενο μήνυμα. Αυτό σώζεται στον 

φάκελο εξερχόμενων π.χ. Server\LG\Outgoing\RecAdv\0000123.msg. 

Από εκεί το αντιλαμβάνεται η εφαρμογή Singular το επεξεργάζεται το 

κωδικοποιεί και το στέλνει στον αντίστοιχο WebServer της LG π.χ. 

www.Lge.com\3pl\incoming. 

 

 

 

 

 

http://www.Beinoglou.com
http://www.Lge.com


 68 

 

Διαδικασίες Μηνυμάτων 

1) PRICAT (εισερχόμενο) 

Ο πελάτης στέλνει PRICAT κάθε φορά που σχηματίζει – μεταβάλει – 

καταργεί ένα είδος. 

Η ΟΒ διαβάζει το μήνυμα και το αποθηκεύει στο WMS. Μπορεί όποτε θέλει 

να δει τις πληροφορίες του είδους. Προς το παρόν δεν διαφαίνεται καμιά άλλη 

διαδικασία. 

 

2) DESADV (εισερχόμενο)  à  3) RECADV (εξερχόμενο) à 6) 

INVRPT (αποτέλεσμα) 

Ο πελάτης στέλνει DESADV για να ενημερώσει την ΟΒ για εισαγωγές. H OB 

διαβάζει και καταχωρεί το μήνυμα με το prjEDI ώς DESADV σε εκκρεμότητα. 

Στο στάδιο αυτό η ποσότητα προσμετράτε ως Sea_Qty η In Transit_Qty. 

 

 Υπάρχουν δύο είδη: 

i) Operation Type = PUR  

 Αναμενόμενη εισαγωγή νέων προϊόντων από προμηθευτή του πελάτη. 

 Δύο είδη: 

• Bond Flag = Y à Ο πελάτης ζητάει ενημέρωση με την άφιξη στο     

λιμάνι. Με την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο-λιμάνι  

Η ΟΒ à μετατρέπει το DESADV σε RECADV μέ  μόνη προσθήκη 

ημερομηνία άφιξης ( Bond Date ).  Το DESADV αυτόματα διαγράφεται από τα  

εκκρεμή και καταγράφεται στα επεξεργασμένα. 

     Στο στάδιο αυτό η ποσότητα προσμετράτε από το INVRPT ως Bond_Qty. 
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   Με την οριστικοποίηση της διαδικασίας η ΟΒ στέλνει το RECADV. 

  Με την    άφιξη των εμπορευμάτων στην αποθήκη : 

   Η ΟΒ à καλεί το RECADV μέ το prjEDI και επιβεβαιώνει ποσότητες. 

   Προσοχή σε περίπτωση διαφορών (έλλειμμα – πλεόνασμα ) η ΟΒ 

δημιουργεί δεύτερη Detail-Line με την διαφορά βάζοντας στην ποσότητα ( 

σύν/πλήν). Καλεί την διαδικασία έκδοσης Δελτίου Εισαγωγής στο οποίο 

μεταφέρονται όλε οι πληροφορίες αυτόματα. Με την έκδοση του Δ.Εις. το 

prjEDI συμπληρώνει το αριθμό του (Δ.Εις.) στην στήλη WareHouse Reference 

Number και την ημ/νί στο Bond_Date. Στο Bond Flag βάζει την αξία (N) = No. 

 Με την οριστικοποίηση της διαδικασίας το RECADV με Bond Flag = Y 

μεταφ. 

 στα επεξεργασμένα , ενώ το νέο παραμένει – αποστέλλεται και προσμετράται 

από το INVRPT ως Stock_In_Qty. 

 

• Bond Flag = N à Ο πελάτης ζητάει ενημέρωση μόνο με την άφιξη 

από Εδώ ισχύει μόνο η δεύτερη παράγραφος, με την διαφορά οτι η 

ΟΒ καλεί   απευθείας το DESADV και το μετατρέπει σε RECADV 

όπως περιγράφεται. 

 

 ii) Operation Type = RTN 

 Αναμενόμενη εισαγωγή επιστροφής προϊόντων από πελάτη του πελάτη. 

(BondFlag=N) 

 Ισχύει ότι και παραπάνω με την διαφορά ότι η ΟΒ διαχειρίζεται και την 

στήλη που αφορά την κατάσταση των επιστρεφόμενων ειδών. 
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Επίσης δημιουργεί δεύτερη Detail-Line στην περίπτωση που τα 

επιστρεφόμενα έρθουν  στην αποθήκη (σπαστά) σε διαφορετικές ημερομηνίες. 

Εδώ το DESADV παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι να παραληφθεί όλη η 

ποσότητα , καταγράφοντας το υπόλοιπο που δεν έχει παραληφθεί από την 

αποθήκη στο INVRPT ως Sea_Qty η In Transit_Qty. 

 

4) ORDERS (εισερχόμενο) à 5) ORDRSP (εξερχόμενο) à 6) INVRPT 

(αποτέλεσμα) 

Ο πελάτης στέλνει ORDERS για να ενημέρωσει την ΟΒ για αποστολές. H OB 

διαβάζει και καταχωρεί το μήνυμα με το prjEDI ώς ORDERS σε εκκρεμότητα. 

Στο στάδιο αυτό η ποσότητα προσμετράται απο το INVRPT ως Ordered_Qty 

ώστε να είναι υπολογίσιμη η διαθέσιμη ποσότητα Available_Qty. Οι δύο τύποι 

SAL OTS ( πώληση η δώρα ,δείγματα ) δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση στην 

διαδικασία. 

Η διαχείριση αυτών των μηνυμάτων είναι παρόμοια με την προηγούμενη. Η 

ΟΒ επιλέγει το ORDER που θα επεξεργαστεί. Το μετατρέπει σε ORDRSP 

(Order Response) τακτοποιεί τις ποσότητες , πιθανόν να υπάρχει έλλειμμα οπότε 

στο συγκεκριμένο είδος δημιουργεί δύο Detail-Lines κατά τα γνωστά με το 

πρόσημο ( – ). 

Καλεί την διαδικασία έκδοσης δελτίου αποστολής στο οποίο μεταφέρονται 

αυτόματα όλα τα στοιχεία ( παραλήπτης – διευθύνσεις – είδη κ.λ.π ). Εκδίδει το 

Δελτίο Αποστολής το οποίο ενημερώνει τις στήλες Warehouse Reference Nr και 

Send Date. Οριστικοποιεί την διαδικασία αποστέλλοντας το μήνυμα , οπότε η 

ποσότητα καταγράφεται από το INVRPT ως Stock_Out_Qty. 
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5) INVRPT (αποτέλεσμα) 

Πέραν των όσων ήδη ανεφέρθησαν διευκρινίζεται ότι το μήνυμα αυτό θα έχει 

ανάλυση  

Detail-Line ανα à Code – Suffix & Warehouse Location 

 

                   WH_LOCATION                    Description 

   ------------------------------------------------------------- 

                            1                              Good Sets(Duty-Paid) 

                            2                              Carton Damaged 

                            3                              Unit Damaged 

                            4                              Disposal  

                            5                              Customs(Duty-Unpaid) 

                            6                              Sample Received 

                            7                              IQC in process 

                            C                             Claim 

                            S                             Sample Stock 

                            T                             Temporary blocked quantity 

 

 Στο παράρτημα παρατίθεται το μέρος (Γ) της ανάλυσης του συστήματος,  

που όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή περιλαμβάνει τη διεθνή περιγραφή των 

ανωτέρω μηνυμάτων. 
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5.3 Τα Συμπεράσματα των Συνεντεύξεων 

5.3.1 Γενικές πληροφορίες για τους όρους συνεργασίας  

Η κορεάτικη πολυεθνική εταιρεία που πρόσφατα εγκαταστάθηκε στην 

Ελλάδα θεώρησε ότι η πρόκληση της διείσδυσης στην ελληνική αγορά μπορεί να 

αντιμετωπισθεί με επιτυχία υπό τη προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει τη 

συνεργασία των κατάλληλων ανθρώπων σε αυτό το έργο. 

Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, ότι τα προϊόντα της LG Electronics 

εμπορεύονταν και διακινούνταν στην Ελλάδα και πριν από το Φεβρουάριο του 

2002 από ελληνική εισαγωγική εταιρεία, η οποία χρησιμοποιούσε κάποιο 

συγκεκριμένο 3pl provider. Έτσι, υπήρχε ήδη ένα ιστορικό σε ότι αφορά τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, με βάση το οποίο τα στελέχη 

μπορούσαν να σχεδιάσουν μια αναδιάρθρωση των υπηρεσιών logistics και να 

επιλέξουν στη συνέχεια το 3pl εκείνο που θα ικανοποιούσε τα κριτήρια που θα 

έθεταν. 

Τη χρονική περίοδο που επελέγη ως 3pl η εταιρεία ΟΒ, καθορίσθηκαν οι  

βασικές παράμετροι της συνεργασίας, οι τιμές, οι χρόνοι παράδοσης, η επίβλεψη 

των αποθηκευτικών χώρων που θα τοποθετούνταν τα προϊόντα, καθώς και η 

ρητή δέσμευση από την πλευρά του 3pl ότι θα δημιουργούσε και θα 

εγκαθιστούσε το EDI σύμφωνα με τα πρότυπα της LGE με δικά του έξοδα. 

Όταν όλα τα παραπάνω συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά, η LG θεωρούσε 

ότι είχε πετύχει μια ικανοποιητική συμφωνία και συνεργασία. 
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 Ενδεικτικά αναφέρονται οι συμφωνημένες τιμές και οι χρόνοι παράδοσης, 

όπως προκύπτουν με βάση την αρχική συμφωνία των δύο εταιρειών: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Οι χρεώσεις και οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων LG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, σε ότι αφορά τη μεταβίβαση των παραγγελιών από την LG στην 

αποθήκη της ΟΒ ορίστηκε ότι αυτές πρέπει να φτάνουν στην ΟΒ το 

αργότερο μέχρι τις 15.00 ώστε να διεκπεραιώνονται στους παραπάνω 

χρόνους, αλλιώς θα θεωρούνται ως παραγγελίες της επόμενης ημέρας. 

Τέλος, η σχεδίαση και εγκατάσταση του λογισμικού EDI που αναλύθηκε 

παραπάνω εκτιμάται ότι κόστισε στην ΟΒ περί τα 30.000€. 

Στο πλαίσιο αυτών των πληροφοριών και συνθηκών οι συνεντεύξεις με τα 

στελέχη πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά στάδια, αφού το EDI είχε αρχίσει 

να λειτουργεί και ζητήθηκε η άποψή τους ως προς το επίπεδο συνεργασίας και 

την ροή των εργασιών. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΕΩΣΗ/ 
ΚΥΒΙΚΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΧΡΕΩΣΗ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
(ΣΕ ΩΡΕΣ)_ 

ΑΤΤΙΚΗ 7 € 12.50 € 24 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 20 € 40 € 24 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 29 € 58 € 24 

ΝΗΣΙΑ  38 € 76 € 48 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20 € 40 € 24 
ΗΠΕΙΡΟΣ/ 
ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
26 € 52 € 48 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ/ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 17 € 34 € 24 

ΘΡΑΚΗ 30 € 60 € 48 
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5.3.2 Η Άποψη των στελεχών της LG 

Όπως έχει προαναφερθεί και στο κεφάλαιο της  μεθοδολογίας, η παρουσίαση 

των συνεντεύξεων θα γίνει με βάση θεματικές ενότητες για τη διευκόλυνση του 

αναγνώστη, αλλά και για την προσεκτικότερη διεξαγωγή συμπερασμάτων. 

Θεματική Ενότητα 1: Η ποιότητα της εξυπηρέτησης του πελάτη 

H LG έχει την υποχρέωση να παραδίδει τα εμπορεύματα στην ράμπα της 

αποθήκης του πελάτη ή στην είσοδο του καταστήματος του, αλλά όχι και να τα 

τακτοποιεί στους αποθηκευτικούς του χώρους. 

Το βασικό παράπονο των πελατών είναι η καθυστέρηση στην παράδοση των 

προϊόντων. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα στην αλυσίδα εφοδιασμού εντοπίζεται 

στις αργοπορημένες παραδόσεις. Για το γεγονός αυτό δεν ευθύνεται μόνο η 

ΟΒ, σύμφωνα με τα στελέχη της LG, αλλά και η αυξημένη κίνηση στις πόλεις, 

τις ώρες των παραδόσεων. 

Μια άλλη απαίτηση των πελατών της LG που η εταιρεία δε μπορεί να 

ικανοποιήσει είναι η παράδοση των εμπορευμάτων την ίδια ημέρα που γίνεται η 

παραγγελία! 

Τελευταία, άλλωστε, παρατηρείται η τάση, κυρίως σε ότι αφορά τις 

παραγγελίες κάποιων μεγάλων ειδών, όπως είναι τα ψυγεία με δύο πόρτες ή οι 

τηλεοράσεις πλάσματος οι πελάτες να απαιτούν από την LG απευθείας 

παράδοση στον τελικό χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι η ΟΒ θα πρέπει να κάνει 

απευθείας παραδόσεις σε σπίτια, κάτι το οποίο δεν έχει προβλεφθεί με βάση την 

πολιτική της εταιρείας. 

Από την άλλη πλευρά, οι  βασικοί ανταγωνιστές της LG προσφέρουν στους 

πελάτες τους αυτή τη δυνατότητα και αυτός είναι και ο λόγος που 
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πραγματοποιούν εύκολα πωλήσεις σε τέτοια είδη που είναι ακριβά και συνήθως 

πωλούνται δυσκολότερα. H LG έχει σαν στόχο να προχωρήσει στην παροχή της 

υπηρεσίας απευθείας παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 

δημιουργηθεί μία εικονική δεύτερη αποθήκη. Για παράδειγμα η ΟΒ02 και η 

παράδοση των εμπορευμάτων θα γίνεται απευθείας από το λιμάνι του Πειραιά 

στην αποθήκη του πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα δε θα αποθηκεύονται 

στον 3pl. Ο κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση είναι ότι σε περίπτωση που συμβεί 

κάποιο ατύχημα στη θάλασσα κατά τη μεταφορά του εμπορεύματος, η 

παραγγελία δε θα είναι δυνατό να εκτελεστεί, αφού για αυτού του είδους τις 

παραδόσεις δε θα υπάρχει απόθεμα. 

Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει με αυτές τις παραδόσεις 

είναι να μην υπάρχει στο container  η ποσότητα που παραγγέλθηκε. Αφού το 

container ξεφορτώνεται απευθείας στον πελάτη, η LG δεν έχει τη δυνατότητα να 

γνωρίζει από πριν το πρόβλημα αυτό. 

Στην πρώτη περίπτωση δε μπορεί να γίνει τίποτε άλλο από το να εξηγηθεί 

στον πελάτη ότι έγινε κάποιο ατύχημα και για αυτό η παραγγελία του θα 

καθυστερήσει. Στη δεύτερη περίπτωση, βέβαια, η εταιρεία θα εισαγάγει στο 

σύστημα της μόνο την σωστή ποσότητα που παραλήφθηκε από τον πελάτη και 

θα μεριμνήσει ανάλογα με το αν υπάρχει έλλειψη ή πλεόνασμα στην παραγγελία. 

 

Θεματική ενότητα 2: Η Διοίκηση των Αποθηκών 

H LG αποθηκεύει τα προϊόντα της σε μια αποθήκη της ΟΒ, στα Οινόφυτα 

Βοιωτίας, συνολικής έκτασης 12.00μ2 .Από εκεί διεκπεραιώνονται επίσης και 

όλες οι παραδόσεις της εταιρείας. Η αποθήκη έχει χωριστεί σε  τμήματα  

(locations), τα οποία αποτυπώθηκαν παραπάνω στην ανάλυση του EDI. 
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 Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία μπορεί να χειριστεί τις περιπτώσεις 

κατεστραμμένων προϊόντων, δειγμάτων κ.τ.λ. 

Ο 3pl provider , δηλαδή η ΟΒ, αναλαμβάνει τόσο την αποθήκευση ,όσο και 

το handling, αλλά και τις παραδόσεις των εμπορευμάτων. Η ΟΒ χρησιμοποιεί 

ένα δικό της WMS καθώς και το EDI για να επικοινωνεί με το σύστημα της LG.  

Η διαδικασία που ακολουθείται σε ότι αφορά στη διαχείριση του stock είναι η 

εξής: 

• Εισαγωγή των αγαθών 

• Τοποθέτηση στο σωστό location μέσα στην αποθήκη 

• Τοποθέτηση παραγγελίας στο EDI 

• Picking της παραγγελίας 

• Φόρτωση των φορτηγών 

• Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες 

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες διεκπεραιώνονται μέσω του  EDI.  

Μέχρι πρότινος δεν ακολουθούταν κάποια μέθοδος ως προς τον τρόπο 

εξαγωγής των αγαθών από την αποθήκη, όμως από το 2004 τηρείται  η μέθοδος 

first-in first-out. Ο έλεγχος του πραγματικού αποθέματος σε σχέση με τα 

στοιχεία που δείχνει το σύστημα γίνεται με την μηνιαία απογραφή στην αποθήκη 

της ΟΒ. Οι διαφορές εξακριβώνονται, ελέγχονται και διορθώνονται και από τις 

δύο εταιρείες. 

Τα προϊόντα βρίσκονται τοποθετημένα σε παλέτες, σε ειδικά ράφια ανάλογα 

με την κατηγορία και τον κωδικό του μοντέλου τους, ενώ για τον τρόπο 

τοποθέτησης τους μέσα στην αποθήκη δεν ακολουθείται κάποια ιδιαίτερη 

μέθοδος (π.χ ABC με βάση τη συχνότητα στο picking).  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιο μεγάλη δυσκολία στα ζητήματα της 

αποθήκευσης έχει να κάνει με το σωστό έλεγχο των κωδικών των προϊόντων 

κατά τη φόρτωσή τους στα φορτηγά, ώστε να παραλαμβάνει ο πελάτης αυτά που 

έχει παραγγείλει και όχι λάθος εμπορεύματα. 

 

Θεματική ενότητα 3: Διακίνηση-Κόστος 

Ο βασικός μεταφορέας είναι βέβαια η ΟΒ, αλλά και κάποια μικρότερα τοπικά 

πρακτορεία που μισθώνει η ΟΒ για περιοχές που δεν καλύπτει με δικά της 

μεταφορικά μέσα. Συγκεκριμένα, η ΟΒ καλύπτει με δικά της φορτηγά όλες τις 

παραδόσεις εντός λεκανοπεδίου Αττικής, τις περισσότερες παραδόσεις στη 

Βόρεια  Ελλάδα καθώς και στη Λάρισα, όπου στεγάζει και ιδιόκτητες αποθήκες. 

Για παραδόσεις στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας συνεργάζεται με πρακτορεία 

για τα οποία όμως φέρει η ΟΒ ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στις ώρες 

παράδοσης. 

Σε ότι αφορά τη διακίνηση, η διαδικασία με τη βοήθεια και του EDI έχει ως 

εξής: 

• Inbound: παραλαβή των αγαθών τόσος φυσικά όσο και στο σύστημα 

• Outbound: τοποθέτηση παραγγελίας στο σύστημα. Όταν η ΟΒ 

εκτελέσει την παραγγελία θα ενημερώσει το EDI και η LG θα λάβει την 

ενημέρωση ότι η εν λόγω παραγγελία έχει δρομολογηθεί.  

• Return: σε περίπτωση που υπάρχει επιθυμία επιστροφής 

εμπορευμάτων από κάποιο πελάτη, η LG ενημερώνει την αποθήκη μέσω του 

EDI, η ΟΒ αναλαμβάνει να παραλάβει τα εμπορεύματα από τον πελάτη και με 
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την εισαγωγή αυτών στην αποθήκη ενημερώνει την LG μέσω του EDI, ώστε να 

εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο στον πελάτη. 

Η  επιθυμία της LG θα ήταν να υπήρχε δυνατότητα να διεκπεραιώνει μικρές 

παραγγελίες ή έκτακτες με μικρότερο κόστος, για παράδειγμα με τη χρήση 

μικρότερων αυτοκινήτων. Δυστυχώς, ο όγκος των  προϊόντων είναι τέτοιος που 

δεν επιτρέπει τη χρήση τέτοιων μέσων, όπως π.χ είναι μια εταιρεία courier. Η 

σκέψη των στελεχών της LG είναι ότι ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη 

έκτακτων παραδόσεων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους είναι η εξασφάλιση 

περισσότερων «αφοσιωμένων» φορτηγών από την πλευρά της ΟΒ για τη 

δρομολόγηση προϊόντων LG. Μέχρι πρότινος, η ΟΒ έχει 5 ή 6 φορτηγά σε 

καθημερινή βάση για τις παραδόσεις της LG. Τα φορτηγά αυτά ξεκινούν κάθε 

μέρα από την αποθήκη στα Οινόφυτα και με τις παραγγελίες χωρισμένες ανά 

περιοχή (βόρεια προάστια, νότια, κέντρο κ.τ.λ). 

Το συνολικό κόστος της διακίνησης από τις υπηρεσίες της ΟΒ ανέρχεται για 

την LG περίπου στις 55.182€ (συμπεριλαμβανομένου 18% Φ.Π.Α). 

 

Θεματική ενότητα 4: Επίπεδο ικανοποίησης από τις υπηρεσίες του 3pl- 

Συνολική απόδοση του συστήματος EDI 

  Αναφέρθηκε παραπάνω ότι ένα από τα πιο βασικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η εταιρεία είναι οι καθυστερημένες παραδόσεις. Είναι ενδιαφέρον 

στο σημείο αυτό να αναλυθεί πώς παρακολουθεί η εταιρεία την πορεία και το 

χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων σε σχέση με τις ημερομηνίες που  ζητήθηκαν 

από τον πελάτη. Υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ της LG και της ΟΒ που 

προβλέπει ότι εάν η παραγγελία φτάσει μέσω EDI στην ΟΒ έως και τις 15.00, 
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τότε θεωρείται ότι έχει ληφθεί εντός της ημέρας και θα πρέπει να διεκπεραιωθεί 

μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. 

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή η παραγγελία φτάσει μετά τις 15.00 

θεωρείται ότι είναι παραγγελία της επόμενης ημέρας.  

Ωστόσο, πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα για τα οποία δεν 

ευθύνονται τα στελέχη της LG. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με 

δυσλειτουργίες του συστήματος πληροφορικής, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται 

και το EDI. Η εγκατάσταση του EDI ήταν απαίτηση της εταιρείας από τα 

κεντρικά, ώστε να μπορεί να υπάρχει έλεγχος για την πορεία των εργασιών από 

τα κεντρικά γραφεία της LG στην Ολλανδία. Όταν μια παραγγελία τοποθετείται 

από την LG στην Αθήνα στο EDI , για να φτάσει στην αποθήκη το σήμα πρέπει 

πρώτα να περάσει από την Ολλανδία, μια και έτσι είναι δομημένη η γραμμή. 

Αυτό όμως μπορεί να σημαίνει ότι θα καθυστερήσει η πληροφορία να 

φτάσει στην αποθήκη της OB και πιθανότατα θα φτάσει μετά τις 15.00, 

οπότε θα θεωρηθεί παραγγελία της επόμενης ημέρας.  

Με τη λογική αυτή η LG φαίνεται ότι καθυστερεί να διεκπεραιώσει τη 

συγκεκριμένη παραγγελία με αποτέλεσμα ο πελάτης να διαμαρτύρεται και πολύ 

συχνά να επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία. Άλλωστε, ένα μήνυμα ORDER 

του EDI είναι πιθανό να περιλαμβάνει μέρει και 50 ή και 100 παραγγελίες με 

πολλές γραμμές ανά παραγγελία, ανάλογα με την κίνηση της ημέρας και τη 

ζήτηση. Έτσι, οι παραδόσεις που φαίνονται ως καθυστερημένες είναι 

πολλαπλάσιες σε μια τέτοια περίπτωση. 

Άλλο μειονέκτημα του συστήματος είναι ότι δεν επιτρέπει στο χρήστη να 

ανοίξει έναν πελάτη άμεσα αλλά μετά από τρεις ημέρες, γεγονός που σημαίνει 

ότι η εταιρεία μπορεί να χάσει μια σημαντική πώληση. 
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Τέλος, η διαθεσιμότητα του αποθέματος εμφανίζεται στο σύστημα με βάση 

την έκδοση τιμολογίων και όχι με βάση την έκδοση δελτίων αποστολής, κάτι 

που σημαίνει ότι μπορεί απόθεμα στην αποθήκη αλλά το σύστημα να μην 

επιτρέπει στον χρήστη να περάσει παραγγελία, με αποτέλεσμα και πάλι να 

χάνονται πωλήσεις για την εταιρεία. 

Τα στελέχη της LG διαμαρτύρονται ότι ο τρόπος που το σύστημα που 

χρησιμοποιούν χειρίζεται τα παραπάνω θέματα δεν είναι καν συμβατός με την 

ελληνική νομοθεσία και με αυτά που κάνουν οι ανταγωνιστές τους για αυτό και 

προτείνουν την αναθεώρηση των συγκεκριμένων όρων. 

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα ως προς τη διαχείρισης των παραγγελιών από την 

πλευρά της LG είναι ότι για κάθε παραγγελία που πραγματοποιεί ένας 

πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα από το σύστημα που χρησιμοποιεί η 

εταιρεία να ομαδοποιήσει τις παραγγελίες αυτές, ακόμα και εάν πρόκειται 

για το ίδιο προϊόν, από τον ίδιο πελάτη, την ίδια ημέρα! 

Τελικά με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, θεωρείται αναγκαία μια 

ερώτηση σχετικά με το πόσο ικανοποιημένη είναι η LG από τη μέχρι τώρα 

συνεργασία της με τον ΟΒ. Με βάση τα λεγόμενα της Logistic Supervisor της 

LG Electronics Hellas: 

« Θα ήταν άδικο να ειπωθεί ότι δεν προσπαθούν (η εταιρεία ΟΒ)  να μας 

παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, δεν έχουμε το 

επίπεδο εξυπηρέτησης που έχουμε ζητήσει για τους πελάτες μας και αυτό μας 

προκαλεί  πολλά προβλήματα ως εταιρεία. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι στην 

ελληνική αγορά Logistics υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να παρέχουν 

καλύτερες και πιο οργανωμένες υπηρεσίες.» 
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Σε ότι αφορά στην συνολική απόδοση του συστήματος EDI πέρα από τα 

επιμέρους προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, το βασικότερο όλων είναι 

η αδυναμία συνέχισης των εργασιών όταν υπάρχει πρόβλημα στην γραμμή του 

Internet η όταν υπάρχει διακοπή του ρεύματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως 

ακολουθούνται χειρόγραφες διαδικασίες και το σύστημα ενημερώνεται όταν 

επανέρθει η γραμμή ή το ρεύμα. 
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6. Συζήτηση 

6.1 Εισαγωγή 

Έπειτα και από την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, είναι πλέον δυνατό να επιχειρηθεί μια συνολική αξιολόγηση του 

συστήματος του  EDI που χρησιμοποιούν οι δύο εταιρείες της εργασίας για τη 

μεταξύ τους συνεργασία. Είναι όμως ανάγκη, να γίνει πρώτα μια σημαντική 

επισήμανση. Έχει καταστεί σαφές στο σημείο αυτό της εργασίας, ότι η 

μελέτη αυτή στην ουσία πραγματεύεται δύο ξεχωριστά ακαδημαϊκά θέματα. 

Το πρώτο είναι η ανάλυση της αρχιτεκτονικής του συστήματος EDI, της 

φιλοσοφίας με βάση την οποία δομήθηκε, καθώς και του τρόπου ο οποίος 

επιλέχθηκε για τη δημιουργία του. Για την αξιολόγηση αυτής της πλευράς του 

θέματος έχει παρουσιαστεί στο δεύτερο κεφάλαιο το αναγκαίο θεωρητικό 

υπόβαθρο, που καλύπτει το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον που 

χαρακτηρίζει τις εταιρείες του case study, τις πιο σύγχρονες επιστημονικές 

απόψεις σχετικά με τα θέματα του EDI, όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα από τη 

σχετική βιβλιογραφία, αλλά και το απαραίτητο υλικό με τεχνικές πληροφορίες 

για την κατανόηση της λειτουργίας του EDI. Επίσης, στο προηγούμενο κεφάλαιο 

αναλύεται ενδελεχώς το σύστημα που σχεδίασε η ΟΒ για λογαριασμό της LG 

Electronics. 

 Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια αξιολόγηση της λειτουργικότητας του 

συστήματος αυτού κατά αντιπαράθεση των μελετών και συμπερασμάτων της 

βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία. 
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Ένα δεύτερο θέμα ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος που προκύπτει όμως με 

βάση την μέχρι τώρα ανάλυση της εργασίας είναι το κατά πόσο το EDI 

λειτουργεί καθοριστικά στην επίλυση γενικότερων προβλημάτων στην 

συνεργασία των δύο εταιρειών, κυρίως σε ότι αφορά σε θέματα business 

logistics αλλά και process reengineering. Εδώ θα πρέπει να αναζητηθούν τα 

αίτια για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην συνεργασία των δύο 

εταιρειών, όπως αυτά διατυπώθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο από την πλευρά 

των στελεχών της LG, αλλά και το κατά πόσο το EDI έχει τη δυνατότητα να 

βοηθήσει στην επίλυση τέτοιων ζητημάτων. Πολύ δε περισσότερο, είναι ανάγκη 

να ερευνηθεί το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό προβλήματα που εμφανίζονται 

στην συνεργασία είχαν προβλεφθεί από την αρχή, ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

ανάλυσης στον σχεδιασμό του συστήματος αλλά και των γενικότερων συνθηκών 

συνεργασίας των δύο εταιρειών για την κάλυψη αυτών των θεμάτων. 

Σε ότι αφορά στη συζήτηση και ανάλυση αυτής της πτυχής της εργασίας 

υπάρχει στο κεφάλαιο της βιβλιογραφίας το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τα 

οφέλη και τα εμπόδια του EDI για τις επιχειρήσεις, που θα βοηθήσει στον έλεγχο 

του τι πραγματικά μπορεί να περιμένει μια εταιρεία που εγκαθιστά το σύστημα 

αυτό και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αντλήσει αυτά τα οφέλη από τη 

λειτουργία του συστήματος. 

Εξάλλου, με βάση τα όσα διατυπώθηκαν από την πλευρά των στελεχών της 

LG θα επιχειρηθεί μια ανάλυση των αιτιών που δημιουργούν τα προβλήματα 

αυτά, με  βάση την προσωπική εμπειρία του γράφοντα στην ΟΒ και την 

παρατήρηση και καταγραφή των θεμάτων της λειτουργίας της αλυσίδας 

εφοδιασμού και διακίνησης. 
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 Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι απαραίτητη βοήθεια για την 

προσπάθεια αυτής της ανάλυσης υπήρξε το γνωστικό θεωρητικό υπόβαθρο που 

αποκόμισε ο ερευνητής κατά τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών Logistics και που χωρίς τη γνώση αυτή η συγγραφή της παρούσας 

εργασίας δε θα ήταν δυνατή. 

 

 

6.2 Η Αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος  

6.2.1 Το γενικότερο περιβάλλον 

Είναι σημαντικό πριν την καθεαυτή αξιολόγηση του συστήματος να γίνει μια 

ερμηνεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος από το οποίο προέρχονται οι δυο 

εταιρείες γενικά αλλά και ειδικότερα σε σχέση με την τεχνολογία EDI. Μια 

τέτοια αναφορά βοηθά στην κατανόηση της προσέγγισης που δείχνει η κάθε 

εταιρεία στην φιλοσοφία του συστήματος. 

Στην εισαγωγή της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας έγινε αναφορά στην τάση που 

υπήρξε στην διεθνή αγορά την δεκαετία του 1990 για υιοθέτηση από τις 

επιχειρήσεις της τεχνολογίας του EDI. Είναι αλήθεια ότι η τάση αυτή έχει 

αρχίσει πλέον να φθίνει έναντι της αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).  

Οι χώρες, ωστόσο, των εταιρειών του case study χαρακτηρίζονται από μια 

εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση ως προς την τεχνολογία αυτή, η οποία αξίζει 

να αναφερθεί. Η Ελλάδα είναι κοινά παραδεκτό ότι δεν υιοθέτησε την 

τεχνολογία EDI, τουλάχιστον σε ευρεία έκταση. Αντίθετα, η τάση απέναντι στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο φαίνεται να είναι πιο ένθερμη αλλά και πιο καλά 

οργανωμένη.  
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Ίσως το γεγονός αυτό να οφείλεται στην υποστήριξη θεσμικών φορέων της  

χώρας,  ή ίσως η αγορά δεν είχε την υποδομή και τη γνώση νωρίτερα να 

υιοθετήσει τέτοιου είδους τεχνολογίες. Μια άλλη ερμηνεία μπορεί να είναι ότι η 

ελληνική αγορά, μια αγορά ξεκάθαρα προσανατολισμένη στις υπηρεσίες και τον 

τριτογενή τομέα βρίσκει μεγαλύτερη χρησιμότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο από 

ότι στην ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), μια εφαρμογή που είναι 

προφανές ότι απευθύνεται περισσότερο στις επιχειρήσεις (Β2Β approach) και 

βοηθά στον ορισμό και την εγρήγορση των διαδικασιών. 

Ακριβώς στον αντίποδα όμως αυτής της φιλοσοφίας βρίσκεται το 

επιχειρηματικό περιβάλλον της Κορέας! Μια βιομηχανικά παραγωγική χώρα με 

μεγάλη ένταση στις εξαγωγές τα τελευταία χρόνια, η οποία όπως φάνηκε και από 

την εισαγωγή της εργασίας (κεφ. 2.1.3 & 2.1.4) έχει έρθει αντιμέτωπη με το 

αυξημένο κόστος logistics ως αποτέλεσμα της ακριβής μεταφοράς των 

εμπορευμάτων από την Ασία στις αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής. 

Ταυτόχρονα, η χώρα αυτή δεν συγκαταλέγεται στις πιο προηγμένες τεχνολογικά 

χώρες σε ότι αφορά τεχνολογίες αιχμής στην πληροφορική. Είναι λογικό, λοιπόν, 

ότι η τεχνολογία του EDI που άνθισε τη δεκαετία του 1990 στη διεθνή 

κοινότητα, στην Κορέα αυτή την περίοδο να βρίσκεται στην ακμή της 

εξάπλωσής της σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Εξάλλου, το EDI μάλλον φαίνεται να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 

της αγοράς αυτής, που δεν είναι άλλες από καλά ορισμένες και συντονισμένες 

επιχειρηματικές διαδικασίες με σκοπό τη μείωση του συνολικού κόστους 

logistics και την αύξηση των περιθωρίων κέρδους. Οι διαφορές, λοιπόν στη 

φιλοσοφία και στις προσδοκίες από την απόδοση του συστήματος μεταξύ των 

δύο εταιρειών αξίζει να εντοπισθούν και να αναλυθούν και υπό αυτό το πρίσμα. 
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6.2.2 Συνέπειες της εφαρμογής του EDI  

Από την πλευρά της ΟΒ η απόφαση για εγκατάσταση του ΕDI ήταν ξεκάθαρα 

προϋπόθεση από την LG για τη μεταξύ τους συνεργασία. Αυτό έχει άλλωστε 

αναφερθεί και στο κεφάλαιο 2, στο σημείο όπου αναφέρονται τα οφέλη από το 

σύστημα.  

Ωστόσο, για ένα μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την αρχή της 

συνεργασίας μέχρι και την ολοκλήρωση και εγκατάσταση του συστήματος , η 

πορεία των εργασιών γινόταν φυσικά χωρίς το EDI. Χάρη στην παρεμβολή 

αυτού του διαστήματος είναι πολύ πιο εύκολο να επισημανθούν οι επιπτώσεις 

του EDI  μέσω της σύγκρισης των δύο περιόδων. 

Η επικοινωνία μεταξύ των δύο εταιρειών πριν την εγκατάσταση του 

συστήματος γινόταν ως εξής:  

• Η LG περνούσε τις παραγγελίες στην αποθήκη της ΟΒ μέσω fax 

• Στην αποθήκη της ΟΒ τα fax με τις παραγγελίες έπρεπε να περαστούν 

στο WMS της αποθήκης για να βγουν δελτία αποστολής 

• Επίσης η αποθήκη έπρεπε να βγάλει φωτοτυπία τα fax για να γίνει το 

picking μέσα στην αποθήκη 

• Τέλος, τα δελτία αποστολής έπρεπε να φωτοτυπηθούν από την 

αποθήκη και να σταλούν μέσω fax  στην LG σαν ενημέρωση για την εκτέλεση 

των παραγγελιών 

Τα προβλήματα που προέκυπταν από  αυτή τη διαδικασία είναι αναρίθμητα. 

Αρχικά η χρήση του fax για τη μεταβίβαση των παραγγελιών στην αποθήκη 

είναι προβληματική εξορισμού. Εκτός του γεγονότος ότι είναι χρονοβόρα, 

απασχολεί τουλάχιστον δύο διοικητικούς υπαλλήλους, έναν για κάθε εταιρεία 

που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά:στέλνουν και παραλαμβάνουν τα fax! 
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 Για να γίνει αντιληπτή η σπατάλη χρόνου με τη μέθοδο αυτή, αρκεί να 

αναλογιστεί κανείς ότι για να περαστεί μέσω fax μια ομάδα 30 παραγγελιών 

χρειάζονται περίπου τριάντα λεπτά της ώρας (και αυτό μπορεί να επαναληφθεί 3 

και 4 φορές στη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με την κίνηση των πωλήσεων). 

Αυτό στην περίπτωση που δε συμβεί κάτι κατά τη μετάδοση των εγγράφων, γιατί 

σε περίπτωση που διακοπεί η γραμμή, συμβεί κάτι στο μηχάνημα, έχει τελειώσει 

το χαρτί ή ορισμένες από τις παραγγελίες δεν είναι ευανάγνωστες τότε η 

διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί.  

Επιπλέον, ο ένας από τους δύο υπαλλήλους, είτε αυτός που στέλνει τα 

έγγραφα είτε αυτός που τα παραλαμβάνει πρέπει να διαχωρίσει κατά τη δεύτερη 

μετάδοση τα έγγραφα που στάλθηκαν σωστά κατά την πρώτη. Σε αντίθετη 

περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να περαστούν διπλές παραγγελίες που δεν 

υπάρχουν και να εκδοθούν δελτία αποστολής για αυτές. Κάτι τέτοιο θα επηρέαζε 

την εικόνα του αποθέματος στο σύστημα της αποθήκης και θα χρειάζονταν 

διορθωτικές κινήσεις. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος να εκτελεστούν παραγγελίες 

και να παραδοθούν σε πελάτες εμπορεύματα που δεν έχουν παραγγείλει.  

Γενικά, η όλη διαδικασία της μεταβίβασης των παραγγελιών στην αποθήκη 

μέσω fax είναι χρονοβόρα και επιπλέον επισφαλής. 

Ανάλογα προβληματική ήταν όμως με τον τρόπο αυτό και η έκδοση των 

δελτίων αποστολής. Απαιτούνταν πληκτρολόγηση πολλών βασικών στοιχείων 

της παραγγελίας, όπως είναι οι ποσότητες και οι κωδικοί των εμπορευμάτων της 

παραγγελίας. Όπως είναι αντιληπτό, η πιθανότητα λάθους ήταν πολύ μεγάλη και 

χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή από τους χρήστες του συστήματος WMS της 

αποθήκης για την αποφυγή τους. 
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 Περιττό, δε, να αναφερθεί ότι τέτοιου είδους λάθη οδηγούσαν στην έκδοση 

λάθος τιμολογίων από πλευράς LG, αλλά και σε λάθος παραδόσεις 

εμπορευμάτων σε πελάτες. 

Σε ότι αφορά τη διαδικασία picking μέσα στην αποθήκη,  πραγματικά η 

κατάσταση παρουσίαζε σοβαρές δυσλειτουργίες. Τα φωτοτυπημένα έγγραφα 

από τα fax που είχαν σταλεί –συχνά όχι ευανάγνωστα- έπρεπε να 

χρησιμοποιηθούν από τους εργάτες της αποθήκης για να συγκεντρωθούν οι 

παραγγελίες στις ράμπες και στη συνέχεια να ομαδοποιηθούν ανά περιοχή. 

 Στην περίπτωση που οι παραγγελίες ήταν λίγες  και η συνολική ποσότητα 

των εμπορευμάτων δεν ήταν μεγάλη, τότε ήταν σχετικά εύκολο να χωρίσουν οι 

εργάτες τις παραγγελίες ανά γεωγραφική περιοχή και να προχωρήσουν στο 

picking. Όταν όμως οι παραγγελίες άρχισαν να αυξάνουν τόσο ως προς το 

σύνολό τους όσο και ως προς τις γραμμές ανά παραγγελία, τότε ήταν αδύνατο να 

συνεχιστεί το picking να γίνεται με αυτό τον τρόπο. 

 Ο λόγος ήταν ότι ενώ για κάθε κωδικό προϊόντος απαιτούνταν να 

συγκεντρωθεί μια μεγάλη ποσότητα στις ράμπες για τις παραδόσεις της 

επόμενης ημέρας, οι εργάτες ήταν υποχρεωμένοι να συνεχίζουν το picking 

ανά δελτίο παραγγελίας, με βάση τις φωτοτυπίες των παραγγελιών, χωρίς να 

γνωρίζουν πόσα κομμάτια από το συγκεκριμένο κωδικό χρειάζονται 

συνολικά. Δηλαδή ήταν υποχρεωμένοι να επισκέπτονται τη συγκεκριμένη 

θέση κάθε φορά που θα έφταναν σε ανάλογο δελτίο παραγγελίας. Περιττό να 

αναφερθεί κανείς στη σπατάλη εργατοωρών, την επιβάρυνση του εργατικού 

δυναμικού, αλλά και την ακρίβεια και ορθολογισμό της όλης διαδικασίας. 
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Μια εναλλακτική λύση στη διαδικασία αυτή ήταν η συνολική καταγραφή 

κάθε κωδικού με βάση τις παραγγελίες. Έτσι τα εμπορεύματα θα 

συγκεντρώνονταν ανά κωδικό και στη συνέχεια θα ομαδοποιούνταν ανά 

παραγγελία ή ανά γεωγραφική περιοχή. Ωστόσο, και η διαδικασία αυτή ήταν 

χρονοβόρα, γιατί απαιτούσε τη χειρόγραφη καταγραφή των κωδικών μέσα από 

όλες τις παραγγελίες. Από την άλλη πλευρά, ήταν τουλάχιστο πιο ορθολογική 

και λιγότερο επώδυνη για το εργατικό προσωπικό. 

Τέλος, ανάλογα ήταν τα προβλήματα, όπως περιγράφηκε παραπάνω, και κατά 

την αντίστροφη διαδικασία αποστολής μέσω fax των δελτίων αποστολής στην 

LG ως απόδειξη διεκπεραίωσης των παραγγελιών. 

Η εγκατάσταση και εφαρμογή του EDI μεταξύ της LG και της αποθήκης 

της ΟΒ έδωσε λύση σε όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα. 

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τη μεταβίβαση των παραγγελιών στην αποθήκη 

αυτή γίνεται πλέον μέσω του μηνύματος ORDERS του  EDI, όπως αναφέρθηκε 

στο κεφάλαιο 5, στην παρουσίαση του συστήματος. Ο χρήστης έχει μπροστά του 

ανοιχτή μια οθόνη με συνεχή σύνδεση με το σύστημα και κάθε φορά που βλέπει 

το μήνυμα ORDER ξέρει ότι είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα σύνολο 

παραγγελιών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι καταργούνται όλα τα προβλήματα 

σχετικά με τη μεταβίβαση των παραγγελιών μέσω  fax και η σπατάλη χρόνου. 

 Επίσης, όταν ο χρήστης είναι έτοιμος να εκδώσει δελτία αποστολής, οι 

πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο αυτό μεταφέρονται αυτόματα στο 

WMS της αποθήκης. Με άλλα λόγια, αποφεύγονται ή τουλάχιστο μειώνονται τα 

λάθη κατά την πληκτρολόγηση σε σημαντικό βαθμό, αφού ο χρήστης έχει πλέον 

να πληκτρολογήσει μόνο την χρέωση της αποστολής. 
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Εξίσου πολύτιμη και καταλυτικής σημασίας είναι και η λύση που προσφέρει 

το EDI στην διαδικασία του picking. Το σύστημα επιτρέπει την ομαδοποίηση 

των παραγγελιών τόσο ανά κωδικούς σε συγκεντρωτικές ποσότητες, όσο και ανά 

γεωγραφικές περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι το εργατικό δυναμικό έχει τη 

δυνατότητα να ολοκληρώσει το  picking ευκολότερα και πιο γρήγορα, αφού 

κάθε εργάτης έχει στα χέρια του ένα ευανάγνωστο χαρτί τυπωμένο από τον 

υπολογιστή με συγκεκριμένους κωδικούς και ποσότητες. 

Συνοπτικά, η προσφορά του EDI  στις εσωτερικές διαδικασίες της αποθήκης 

για τη προετοιμασία των παραγγελιών, αλλά και στην επικοινωνία μεταξύ των 

δύο εταιρειών είναι πού μεγάλη και καθοριστικής σημασίας για την βελτίωση 

των συνθηκών λειτουργίας και της συνολικής απόδοσης της αλυσίδας 

εφοδιασμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

6.2.3 Η Αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος 

Όπως έχει αναφερθεί ήδη και σε προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας, το 

σύστημα που σχεδίασε η ΟΒ για την LG είναι βασισμένο στο πρότυπο 

EDIFACT. Κατά συνέπεια έχει όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχει το 

συγκεκριμένο πρότυπο. Μερικά από αυτά είναι η επεκτασιμότητά του, η 

συμβατότητά του με άλλα συστήματα πληροφορικής, όπως έχει αναλυθεί 

επαρκώς στο κεφάλαιο της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας στην ενότητα για το 

πρότυπο EDIFACT. Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό ότι τόσο η ΟΒ όσο και η 

LG διατηρούν και τα δικά τους ξεχωριστά συστήματα πληροφορικής, η πρώτη 

το WMS στην αποθήκη και η δεύτερη το Μ-system, τα οποία αμφότερα 

ενημερώνονται αυτόματα από το EDI. 

Σε ότι αφορά τη δομή των μηνυμάτων του συστήματος αυτά αναλύθηκαν σε 

μεγάλη έκταση στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αυτό που έχει σημασία να ειπωθεί 

σε αυτό το μέρος της εργασίας είναι ότι η ο συγκεκριμένος τύπος δομής του EDI 

δε δημιούργησε προβλήματα κατά την εφαρμογή του συστήματος στην εταιρεία. 

Την πρώτη περίοδο εφαρμογής του συντηρούνταν και τα δύο συστήματα, 

αφού το EDI λειτουργούσε δοκιμαστικά. Ωστόσο, φάνηκε γρήγορα ότι οι 

χρήστες δεν αντιμετώπισαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στον χειρισμό του 

συστήματος. 

Μια αντικειμενική δυσκολία ήταν όμως, η ενημέρωση και σύνδεση του 

παλαιού WMS με το EDI ώστε τόσο ο κατάλογος με τους κωδικούς των 

προϊόντων όσο και οι ποσότητες των αποθεμάτων να αντιστοιχούν τις 

πραγματικές.  

Επίσης, σε ότι αφορά την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού αυτή 

διήρκεσε μόνο μια εβδομάδα μαζί με τις απαραίτητες διευκρινιστικές ερωτήσεις. 
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Το γεγονός αυτό είναι εντυπωσιακό για τη δυνατότητα και τη δυναμική που 

εμφάνισε το τμήμα μηχανογράφησης της ΟΒ, δεδομένου ότι το έργο αυτό ήταν 

εξ ολοκλήρου εσωτερική παραγωγή της εταιρείας, η οποία μάλιστα 

ολοκληρώθηκε σε σχετικά πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υπό την πίεση των 

προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Το σύστημα αυτό έδωσε πέρα από τις λύσεις στα προβλήματα επεξεργασίας 

και διεκπεραίωσης των παραγγελιών μια άνεση στην παρακολούθηση της 

πορείας των κινήσεων μέσα από το Η/Υ. Συγκεκριμένα, με τα 6 διαφορετικά 

μηνύματα,  

 PRICAT - (κατάλογος προϊόντων) 

 DESADV- (εντολή εισαγωγής στην αποθήκη και) 

 ORDERS- (εντολή παράδοσης από αποθήκη αντίστοιχα.) 

 RECADV- (επιβεβαίωση εισαγωγής στην αποθήκη) 

 ORDRSP- (επιβεβαίωση παράδοσης από αποθήκη) και 

 INVRPT- (απογραφή αποθήκης αντίστοιχα) 

των οποίων οι ακριβείς δυνατότητες και χειρισμοί έχουν αναλυθεί στο 

κεφάλαιο 5, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα εμπορεύματα 

από τη στιγμή της άφιξής τους στο λιμάνι του Πειραιά μέχρι και τη 

δρομολόγηση τους στον πελάτη. 

Αυτή κατά την άποψη του ερευνητή  είναι και η απόδειξη της επιτυχίας 

του συστήματος, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο από την αρχή. Η 

δυνατότητα, δηλαδή, από την LG, να μπορεί να ελέγχει και να επιβλέπει 

την πορεία των εργασιών, άρα να μην προκύπτουν θέματα εμπιστοσύνης 

μεταξύ των δύο εταιρειών, αλλά και την αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών με τη μείωση της ανταλλαγής εγγράφων. 
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6.2.4 Ανάλυση κόστους /οφέλους από το EDI 

Η θεωρία σε προηγούμενα κεφάλαια της εργασίας για τα οφέλη του EDI 

κάνει λόγο για οφέλη που μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες, 

λειτουργικά, στρατηγικά και ευκαιριακά. (κεφ. 2.4.2) 

Τα λειτουργικά οφέλη είναι φανερά και πολύ σημαντικά στη λειτουργία και 

των δύο εταιρειών από την εφαρμογή του EDI. Όπως ακριβώς υποδεικνύει και η 

αντίστοιχη θεωρία υπήρξε μείωση του κόστους σε λογαριασμούς γραφικής ύλης, 

μείωση του κόστους αποθήκευσης (μακροχρόνια), αλλά και οπωσδήποτε, 

μείωση των διοικητικών και οργανωτικών εξόδων από τη μείωση της ανάγκης 

για πληκτρολόγηση των δελτίων αποστολής των παραγγελιών. 

Αξίζει, επίσης να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, ότι τα περισσότερα από αυτά 

τα κόστη βάρυναν περισσότερο την αποθήκη, άρα την ΟΒ, αφού δεν είχε τη 

δυνατότητα να τα μετακυλύει στην LG. Επίσης, η εξοικονόμηση εργατοωρών 

που επιτεύχθηκε στη διαδικασία του picking χάρη στη λειτουργία του EDI, πέρα 

από τη βελτίωση της γενικότερης διαδικασίας, είχε μεγαλύτερο αντίκρισμα για 

την ΟΒ, η οποία εξοικονομεί υπερωρίες εργατών που αναγκαζόταν να πληρώνει 

για τη διεκπεραίωση ακριβώς του ίδιου όγκου εργασίας πριν το EDI. 

Με βάση, λοιπόν, τα δεδομένα ότι η ΟΒ κατασκεύασε εσωτερικά το σύστημα 

με ένα κόστος περίπου 30.00€, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, με εκπαίδευση 

του προσωπικού της και συντήρηση και βελτίωση του συστήματος επίσης σε 

εσωτερικό επίπεδο, άρα και ανέξοδα, το ισοζύγιο κόστους /οφέλους φαίνεται να 

είναι υπέρ της με βάση τα οφέλη που παρουσιάστηκαν παραπάνω. 
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 Αυτό βέβάια δε σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι και η LG δεν είναι εξίσου 

ωφελημένη από την εφαρμογή του συστήματος, απλώς, παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον το γεγονός ότι, ενώ ΟΒ η υποχρεώθηκε από την LG να 

εφαρμόσει το EDI και μάλιστα με δικά της έξοδα, προκειμένου να 

επιτευχθεί η συνεργασία, τελικά φαίνεται ότι και η ίδια η ΟΒ έχει 

σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή του. 

Αυτό το τελευταίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα για τρόπο που θα 

έπρεπε να αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις το EDI. 

 

 

6.3 Στρατηγικά οφέλη του EDI- Θέματα Business Logistics 

6.3.1  Εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο διαπιστώθηκε μια δυσαρέσκεια από την πλευρά 

των στελεχών της LG σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση του τελικού καταναλωτή 

αλλά και σε μια σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν στους γενικότερους όρους 

συνεργασίας με την ΟΒ. 

 Στη συνέχεια, θα επιχειρηθεί να δοθεί μια  εξήγηση για τα αίτια που οδηγούν 

σε αυτή τη δυσαρέσκεια, όχι με τη λογική του να αποδοθούν ευθύνες στη μια ή 

την άλλη εταιρεία, αλλά με το σκοπό να αποσαφηνιστεί κατά πόσο τα 

συγκεκριμένα προβλήματα είχαν προβλεφθεί από την αρχή, εάν το EDI μπορεί 

να δώσει λύσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα και υπό ποιες προϋποθέσεις και 

ακόμα, να προταθούν λύσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών αυτών. 

Το πιο βασικό πρόβλημα που διατυπώθηκε στα πλαίσια της εξυπηρέτησης 

του πελάτη ήταν οι καθυστερημένες παραδόσεις.  
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Η καθυστέρηση αυτή προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια από την πλευρά των 

πελατών, που τις περισσότερες φορές εκδηλώνεται με ακύρωση της 

παραγγελίας. Αυτό σημαίνει απώλεια πωλήσεων για την LG και πιθανότατα και 

χαμένους πελάτες, υπό την έννοια ότι είναι μια σχετικά νέα εταιρεία στην 

ελληνική αγορά και πολλοί από αυτούς τους πελάτες είναι ίσως νέοι πελάτες που 

παραγγέλνουν για πρώτη φορά τα προϊόντα της. 

Από την πλευρά των στελεχών της εταιρείας αποδόθηκαν ευθύνες στην ΟΒ 

αλλά και στα γενικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα που δημιουργούν 

πρόβλημα στη διακίνηση. Μια πιο προσεκτική ανάλυση της διαδικασίας 

επεξεργασίας των παραγγελιών από τη σκοπιά και της αποθήκης αυτή τη φορά, 

θα βοηθήσει στην ανάλυση των αιτιών αυτής της αργοπορίας.  

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι η συμφωνία των δύο εταιρειών προέβλεπε ότι οι 

παραγγελίες πρέπει να φτάνουν στην αποθήκη το αργότερο μέχρι τις 15.00. Θα 

πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η αποθήκη της LG λειτουργεί με 1 βάρδια από τις 

8.00 το πρωί που αρχίζει το φόρτωμα των φορτηγών έως και τις 16.00 το 

απόγευμα. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο αργά φτάνουν οι παραγγελίες στην 

αποθήκη τόσο πιο δύσκολο είναι να ετοιμαστούν για δρομολόγηση την επόμενη 

ημέρα λόγω πίεσης χρόνου και έλλειψης εργατικού δυναμικού. 

Η πρακτική της LG, με βάση και την εμπειρία του γράφοντα ως 

υπαλλήλου στην ΟΒ, είναι, το μεγαλύτερο μέρος των παραγγελιών να 

μεταβιβάζονται στην αποθήκη γύρω στις 15.00, πολλές δε φορές και πολύ 

αργότερα.  Όσες φορές και εάν επισημάνθηκε το πρόβλημα αυτό στην LG δεν 

κατέστη δυνατό να υπάρξει κάποια βελτίωση. Το πρόβλημα που δημιουργείται 

ωστόσο στην ομαλή λειτουργία της αποθήκης είναι πολύ σοβαρό.  
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 Αφενός υπάρχει εργατικό δυναμικό που υποαπασχολείται κατά τη διάρκεια 

της ημέρας, αφού μετά τη φόρτωση των φορτηγών το πρωί η κύρια διαδικασία 

είναι το picking και αφετέρου όταν πλησιάζει η ώρα που σχολάει η βάρδια των 

εργατών εμφανίζεται ο κύριος όγκος της δουλειάς, με αποτέλεσμα η εταιρεία να 

πρέπει να πληρώνει υπερωρίες κρατώντας βέβαια τα ελάχιστα απαιτούμενα 

άτομα. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αυτό αποτελεί μεμονωμένο 

πρόβλημα της ΟΒ, αφού  αυτή είναι που επωμίζεται το κόστος. Όμως αυτή είναι 

η μισή αλήθεια μόνο.  Η διακίνηση είναι μια συνολική λειτουργία που ξεκινά 

από την τοποθέτηση  της παραγγελίας και καταλήγει με την παράδοση των 

εμπορευμάτων στον πελάτη. Όταν κάποιο στάδιο της όλης διαδικασίας δε 

λειτουργεί σωστά, αυτό θα έχει αντίκτυπο στον τελικό καταναλωτή, όπως και 

συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Ο λόγος είναι ότι οι παραγγελίες θα 

ετοιμαστούν βιαστικά, δε θα υπάρχει χρόνος να χωριστούν προσεκτικά ανά 

περιοχή ή ανά πελάτη, πολύ δε περισσότερο δε θα υπάρχει χρόνος να ελεγχθούν 

οι κωδικοί και οι ποσότητες και η πιθανότητα να παραδοθεί λάθος εμπόρευμα ή 

λάθος ποσότητα είναι ήδη μεγάλη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το λάθος στην 

παράδοση, που αναφέρθηκε και αυτό ως πρόβλημα από την πλευρά της LG, 

αλλά και η καθυστέρηση στις παραδόσεις έχουν ως αφετηρία τους την 

καθυστέρηση τοποθέτησης των παραγγελιών από την πλευρά της εταιρείας 

στην αποθήκη. 

Αρκεί να αναλογιστεί κανείς, μέσα στο πλαίσιο που περιγράφηκε παραπάνω, 

τη δυνατότητα που έχει το συγκεκριμένο σύστημα, να γίνονται παραδόσεις 

αυθημερόν, δηλαδή την ίδια ημέρα που ο πελάτης δίνει την παραγγελία ή τη 

δυνατότητα να γίνονται απευθείας παραδόσεις σε τελικούς καταναλωτές. Για την 

περίπτωση αυτή, θα γίνει αναφορά και παρακάτω. 
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Στρεβλώσεις στο EDI 

Αξίζει στο σημείο αυτό να ερευνηθεί πώς εμπλέκεται το EDI σε αυτή τη 

διαδικασία. Αναφέρθηκε παραπάνω ότι η γραμμή του EDI είναι με τέτοιο τρόπο 

δομημένη, ώστε κάθε πληροφορία να περνάει πρώτα μέσω Ολλανδίας πριν 

φτάσει στα τερματικά της αποθήκης.  

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι παραγγελιές καθυστερούν ακόμα περισσότερο 

να φτάσουν στην αποθήκη. Εάν δηλαδή, η LG τοποθετήσει μια παραγγελία στο 

σύστημα στις 14.55, δηλαδή λίγο πριν την ώρα που έχει συμφωνηθεί ως όριο για 

την τοποθέτηση παραγγελιών, είναι πιθανό το μήνυμα αυτό (ORDER) να 

εμφανιστεί στο τερματικό της αποθήκης στις 20.00 το βράδυ ή ακόμα και την 

άλλη ημέρα. Άρα, εξ ορισμού, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

αυτές οι παραγγελίες θα παραδοθούν με καθυστέρηση, παρόλο που φαίνεται ότι 

έχουν σταλεί πριν τις 15.00.  

Αυτό που γίνεται στην πράξη μεταξύ των δύο εταιρειών είναι το εξής: η LG 

ενημερώνει εγκαίρως την αποθήκη ότι έχει στείλει το συγκεκριμένο μήνυμα πριν 

τις 15.00 αλλά θα αργήσει να φτάσει στην αποθήκη. Κατόπιν μεταξύ τους 

συμφωνίας οι παραγγελίες δρομολογούνται με χειρόγραφα δελτία και όταν 

εμφανιστεί το μήνυμα στην αποθήκη ο χρήστης του EDI θα πρέπει να 

ενημερώσει το σύστημα. 

Και βέβαια όταν κάτι γίνεται μια φορά δεν υπάρχει λόγος να μην 

επαναληφθεί. Για όλες τις παραγγελίες που δεν έχουν περαστεί μέχρι τις 15.00 

αλλά έχουν περαστεί στο σύστημα ακόμα και στις 19.00 το απόγευμα, και 

φυσικά δε θα θεωρούνταν ότι θα έχουν παραδοθεί με καθυστέρηση αφού είναι 

παραγγελίες της επόμενης ημέρας, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, δηλαδή 

παρακάμπτεται το EDI. 



 98 

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι το EDI πλέον δεν παρουσιάζει 

την πραγματική εικόνα του αποθέματος, ούτε μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο. 

Δηλαδή, το σύστημα στο οποίο βασίζεται πλέον η αποθήκη είναι και πάλι το 

εσωτερικό WMS που ίσχυε πριν την εγκατάσταση του EDI. Με άλλα λόγια, 

στην προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, και 

παρακάμπτοντας τις διαδικασίες, η LG φτάνει στο σημείο να ακυρώνει το 

σύστημα που η ίδια είχε ζητήσει να εφαρμοστεί , προκειμένου να έχει  τον 

έλεγχο της όλης συνεργασίας. 

 

 

6.3.2 Θέματα Διακίνησης-Κόστους σε σχέση με το EDI 

Όπως φάνηκε παραπάνω υπάρχει κάποια αναντιστοιχία ανάμεσα στις 

προδιαγραφές που έθεσε η LG στο ξεκίνημα της συνεργασίας σε σχέση με το 

πώς διαμορφώνονται οι ανάγκες της εταιρείας στη διάρκεια των εργασιών. 

Ανάλογα προβλήματα με αυτά της επεξεργασίας των παραγγελιών (Order 

Processing) εμφανίζονται και στα θέματα της διακίνησης και του κόστους 

γενικότερα. Έγινε λόγος από την πλευρά των στελεχών της LG για ανάγκη για 

περισσότερα αφοσιωμένα φορτηγά στις παραδόσεις της εταιρείας, με σκοπό να 

μπορούν να εκτελούν έκτακτες ή επείγουσες παραδόσεις, αλλά και να θέσουν σε 

εφαρμογή τα σχέδια για παραδόσεις κατ’ οίκον.   

Το πρόβλημα είναι ότι η κάλυψη των αναγκών αυτών αυξάνει το κόστος της 

διακίνησης. Τα αφοσιωμένα φορτηγά , κυρίως Δ.Χ (Δημοσίας  Χρήσεως) θα 

πρέπει να πληρωθούν έστω και αν δε χρησιμοποιηθούν τελικά.  
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Τέτοιες ενέργειες θα ανεβάσουν το κόστος σε απαγορευτικά επίπεδα και 

κυρίως απαιτείται επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας μεταξύ των δύο 

εταιρειών. Μια τέτοια προσπάθεια έκανε πρόσφατα η LG.  

Ο βασικός στόχος της εταιρείας ήταν να καταφέρει να πετύχει μείωση στις 

τιμές της διακίνησης για τον ίδιο πελάτη, που πάει την ίδια ημέρα και στο ίδιο 

σημείο. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως έχει δοθεί και από τον σχετικό πίνακα 

του κεφαλαίου 5, η ελάχιστη χρέωση για τη μεταφορά εντός Αττικής είναι 12,5€. 

Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι εάν η LG πουλήσει ένα φούρνο μικροκυμάτων 

χονδρικής αξίας π.χ 40€ σε ένα μικρό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, αμέσως το 

κέρδος της από αυτή την πώληση περιορίζεται στα 27,5€. Με άλλα λόγια , το 

κόστος μεταφοράς για αυτό το εμπόρευμα φτάνει το 31,25%. 

 Εάν τώρα, ο ίδιος πελάτης παραγγείλει λίγο αργότερα, την ίδια ημέρα, ένα 

δεύτερο κομμάτι από το ίδιο ακριβώς προϊόν, η LG θα χρεωθεί πάλι άλλα 12,5€, 

από την ΟΒ, παρά το γεγονός ότι θα παραδοθούν την ίδια ημέρα με το ίδιο 

φορτηγό. Αυτό συμβαίνει επειδή οι δύο παραγγελίες φτάνουν στο σύστημα ως 

ξεχωριστά μηνύματα, άρα αντιμετωπίζονται ως διαφορετικές παραγγελίες, παρά 

το γεγονός ότι πρόκειται για την ίδια παράδοση.  

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είχε τονιστεί στο πλαίσιο της παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων με τα στελέχη της LG, η αδυναμία που είχαν 

να ομαδοποιήσουν τις παραγγελίες και είχε επισημανθεί από τον γράφοντα η 

περίπτωση που αναφέρθηκε παραπάνω. Τη στιγμή που γραφόταν η παρούσα 

εργασία, η εταιρεία διαπραγματεύεται με την ΟΒ την εξής πρόταση: σε κάθε 

περίπτωση όμοια με αυτή που αναφέρθηκε παραπάνω, η πρώτη παραγγελία να 

χρεώνεται 12,5€ και όλες οι επόμενες για το ίδιο μέρος και ίδια αξίας εννοείται 

και όχι μεγαλύτερου όγκου, να χρεώνονται με 3€.  
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Αυτό θα ισχύει για παραδόσεις στην Αττική, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές 

θα ισχύσουν ανάλογες χρεώσεις. Παρόλο που η πρόταση αυτή δεν είναι 

παράλογη και υπάρχουν πιθανότητες να γίνει αποδεκτή με κάποιες 

διαφοροποιήσεις από την πλευρά της ΟΒ, υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα. 

 Το βάρος της ομαδοποίησης των παραγγελιών θα το επωμιστεί η 

αποθήκη και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είχε ζητηθεί από την αρχή και 

ούτε το EDI είχε σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να υποστηρίζει 

μια τέτοια λειτουργία.  

Η αδυναμία πρόβλεψης της διόγκωσης του συνολικού κόστους διακίνησης 

από αυτή την ανισορροπία βαρύνει αποκλειστικά το τμήμα logistics της LG, που 

δεν την είχε προβλέψει από την αρχή. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να λεχθεί 

ότι το EDI δεν βοηθά στην αντιμετώπιση της μείωσης του κόστους logistics, 

απλώς γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση κάτι τέτοιο δεν υπήρξε ζητούμενο 

από την αρχή της σχεδίασης του συστήματος. 
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6.3.3 Συνολική απόδοση του EDI της LG -ΟΒ 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι χρήσιμο να γίνει σε αυτό το 

σημείο μια συνολική ανάλυση της απόδοσης του συστήματος EDI, στα πλαίσια 

της προσπάθειας διερεύνησης του βασικού ακαδημαϊκού ερωτήματος που 

τέθηκε στην εισαγωγή της εργασίας, το οποίο είναι κατά πόσο η εγκατάσταση 

ενός τέτοιου συστήματος επηρέασε θετικά τη συνεργασία και τις διαδικασίες 

μεταξύ των συγκεκριμένων εταιρειών του case study και στη συνέχεια να 

εξακριβωθεί κατά πόσο τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας μπορούν να 

γενικευτούν σε ότι αφορά την ανάπτυξη του EDI  στην ελληνική αγορά. 

Στο πρώτο μέρος της Συζήτησης απεδείχθη  περίτρανα ότι η εγκατάσταση του 

EDI υπήρξε καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση των διαδικασιών και 

κυρίως την αυτοματοποίηση της ανταλλαγής δεδομένων, της επεξεργασίας των 

παραγγελιών και των εσωτερικών διεργασιών της αποθήκης, όπως είναι το 

picking.  

Σε ότι αφορά το κομμάτι αυτό, η θεωρία που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 2 με 

βάση τα βασικά συμπεράσματα της βιβλιογραφίας έτυχε πλήρους εφαρμογής 

στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μείωση διοικητικών εξόδων, εξόδων γραφικής 

ύλης, πιο ορθολογική κατανομή και χρήση του εργατικού δυναμικού είναι μόνο 

μερικά από τα θετικά αποτελέσματα ή από τα λειτουργικά οφέλη που επήλθαν 

ως συνέπεια της εφαρμογής του EDI.  

Για το λόγο αυτό, άλλωστε, αναφέρθηκε ρητά παραπάνω ότι ως προς αυτό το 

σκέλος το EDI θεωρείται απόλυτα επιτυχημένο. Εξάλλου, έγινε ειδική αναφορά 

στα επιμέρους πλεονεκτήματα που επέτυχε η εταιρεία που το δημιούργησε με 

δικούς της εσωτερικούς πόρους, δηλαδή η ΟΒ, εξοικονομώντας χρήματα  
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αγοράς του λογισμικού, αλλά και για τη συντήρηση και επέκταση του, καθώς 

επίσης και για την εκπαίδευση του προσωπικού  της.  

Ο τρόπος αυτός που επέλεξε η ΟΒ για τη δημιουργία του EDI επίσης 

περιγράφεται από την βιβλιογραφία στην αρχή της εργασίας ως μια από τις 

προτεινόμενες μεθόδους και μάλιστα στην περίπτωση αυτή μπορεί να ειπωθεί με 

ακρίβεια ότι η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε πλήρως όλα τα πλεονεκτήματα που 

μπορούσε από τη συγκεκριμένη επιλογή.  

Όμως, στην πορεία της εργασίας φάνηκε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα 

στη συνεργασία των δύο εταιρειών, όπως αυτά περιγράφηκαν στο κεφάλαιο της 

Ανάλυσης των δεδομένων, αλλά και παραπάνω στο παρών κεφάλαιο, όπου 

δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις και αίτια στα προβλήματα αυτά. Είναι πολύ 

σημαντικό να επισημανθεί, για άλλη μια φορά, ότι τα προβλήματα αυτά 

αποτελούν μέρος γενικότερης θεματολογίας των Business logistics και 

reengineering διαδικασιών. 

 Είναι όμως ανάγκη, να απαντηθούν τα εξής θέματα: 

1.  Εάν μπορεί το EDI να βοηθήσει σε ζητήματα γενικότερης πολιτικής 

της εταιρείας , όπως είναι ο στόχος της εξυπηρέτησης του πελάτη 

2. Εάν ένας τέτοιος γενικότερος σχεδιασμός είχε προβλεφθεί και ζητηθεί 

από την αρχή της συνεργασίας, και ακόμη 

3. Κατά πόσο οι στρεβλώσεις στην τήρηση των διαδικασιών που έχουν 

οριστεί με βάση το σύστημα επηρεάζουν την σωστή συνεργασία μεταξύ των δύο 

εταιρειών 

Τα ζητήματα αυτά δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση νέα ακαδημαϊκά 

ερωτήματα, απλώς βοηθούν στην οργάνωση της σύνοψης των όσων έχουν 
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αναλυθεί παραπάνω, ώστε να βγουν αβίαστα και ξεκάθαρα τα τελικά 

συμπεράσματα της εργασίας. 

Σε ότι αφορά στο πρώτο ζήτημα, είναι βέβαια κατανοητό ότι το EDI δεν είναι 

ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, όπως είναι για τα παράδειγμα τα 

ERP συστήματα, τα οποία παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες που 

περιλαμβάνουν και θέματα εξυπηρέτησης του πελάτη. 

 Άρα κανείς δε θα μπορούσε να έχει απαιτήσεις από το EDI  να παρέχει 

τέτοιες υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, στο βαθμό που το πρόβλημα πηγάζει από τον 

σωστό και αυστηρό ορισμό των διαδικασιών, το EDI μπορεί να προσφέρει 

κάποιες λύσεις επαρκώς ικανοποιητικές.  

Για παράδειγμα, αναφέρθηκε παραπάνω ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο 

«τσεκάρισμα» των ποσοτήτων και των κωδικών των προϊόντων κατά τη 

φόρτωση των φορτηγών, ώστε να μην παραδίδονται λάθος εμπορεύματα και σε 

λάθος ποσότητες στους πελάτες, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει ακύρωση 

παραγγελιών, αλλά ακόμα και χαμένους πελάτες. Εάν αυτή η διαδικασία 

εξαρτάται αποκλειστικά από τον ανθρώπινο παράγοντα, είναι επόμενο να 

υπάρχει ένα ποσοστό λάθους. Με μια μέθοδο αυτοματοποίησης αυτής της 

διαδικασίας, όμως, το ποσοστό αυτό μειώνεται σημαντικά ή και εξαλείφεται 

ακόμα. Μια τέτοια μέθοδος μπορεί να είναι  η χρήση ασύρματων 

τερματικών στις ράμπες κατά τη φόρτωση των φορτηγών ,τα οποία μέσω 

της τεχνολογία barcode θα έχουν περασμένες στη μνήμη τους τις 

παραγγελίες που πρόκειται να μπουν στο συγκεκριμένο όχημα και θα 

σκανάρουν οτιδήποτε μπαίνει μέσα σε αυτό. Εάν ένα λάθος ή παραπάνω 

προϊόν πάει να μπει μέσα στο φορτηγό τότε το μηχάνημα δε θα το 

αναγνωρίζει. 
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Είναι προφανές ότι το EDI θα μπορούσε να υποστηρίξει μια τέτοια 

διαδικασία. Με τον ίδιο τρόπο που οι παραγγελίες μεταφέρονται με μορφή 

μηνύματος στον Η/Υ, θα μπορούν και να «φορτώνονται» σε ένα ασύρματο 

τερματικό. Η διαδικασία προϋποθέτει βέβαια κάποια επέκταση και τροποποίηση 

του συστήματος και ένα extra κόστος. 

Αυτή είναι απλώς μια πρόταση, που επιχειρεί να δείξει απλώς τις δυνατότητες 

του συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ,όμως , ότι το τμήμα μηχανογράφησης της 

ΟΒ, τη στιγμή που γράφεται η εργασία, σχεδιάζει την πραγματοποίηση του 

παραπάνω εγχειρήματος. 

Εξετάζοντας το δεύτερο ζήτημα είναι προφανές ότι η LG δεν είχε θέσει στους 

στόχους της τέτοιου είδους ποιοτικά ζητήματα ή απαιτήσεις στρατηγικής 

σημασίας από τη χρήση του EDI, όταν ξεκινούσε τη συνεργασία της με την ΟΒ. 

Είναι σαφές ότι αυτό που επιζητούσε στην αρχή ήταν να θεσπίσει μια μέθοδο 

ελέγχου και αυτοματοποίησης των διαδικασιών, ώστε να ενισχυθεί ο βαθμός 

εμπιστοσύνης και η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των δύο εταιρειών.  

Αυτό όπως έχει τονιστεί σε αρκετά σημεία της εργασίας  το πέτυχε. Όταν 

όμως άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα στις λειτουργίες της και 

κυρίως στα θέματα ικανοποίησης του πελάτη και των χαμένων πωλήσεων, τότε 

διαφοροποίησε τις ανάγκες τις προκειμένου να βρει τρόπους αντιμετώπισης των 

προβλημάτων αυτών.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία η επιχειρησιακή αυτή συμπεριφορά σχετικά με την 

αντιμετώπιση του σχεδιασμού ενός πληροφοριακού συστήματος ορίζεται πολύ 

ικανοποιητικά από ένα μοντέλο συμπεριφοράς το οποίο αν και δε σχετίζεται 

άμεσα με τα θέματα του EDI, κρίνεται ωστόσο πολύ χρήσιμο για την κατανόηση 

της παρούσας κατάστασης. 
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Το μοντέλο ονομάζεται System Analysis and Design Model (SSADM), 

(Chaffey, 1999) και είναι πιο γνωστό ως «Το μοντέλο Καταρράκτης» και 

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. 

Γράφημα 2: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

System Analysis and Design Model (SSADM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: “Business Information Systems”, by Dave Chaffey, Εκδόσεις Prentice Hall, 

1999, p.p262-263 

 

Το μοντέλο αυτό περιγράφει 7 διαφορετικά στάδια ανάλυσης και σχεδιασμού 

ενός πληροφοριακού συστήματος. Η φιλοσοφία του, όπως περιγράφεται 

παραστατικά και από το σχήμα είναι η εξής: εάν με το γράμμα «Α» συμβολίζεται 

εκείνος που ζητάει τη δημιουργία ενός συστήματος και καθορίζει τις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που έχει από αυτό και με το γράμμα «Β» 

συμβολίζεται αυτός που θα αναλάβει να υλοποιήσει το σχήμα, τότε με το 

γράμμα «Γ» συμβολίζονται οι διαφοροποιήσεις στις ανάγκες του Α την 

περίοδο που θα του παραδοθεί το πληροφοριακό σύστημα σε σχέση με τις 

ανάγκες που είχε όταν έθετε τις προδιαγραφές του συστήματος. 

A 

B Γ 
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Αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο case 

study, κατά τη γνώμη του γράφοντα σε ότι αφορά στο σχεδιασμό , την 

υλοποίηση και την συνολική απόδοση του συστήματος.  

Για το λόγο αυτό, δε θα ήταν σωστό να θεωρηθεί ότι το EDI δεν καλύπτει τις 

ανάγκες των εταιρειών, αλλά μάλλον το πιο ασφαλές συμπέρασμα με βάση τα 

όσα προηγήθηκαν θα ήταν ότι οι ανάγκες αυτές διαφοροποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια των εργασιών σε βαθμό τέτοιο που ξέφυγαν από τον αρχικό σχεδιασμό. 

Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός, ότι με βάση τα δεδομένα της 

ελληνικής αγοράς, η συνεργασία της  LG με την ΟΒ είχε σαν κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό τις χαμηλές τιμές, αφού και η προσφορά της ΟΒ θεωρείται 

σχετικά φθηνή, αλλά και η LG θεωρείται μια εταιρεία που πουλάει φθηνά σε 

σχέση με τον ανταγωνισμό (cost leadership). 

Η ανάγκη για αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών ως βασικό 

στοιχείο της στρατηγικής της LG μάλλον επήλθε αργότερα ως συνέπεια των 

χαμηλών πωλήσεων και κυρίως των ακυρώσεων πολλών παραγγελιών από 

δυσαρεστημένους πελάτες. Όπως συμβαίνει και με άλλες τεχνολογίες 

πληροφορικής, συνήθως, για παράδειγμα το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-

commerce), «οι εταιρείες τις αντιμετωπίζουν χωρίς ξεκάθαρη ιδέα του 

προορισμού τους και αδυνατούν να καταλάβουν το επίπεδο της δέσμευσης στον 

επιχειρησιακό επαναπροσδιορισμό που πρέπει να υπάρξει». (Χονδροκούκης, 

Γ.Π, «Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο», 2003, σελ. 159). 

Τέλος, οι στρεβλώσεις που γίνονται στο σύστημα προκειμένου να 

αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή και να γίνουν θυσίες για την ικανοποίηση του 

πελάτη, όπως κατέστη σαφές και στην ανάλυση που προηγήθηκε μάλλον 
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δημιουργούν πολλαπλάσια προβλήματα, αφού μακροπρόθεσμα ακυρώνουν τη 

λειτουργία του EDI και γενικότερα ακυρώνουν την τήρηση των διαδικασιών.  

Συγκεκριμένα, επιστρέφοντας στα χειρόγραφα δελτία αλλοιώνεται η εικόνα 

που παρουσιάζει το σύστημα ως προς την πραγματική ποσότητα του αποθέματος  

και επαφίεται στο χρήστη να ενημερώσει το σύστημα, δηλαδή, η όλη 

διαδικασία εναπόκειται και πάλι στο ανθρώπινο λάθος. 

Επίσης, η λογική ότι η αποθήκη πρέπει να δέχεται παραγγελίες ανεξαρτήτως 

ώρας με στόχο να τις διεκπεραιώσει την επόμενη ημέρα, ανεξαρτήτως του 

αριθμού τους, μόνο αντίστροφα αποτελέσματα θα αποφέρει. Είναι κοινή γνώση 

ότι η αλυσίδα εφοδιασμού απαιτεί πρώτα από όλα σωστό προγραμματισμό. Εάν 

δημιουργηθεί ένα σημαντικό bottleneck στην αποθήκη, το σίγουρο αποτέλεσμα 

θα είναι ανεκπλήρωτες παραγγελίες και παραπονούμενοι πελάτες. 
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7. Συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας την μελέτη θα επιχειρηθεί στο σημείο αυτό μια σύνοψη των 

συμπερασμάτων που εξήχθησαν με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, καθώς 

και μια συνολική τεκμηρίωση των βασικότερων σημείων της εργασίας, με σκοπό 

να δοθούν όσο το δυνατό ικανοποιητικότερες απαντήσεις στα ακαδημαϊκά 

ερωτήματα που τέθηκαν ως βάση αυτής της διπλωματικής εργασίας. 

Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η συμβολή της ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής δεδομένων (electronic data interchange ή EDI) έχει καθοριστικά 

θετική επίδραση στην επικοινωνία και στον έλεγχο των διαδικασιών μεταξύ των 

εταιρειών που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης. Η μείωση της χρήσης 

εγγράφων, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης και επεξεργασίας 

των παραγγελιών, αλλά της έκδοσης δελτίων αποστολής και εισαγωγής είναι 

μερικές από τις άμεσες συνέπειες της εγκατάστασης του συστήματος. 

 Επίσης, όπως φάνηκε από την ανάλυση, η μείωση των διοικητικών εξόδων 

και η εξοικονόμηση των πόρων εργασίας είναι μία άλλη πτυχή των λειτουργικών 

ωφελειών από τη χρήση του EDI. 

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή που παρουσιάστηκε, άλλωστε, ήταν ότι οι εταιρείες 

που έχουν μεγάλο όγκο διαδικασιών διακίνησης και γενικότερα εμπλέκονται στο 

λεγόμενο supply chain execution έχουν όφελος να επενδύσουν στα τμήματα 

μηχανογράφησής τους, ώστε να είναι σε θέση να κατασκευάσουν τέτοιου είδους 

συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων με βάση τις δικές τους 

ανάγκες, προσαρμοσμένα στη φιλοσοφία της δικής τους επιχείρησης. Ο λόγος 

είναι ότι αυτό θα έχει μεγάλη ανταπόδοση, όπως φάνηκε από τις επιδράσεις στις 
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εσωτερικές διαδικασίες της αποθήκης που σημειώθηκαν στην εταιρεία Orphee 

Beinoglou. 

 Αυτό είναι ένα συμπέρασμα που στο μέτρο που αφορά κάποια εταιρεία του 

κλάδου με σχετικά παρεμφερείς εργασίες μπορεί με ασφάλεια να γενικευτεί. Με 

άλλα λόγια, οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως 3pl ή 

γενικότερα ως διαμεταφορικές έχουν κάθε συμφέρον να υιοθετήσουν ένα 

ανάλογο πληροφοριακό σύστημα που αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και μειώνει 

τη χρήση εγγράφων και τη γραφειοκρατία γενικότερα.  

Εξάλλου, το EDI, όπως υποστηρίχθηκε και σε άλλο σημείο της εργασίας, 

μάλλον ανταποκρίνεται καλύτερα σε τέτοιας μορφής εταιρείες σε σχέση με το 

πιο πρόσφατο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες αυτές έχουν 

μεγαλύτερη ανάγκη από τις υπηρεσίες και τα οφέλη που προσφέρει το EDI, 

αφού η κύρια λειτουργία τους είναι σε υπηρεσίες logistics και όχι σε πωλήσεις 

και στο εμπόριο. 

Η ανάλυση του case study που επιλέχθηκε υπήρξε σε πολλές περιπτώσεις 

πολύπλοκη και χρειάστηκε να εξεταστούν μια σειρά πολλών θεμάτων που δε 

σχετίζονταν άμεσα με τα θέματα του EDI, αλλά με γενικότερα θέματα των 

Business Logistics, καθώς και με θέματα στρατηγικής των εταιρειών και 

αναδιοργάνωσης των διαδικασιών.  

Η ανάγκη αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα των στοιχείων που 

παρουσιάστηκαν μέσα από τις απόψεις των στελεχών των εταιρειών της μελέτης, 

με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσο για συγκεκριμένες δυσλειτουργίες σε θέματα 

συνεργασίας ευθύνεται η ανεπάρκεια του συγκεκριμένου συστήματος ή κατά 

πόσο  τα προβλήματα που προέκυψαν οφείλονταν σε μη ξεκάθαρους στόχους 
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και σε παράγοντες που δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη φάση της σχεδίασης του 

συστήματος  στην αρχή της συνεργασίας.  

Η ανάλυση απέδειξε ότι το EDI δε μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες μιας 

εταιρείας από στρατηγικής άποψης, γιατί άλλωστε δεν είναι ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα πληροφορικής, σε σχέση με τα μοντέρνα ERP συστήματα.  

Παρόλα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι μια εταιρεία έχει ξεκάθαρους στόχους 

από την αρχή, με βάση την εμπειρία της και ξέρει σε ποια σημεία πρέπει να 

δώσει βαρύτητα, τότε το EDI παρέχει τη δυνατότητα με συγκεκριμένες 

παρεμβάσεις να υποστηρίξει ένα πιο ολοκληρωμένο έλεγχο των διαδικασιών  και 

να φτάσει στο τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση 

υπήρξε η ικανοποίηση του πελάτη. 

Η  LG Electronics δεν είχε ξεκάθαρη πολιτική από την αρχή αυτής της 

συνεργασίας. Αν και η εξυπηρέτηση του πελάτη ήταν μέσα στη γενικότερη 

πολιτική της, ωστόσο δεν φάνηκε να έδωσε από την αρχή ανάλογη  βαρύτητα σε 

αυτή την παράμετρο. Αντίθετα, φάνηκε να δίνει βαρύτητα στο να κρατήσει στο 

να κρατήσει τις τιμές της σε χαμηλά επίπεδα. 

 Για το σκοπό αυτό επέλεξε τον 3pl provider της με βάση τις χαμηλές τιμές 

που παρείχε η ΟΒ. Όταν η δυσαρέσκεια των πελατών από καθυστερημένες 

παραδόσεις οδήγησε σε ακυρώσεις παραγγελιών και χαμένες πωλήσεις, τότε  

επέρριψε τις ευθύνες στον 3pl provider ζητώντας παράλληλα καλύτερες 

υπηρεσίες (διάθεση περισσότερων μεταφορικών μέσων για τη διακίνηση των 

προϊόντων της, απευθείας παραδόσεις σε σπίτια, ομαδοποίηση και παραγγελιών 

και διαφορετική τιμολόγηση) χωρίς να αναλογίζεται ότι αυτές οι υπηρεσίες 

σημαίνουν και μεγαλύτερο κόστος. Άρα, υπήρξε μια στροφή στην πολιτική 
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της, από το χαμηλό κόστος στην ποιότητα της εξυπηρέτηση του πελάτη. Η 

αλλαγή αυτή υπαγορεύτηκε μεταξύ άλλων και από τον ανταγωνισμό. 

Με δεδομένη αυτή την αλλαγή πολιτικής της LG δημιουργήθηκε, όπως 

αποδείχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μια σύγχυση ακόμα και στις 

διαδικασίες που είχαν βελτιωθεί μετά την εγκατάσταση και εφαρμογή του  EDI. 

Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι προτού μια εταιρεία εφαρμόσει ένα 

σύστημα πληροφορικής στις διεργασίες της, είναι ανάγκη να γνωρίζει με μεγάλη 

ακρίβεια τι ακριβώς επιθυμεί να αποκομίσει από την υλοποίησή του. Με άλλα 

λόγια, όσο μοντέρνο και ολοκληρωμένο και εάν είναι ένα software δεν θα 

αποφέρει μεγάλα οφέλη εάν η εταιρεία δε γνωρίζει επακριβώς τις δυνατότητές 

του και τι ζητάει από αυτό.  

 

Ίσως, αυτή η τελευταία συμπερασματική διατύπωση να είναι και ένας από 

τους βασικούς λόγους, εκτός των προβλημάτων υποδομής, που το EDI  δεν 

ευδοκίμησε και δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς από την ελληνική αγορά, κατά την 

περίοδο της ακμής του στις διεθνής αγορές. 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
9.1 Επίσημη ανάλυση των μηνυμάτων του EDI διεθνώς 

(Business Rules) 

 
 
Γ1)  PRICAT 

 
 
 Data Ref Business Data Element Description of  Business Data Element format Segment 

Group 
Mandatory Document 

Key 
 1 Document Type 

 
 
BGM-C002–1001 
 
BGM-1225 

A coded field for specifying the type of 
EDIFACT message.  
 
"6" = Product specification report 
 
Data Type (DOC_TYPE) 
"9" = Original  
"4" = Modification 
"1" = Cancel 

3AN  Y  

 2 Model Code 
 
 
BGM–1004 

The unique identifying number for each 
document 
 
MODEL 

35AN  Y  

 3 Document Date 
 
DTM - C507 - 2005 
            C507 - 2380 
            C507 - 2379 

Document date 
 
“137” - Document date , 
SEND_DATE 
“201” – YYMMDDHHMM date format 

YYMMDDH
H 

MM 
 Y  

 4 Model Code 
 
RFF-C506-1153 
                   1154 

Information about model code 
 
“ALX”=Model 
MODEL 

11AN 1 Y Y 

 5 Serial flag 
 
 
 
RFF-C506-1153 

-1156 

Information about Serial flag 
Flag for  serial number management 
(Y = Managing, N = No managing) 
 
“ALX”=Model 
SERIAL_FLAG 

1AN 1   

 6 Model Suffix 
 
RFF-C506-1153 

4000 

Information about model suffix 
 
“ALX”=Model 
SUFFIX 

7AN 1 Y Y 

 7 Product Line 
 
RFF-C506-1153 

1154 

Information about product Line 
 
 “ACD”=Additional reference number 
PRODUCT LINE  

4 AN 1   

 8 Package flag 
 
 
RFF-C506-1153 

-1156 

Information about package flag 
If model is package model, so it will be ‘Y’ 
 
“ACD”=Additional reference number 
PACKAGE_FLAG 

1 AN 1 Y  

 9 Product 
 
 
 
 
RFF-C506-1153 

-4000 

Information about Product 
Ex)  
DCA : Room Air Conditioner 
CDC : CD-ROM 

 
“ACD”=Additional reference number 
PRODUCT 

3 AN 1 Y  
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 12 Model 
Description(local) 
 
RFF-C506-1153 

-1154 

Information about  Product description (in 
local) 
 
“VP”= Vendor product number 
DESC_LOC 

30AN 1   

 10 Model Description(eng) 
 
RFF-C506-1153 

-1154 

Information about  Product description (in 
English) 
 
“AFF”= Marking/Label Information 
DESC_ENG 

30AN 1 Y  

 11 EAN Code  
 
 
PGI-5379 

C288-5388 

Information about EAN code 
Product EAN code for commercial use 
 
"5" = Itemized 
EAN_CODE 

13AN 16   

 12 Number of Units in box 
 
 
 
QTY-C186-6063 
                    

6060 

Information about Number of units (pieces) 
in each box (parcel) 
 
 
"59" = Numbers of consumer units in the 
traded unit 
UNIT_QTY_BOX 

9 N 
 16   

 13 Product net weight (in 
kilogram)  
 
MEA-C502-6313 
           C174-6314 

Information about Product net weight 
 
 
"AAA" = Unit net weight 
NET_WEIGHT 

8,2 N 32   

 14 Product gross weight 
(in kilogram)  
 
MEA-C502-6313 
           C174-6314 

Information about Parcel  gross  weight 
 
 
"AAB" = Unit gross weight 
GROSS_WEIGHT 

8,2 N 32   

 15 Parcel  Height (in 
Centimeter) 
 
MEA-C502-6313 
           C174-6314 

Information about Parcel height 
 
 
"HT" = Height dimension 
HEIGHT 

6,2 N 32   

 
16 

Parcel Length(in 
Centimeter) 
 
MEA-C502-6313 
           C174-6314 

Information about Parcel length 
 
 
"LN" = Length dimension 
LENGTH 

6,2 N 32   

 17 Parcel Width(in 
Centimeter) 
 
MEA-C502-6313 
           C174-6314 

Information about Parcel width 
 
 
"WD" = Width dimension 
WIDTH 

6,2 N 32   

 18 Model SEQ 
 
 
LIN-1082 

Information about model line Sequence  
Only when PACKAGE_FLAG is Y 
 
SEQ 

25AN 33 (Y) Y 

 19 Model Code (for 
Package) 
 
 
LIN-C212-7140 

Information about Model is included for 
Package Model 
Only when PACKAGE_FLAG is Y 
 
MODEL_PKG 

11 AN 33 (Y)  

 20 Model Suffix (for 
Package) 
 
 
PIA-C212-7140 

Information about Suffix is included for 
Package Suffix 
Only when PACKAGE_FLAG is Y 
 
SUFFIX_PKG 

7 AN 33 (Y)  

 21 Quantity (for Package) 
 
 
 
QTY-C186-6063 
                   6060 

Information about Quantity is included for 
Package Quantity 
Only when PACKAGE_FLAG is Y 
 
"26" = Promotion quantity 
QTY_PKG 

9 N 33 (Y)  

       
5                  BUSINESS RULES 

General 
• Document key(s) : 
MODEL – SUFFIX are the document keys 
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• Duplicate key management : 
The document with duplicate key is rejected. 
 
 
• Updates management : 
We allow creation – modification – cancellation by EDI. 
In addition, modification can be made on the header fields except document key (i.e. PRODUCT, QTY, 
DESC_MODEL, NET_WEIGHT, GROSS_WEIGHT, HEIGHT, LENGTH, WIDTH, UNIT_QTY_BOX) 
 
- Cancellation is allowed only if there is no stock for this product. 
 
•  Only when PACKAGE_FLAG is Y, following detail level will be added  
-       Model SEQ 
- Model Code (for Package) 
- Model Suffix (for Package Quantity (for Package)
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Γ2)  DESADV 
 

 
 Data Ref Business Data Element Description of  Business Data Element Format Segment 

Group 
Mandatory Document 

Key 
 1 Document Type 

 
 
BGM - C002 – 1001 
 
BGM - 1225 

A coded field for specifying the type of 
EDIFACT message.  
 
"351" = Despatch advice 
 
Data Type (DOC_TYPE) 
"9" = Original  
"1" = Cancellation 

3AN  Y Y 

 2 Document Number 
 
 
 
BGM – 1004 

The unique identifying number for each 
document 
It use LG document  number 
 
DOCUMENT _NO 

8 AN  Y  

 3 Document Date 
 
DTM - C507 - 2005 
            C507 - 2380 
            C507 - 2379 

Document date 
 
“137” - Document date , 
SEND_DATE 
“201” – YYMMDDHHMM date format 

YYMMDD
HH 
MM 

 Y  

 4 Estimated Arrival 
date/time 
 
 
 
 
DTM - C507 - 2005 
            C507 - 2380 
            C507 - 2379 

Estimated Arrival Date at warehouse 
ETA can be null as LG don't manage ETA 
for RETURN. 
ETA is mandatory for operation type “PUR” 
only. 
 
"132" = Arrival date/time, estimated, 
ETA 
“102” – CCYYMMDD date format 

8 AN  

 
(Y) 

(Y for “PUR” 
only) 

 

 5 Currency Code 
 
 
 
MOA-C516-5025 
                    6345 

Information about currency code 
Used when purchase receiving instruction 
OPERATION_TYPE is “PUR” type 
 
"6" = Amount reference currency 
CURRENCY 

3 AN 

  

 

 6 Operation Type 
 
 
 
 
 
 
 
RFF - C506 - 1153 

 C506 - 1154 
C506 - 4000 

Information about type of operation 
This field will identify weather the receiving 
is a purchase or a return - To be defined 
 
“RTN” : Return 
“PUR” : Product Purchase 
“OTI” : Trans in etc. 
 
"ALO" = Receiving advice number 
DOCUMENT _NO 
OPERATION_TYPE 

3 AN 1 Y  

 7 Data Create Date 
 
 
DTM - C507 - 2005 
            C507 - 2380 
            C507 - 2379 

Document date : LG's document Date 
(LG System create) 
 
"50" = Goods receipt date/time 
DOCUMENT_DATE  
"203" = CCYYMMDDHHMM date format 

12 AN 1 Y 

 

 8 Vessel Name 
 
RFF - C506 - 1153 

C506 - 1154 

Information about Vessel Name 
 
"VM" = Vessel identification 
VESSEL 

20 AN 1  

 

 9 Ship Date 
 
DTM - C507 - 2005 
            C507 - 2380 
            C507 - 2379 

Information about Ship Date 
 
"10" = Shipment date/time 
SHIP_DATE 
"102" = CCYYMMDD date format 

8 AN 1 
(Y) 

(Y for “PUR” 
only) 

 

 10 Ship from Code 
 

NAD - 3035 
            C082 - 3039 

Information about ship from  code 
 
"SF" = Ship from 
SHIP_FROM 

8 AN 2 Y  

 11 Ship from Address 
 
NAD - C058 - 3124 

Information about ship from address 
 
ADDR1 

35 AN 2 Y  

 12 Ship from Address 
 
NAD - C058 - 3124 

Information about ship from address 
 
ADDR2 

35 AN 2   
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 13 Ship from Address 
 
NAD - C058 - 3124 

Information about ship from address 
 
ADDR3 

35 AN 2   

 14 Ship from Name 
 
NAD - C080 - 3036 

Information about ship from  name 
 
SHIP_FROM_NAME 

60 AN 2 Y  

 15 Ship from City 
 
NAD - 3164 

Information about ship from city 
 
CITY 

30 AN 2   

 16 Ship from ZIP  Code 
 
NAD - 3251 

Information about ship from zip code 
 
ZIP_CODE 

9 AN 2   

 17 Ship from NATION 
 
NAD - 3207 

Information about ship from NATION 
 
NATION 

3 AN 2 Y  

 18 Price Term 
 
TOD - 4055 

C100 - 4052 

Information about Price Term 
 
"3" = Price and despatch condition 
PRICE_TERM 

3 AN 5  

 

 19 Ship Port Name 
 
LOC - 3227 
         C517 - 3225 

Information about Ship Port Name 
 
"9" =  Place/port of loading 
SHIP_PORT_NAME 

20 AN 5  

 

 20 Shipping Destination 
 
LOC - 3227 

C517 - 3225 

Information about Shipping Destination 
 
"8" =  Place of destination 
SHIPPING_DESTINATION 

20 AN 5  

 

 21 Discharge Port 
 
LOC - 3227 

C517 - 3225 

Information about Discharge Port 
 
"10" = Place of acceptance 
DISCHARGE_PORT 

5 AN 5  

 

 22 Delivery Method 
 
 
 
TDT - 8051 
          C220 - 8067 

Information about Delivery method 
Used when purchase receiving instruction 
OPERATION_TYPE is “PUR” type 
 
"13" = At destination 
DELY_METHOD  

3 AN 6   

 23 Bond Flag 
 
 
         C040 - 3127 
         C040 - 1131 

Information about Bond Flag 
 
 
BOND_FLAG 
"146" = Customs declaration type 

1 AN 6 Y  

 24 DOCUMENT_SEQ 
 
 
LIN - 1082 

Information about model line LG Document 
Sequence(LINE) 
 
DOCUMENT_SEQ 

3 N 15 Y 

Document
_seq is a 

unique key 
for lines 

 25 Model Code 
 
LIN - C212 - 7140 

Information about model code 
 
MODEL 

11 AN 15 Y  

 26 Model Suffix 
 
PIA-C212-7140 

Information about suffix 
 
SUFFIX 

7 AN 15 Y  

 27 Shipped quantity 
 
QTY - C186 - 6063 

C186 - 6060 

Information about Shipped Quantity 
 
"131" = Delivery quantity 
SHIP_QTY 

9 N 15 
(Y) 

(Y for “PUR” 
only) 

 

 28 Remark Info 
 
FTX - 4451 

C108 - 4440 

Information about Remark 
 
"ARR" = Arrival  conditions 
REMARK1 

70 AN 15  

 

 29 Remark Info 
 
FTX - 4451 

C108 - 4440 

Information about Remark 
 
"ARR" = Arrival  conditions 
REMARK2 

70 AN 15  

 

 30 Remark Info 
 
FTX - 4451 

C108 - 4440 

Information about Remark 
 
"ARR" = Arrival  conditions 
REMARK3 

70 AN 15  

 

 31 Container number 
 
RFF- C506 - 1153 

C506 - 1154 

Information about Container Number 
 
"ER" = Container/equipment receipt number 
CONTAINER_NO 

20 AN 16   
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 32 Purchase Price 
 
 
RFF - C506 - 1153 

C506 - 1154 

Information about Purchase (for declaration) 
Unit Price 
 
"PQ" = Payment reference 
PRICE_TXN 

15 N 16  

 

 33 Shipping Line 
 
RFF - C506 - 1153 

C506 - 1154 

Information about Shipping Line 
 
"SRN"=Shipment reference number 
SHIPPING_LINE 

20 AN 16  

 

 34 Seal Number 
 
RFF- C506 - 1153 

C506 - 1154 

Information about Seal Number 
 
"SN" = Seal Number 
SEAL_NO 

20 AN 16  

 

 35 Warehouse Location 
 
 
LOC - 3227 

C517 - 3225 

Stock level  
Should be defined for LG company 
 
"14" = Location of goods 
WH_LOCATION 

1 AN 18 Y 

 

 36 Warehouse Code 
 
 
 
NAD - 3035 

C082 - 3039 

Information about location of goods 
Warehouse code (EDI partner code) - fixed 
value 
 
"WH"= Warehouse keeper 
WH_CODE 

4 AN 18 Y 

 

 37 Country of  Origin 
 
 
LOC - 3227 

C517-3225 

Information about Country of  Origin 
(for place of origin) 
 
"27" = Country of origin 
CERT_OF_ORIGIN 

3 AN 18 
(Y) 

(Y for “PUR” 
only) 

 

 
 
 
5              BUSINESS RULES 

General 
• Document key(s): 
DOCUMENT_NO and DOCUMENT_SEQ are document keys. 
• Duplicate key management : 
The duplicate documents are rejected. 

1. EDI partner receive one file(product&return receiving instruction) which has duplicate keys 
2. EDI partner process that duplicate product&return to be kept in error log file 
3. EDI partner ask LG to resend the specific product&return which had duplication problem 
4. LG verify LG’s system  
5. LG resend the specific product&return in other file 

• Updates management :  
We allow creation, cancellation by EDI  
but no modification. 

Specific 
• Link between container / doc. number and doc. seq. 
One document number could correspond to more than one container number 
One container number could correspond to more than one document number. 
One container number could correspond to two document sequences in case of none homogeneous container. 

LG should send only HEADER (whole fields) in case of cancellation instruction  

=>  Logistic cancellation process need to be established.  
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Γ3)  RECADV 
 
 Data 

Ref 
Business Data Element Description of  Business Data 

Element 
Format Segment 

Group 
Mandatory 
(In case of  
Bond Data 
Message) 

Mandatory 
(In case of  
Warehousin
g 
Confrimati
on Message) 

Documen
t Key 

 1 Document Type 
 
 
BGM-C002–1001 
 
BGM-1225 

A coded field for specifying the 
type of EDIFACT message.  
 
"352" = Receiving Advice 
 

3AN  Y Y  

 2 Document Number 
 
 
BGM–1004 
RFF-C506-1154 

The unique identifying number for 
each document 
It use LG document  number 
 
DOCUMENT _NO 

8 AN  Y Y Y 

 3 Document Date 
 
DTM - C507 - 2005 
            C507 - 2380 
            C507 - 2379 

Document date 
 
"137" - Document date , 
SEND_DATE 
"201"=YYMMDDHHMM date 
format 

YYMMD
DHH 
MM 

 Y Y  

 4 Operation Type 
 
 
 
 
 
 
 
 
RFF - C506 - 1153 

C506 - 1154 
4000 

Information about type of 
operation 
This field will identify weather the 
receiving is a purchase or a return - 
To be defined 
 
“RTN” : Return 
“PUR” : Product Purchase 
“OTI” : Trans in etc. 
 
"ALO" = Receiving advice number 
DOCUMENT _NO 
OPERATION_TYPE 

3 AN 1 Y Y  

 5 Product / Return receiving 
Date  
 
 
DTM - C507 - 2005 
            C507 - 2380 
 
            C507 - 2379 

Document date (Used when PUR 
type) 
 
 
"50" = Goods receipt date/time, 
WH_DATE: Product / Return 
receiving date 
"203" = CCYYMMDDHHMM 
date format 

YYYY 
MMDD 
HHMM 

1  
(Y) 

(Y for 
“PUR” only) 

 

 6 Ship from Code 
 

NAD - 3035 
C082 - 3039 

Information about ship from  code 
 
"SF" = Ship from 
SHIP_FROM 

8 AN 4  Y  

 7 Vendor(Warehouse) Code 
 
 
 
 
NAD - 3035 

C082 - 3039 

Information about location of 
goods 
Warehouse code (EDI partner 
code) - fixed value 
 
“WH”= Warehouse keeper 
WH_CODE 

4 AN 4  Y  

 8 Bond Flag 
 
TDT - 8051 
         C040 - 3127 
         C040 - 1131 

Information about Bond Flag 
 
 
"13" = At destination 
BOND_FLAG 
"146" = Customs declaration type 

1 AN 10 Y Y Y 

 9 Document  SEQ 
 
LIN - 1082 

Information about Document Seq  
 
SEQ 

3 N 22 Y Y Y 

 10 Model Code 
 
LIN - C212 - 7140 

Information about model code 
 
MODEL 

11 AN 22  Y  
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 11 Partner’s Warehouse 
sequence 
 
 
LIN - C829 - 5495 
         C829 - 1082 

Information about Partner's 
warehouse sequence as part of the 
unique detail level key 
 
“1”= Sub-line information 
WH_SEQ 

3 N 22  Y 

(Y) 
(Y for 

“warehous
ing 

confirmati
on” only) 

 12 Model Suffix 
 
PIA-C212-7140 

Information about suffix 
 
SUFFIX 

7 AN 22  Y  

 13 Received quantity 
 
 
QTY - C186 - 6063 

C186 - 6060 

Information about Received 
Quantity 
 
"48" = received  quantity 
WH_QTY 

9 N 22  Y  

 14 Delivery quantity 
 
 
QTY - C186 - 6063 

C186 - 6060 

Information about Delivery 
Quantity 
 
"131" = Delivery quantity 
SHIP_QTY 

9 N 22  Y  

 15 Defective quantity 
 
 
QTY - C186 - 6063 

C186 - 6060 

Information about Defective 
Quantity 
 
"20" = Unusable quantity 
DEFECTIVE_QTY 

9 N 22  Y  

 16 Bond Date  
 
DTM - C507 - 2005 

C507 - 2380  
C507 - 2379 

Information about Bond Date 
 
"224 " = Permit  to admit date 
BOND_DATE 
"102" = CCYYMMDD date format 

8 AN 22 Y   

 17 Container number 
 
 
RFF - C506 - 1153 

 
C506 - 1154 

Information about Container 
Number 
 
"ER" = Container/equipment 
receipt number 
CONTAINER_NO 

20 AN 28    

 18 Warehouse Location 
 
 
RFF - C506 – 1153 
 

C506 - 1154 

Stock level  
Should be defined for LG company 
 
" WS " = Warehouse storage 
location number 
WH_LOCATION 

1 AN 28  Y 

(Y) 
(Y for 

“warehous
ing 

confirmati
on” only) 

 19 Warehouse Reference 
Number 
 
RFF - C506 - 1153 

C506 - 1154 

Information about Warehouse 
Reference Number 
 
"WE" = Warehouse entry number 
REF_NO 

20 AN 28   

 

 20 Customs declaration 
Number 
 
RFF - C506 – 1153 
 

C506 - 1154 

Information about Customs 
declaration  Number 
 
"ABT" = Customs declaration 
number 
CC_NO 

20 AN 28 Y   

 
5              BUSINESS RULES 
 

General 
• Document key(s): 

DOCUMENT_NO, DOCUMENT_SEQ, WH_LOCATION and WH_SEQ are Key group. 

(In Case Of  Warehousing  Confirmation Message) 
• Updates management : 
There is no Partial Storage in Warehouse “PUR” type 

In case of Return, sometimes customer send product several times for one return authorization number. 
Example1) DEFECTIVE MODEL 

- If W/H received some defective model, quantity is 5, then defective_qty field can be used. 
Return No       seq     model            suffix       wh   wh_loc   ship_qty    wh_qty defective_qty 

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            GR000100 1     DVD-4710    *******    WH       1            200          195                  5 

 
 
 

Example2) SEQUENTIAL RECEIVING 
- LG issue Return authorization to Customer( also send it to EDI Partner) 
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Return No       seq     model            suffix       wh   wh_loc  ship_qty 
------------------------------------------------------------------------------------ 

             GR000100 1     DVD-4710    *******   WH   1            200 
 

- But W/H received returned products from customer as following 
 

Return No       seq     model            suffix       wh   wh_loc  return_qty    received date 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             GR000100 1     DVD-4710    *******    WH      1            150       1-Feb-2002 
   GR000100       1     DVD-4710    *******    WH      1              50       2-Feb-2002 

 
In case of the above, LG will receive two duplicated key. Same Ra No.  

To solve this problem,  
W/H should  send   the wh_seq fields in regular sequence , as follows.   

 
Return No       seq   wh seq    model            suffix       wh   wh_loc  return_qty    received date 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GR000100        1        1           DVD-4710    *******   WH   1            150            1-Feb-2002 
GR000100 1         2           DVD-4710    *******   WH   1              50            2-Feb-2002 

 

Specific 
• Return receiving : 
Return receiving will be treated as Product receiving – process has to be written and clarified. 

 
- Normal Return- 

1. LG issues Return Approval note (R/A Note) 
2. LG transmits R/A note to EDI partner by EDI 
3. EDI partner receives Returned goods with R/A note which LG issued 
4. EDI partner processes Return receiving. 

EDI partner transmits Return receiving confirmation to LG by EDI 
 
                 - Rejected order - 

1.  EDI partner informs the details of LG whenever EDI partner receive Rejected goods 
2.  LG key is R/A note in LG’s system 
3.  LG transmits R/A note to EDI partner by EDI 
4.  EDI partner processes Return receiving thru. WMS 
EDI partner transmits Return receiving confirmation to LG by EDI 
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Γ4)  ORDERS 
 
 Data Ref Business Data Element Description of  Business Data 

Element 
Format Segment Group Mandatory Document 

Key 
 1 Document Type 

 
 
 
 
 
 
BGM-C002-1001 
 
BGM-1225 

A coded field for specifying the type 
of EDIFACT message.  
The Delivery Instruction issued by a 
buyer giving instructions regarding 
the details of the delivery of goods 
ordered.. 
 
“240” - Delivery Instruction 
 
DOC_TYPE (Data Type) 
"9" = Original  

3AN  Y  

 2 Document Number 
 
 
BGM-1004 

The unique identifying number for 
each document 
 
ORDER_NO (LG Order number) 

8 AN  Y Y 

 3 Document Date 
 
DTM-C507-2005 
          C507-2380 
          C507-2379 

Document date 
 
“137” - Document date , 
SEND_DATE 
“201” – YYMMDDHHMM date 
format 

YYMM 
DDHH 

MM 
 Y  

 4 Information about  
Picking 
 
FTX-4451 
 
FTX-C108-4440 

Information about picking 
instructions 
 
“PAC”- Packing/marking information 
REMARK_PICK 

350 AN    

 5 
 

Information about  
Delivery 
 
FTX-4451 
 
FTX-C108-4440 

Information about delivery 
instructions 
 
“DIN”- Delivery instructions 
 
REMARK_DELY 

350 AN    

 6 Information about  Tax 
Office Description 
 
FTX-4451 
 
FTX-C108-4440 

Information about Tax Office 
Description 
 
“TXD”- Tax Office information 
 
TAX_OFFICE_INFO 

50 AN  Y  

 7 
 

Information about  
Business Type 
 
FTX-4451 
 
FTX-C108-4440 

Information about Business Type 
 
 
“ADN”- Business Type information 
 
BIZ_TYPE_INFO 

50 AN  Y  

 8 Order Type 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RFF-C506-4000 

Information about type of order 
Normal order = “SAL” sample, gift = 
“OTS” etc. 
 
SAL : Open sales order 
OTT : Warehouse Transfer ( Order 
number will start from ‘0’ ) 
OTS : Sample Out, Gift Out etc. 
(Order number will start from ‘0’ ) 
 
OPERATION_TYPE 

3 AN 1 Y  

 9 LG Order Number 
 
 
RFF-C506-1153 
RFF-C506-1154 

Information LG Order Number 
 
LG Order No 
"AAJ" = LG Order Number  
ORDER_NO 

8 AN 1 Y  

 10 Information about 
Urgent Message 
 
 
 
RFF-C506-1156 

Information about urgent order 
(“Y”=Urgent, “N”=Not urgent) 
Not Urgent, but it should be 
dispatched in REQ_DELY_DATE 
 
URGENT_FLAG 

1AN 1 Y  
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 11  Buyer's Delivery Date 
 
 
DTM-C507-2005 
                    2380 
                    2379 

Information about customer's delivery 
date, requested 
 
“2” = Delivery date/time, requested 
REQ_DELY_DATE 
"102" = CCYYMMDD 

YYYY 
MM 
DD 

1 Y  

 
 
 

12 Buyer’s Order Number 
 
 
 
 
RFF-C506-1153 
RFF-C506-1154 

Information Buyer order number 
CUST_ORDER_NO can be null in 
case of sample or gift, as LG doesn't 
keep customer's order no 
 
"CO" = Buyers order number  
CUST_ORDER_NO 

30 AN 1 Y  

 13 Delivery Customer Code 
 
 
NAD-3035 
         C082-3039 

Information about delivery  customer  
code 
 
"DP" = Delivery party 
SHIP_TO 

11 AN 2 Y  

 14 Delivery Customer 
Address  
 
NAD-C058-3124 

Information about delivery  customer  
address 
 
ADDR1 

35 AN 2 Y  

 15 Delivery Customer 
Address 
 
NAD-C058-3124 

Information about delivery  customer  
addres 
 
ADDR2 

35 AN 2   

 16 Delivery Customer 
Address 
 
NAD-C058-3124 

Information about delivery  customer  
addres 
 
ADDR3 

35 AN 2   

 17 Delivery Customer 
Name 
 
NAD-C080-3036 
 
                    3036 

Information about delivery  customer  
name 
 
SHIP_TO_NAME : Customer Name 
(35 first caracters) 
SHIP_TO_NAME : Customer Name 
(25 last caracters) 

60 AN 2 Y  

 18 Delivery Customer City 
 
 
 
 
 
NAD-3164 

Information about delivery  customer  
city 
City column can be nullable. City 
information can be included in 
address 
 
CITY 

30 AN 2   

 19 Delivery Customer State 
 
 
NAD-3229 

Information about delivery  customer  
state 
 
STATE 

2 AN 2   

 20 Delivery Customer 
Zip_code 
 
NAD-3251 

Information about delivery  customer  
zipcode 
 
ZIP_CODE 

9 AN 2 Y  

 21 Delivery Customer 
Nation 
 
NAD-3251 

Information about delivery  customer 
nation 
 
NATION 

3 AN 2 Y  

 22 Delivery Customer 
Telephone Number 
 
COM-C076-3148 
                    3155 

Information about delivery  customer 
phone number 
 
TEL1  
“TE” – Telephone  

15 AN 5   

 23 Delivery Customer  
FAX Number 
 
COM-C076-3148 
                    3155 

Information about delivery  customer 
Fax number 
 
FAX_NO 
"FX" = Telefax 

15 AN 5   

 24 Billing Customer Code 
 
 
NAD-3035 
         C082-3039 

Information about billing  customer  
code 
 
"AA" = Party to be billed 
BILL_TO 

11 AN 2 Y  
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 25 Billing Customer 
Address  
 
NAD-C058-3124 

Information about billing customer  
address 
 
BILL_TO_ADDR1 

35 AN 2   

 26 Billing Customer 
Address  
 
NAD-C058-3124 

Information about billing customer  
address 
 
BILL_TO_ADDR2 

35 AN 2   

 27 Billing Customer 
Address  
 
NAD-C058-3124 

Information about billing customer  
address 
 
BILL_TO_ADDR3 

35 AN 2   

 28 Billing Customer Name 
 
 
NAD-C080-3036 
 
                    3036 

Information about billing  customer  
name 
 
BILL_TO_NAME : Customer Name 
(35 first caracters) 
BILL_TO_NAME : Customer Name 
(25 last caracters) 

60 AN 2 Y  

 29 Billing Customer City 
 
 
 
 
 
NAD-3164 

Information about billing  customer  
city 
City column can be nullable. City 
information can be included in 
address 
 
BILL_TO_CITY 

30 AN 2   

 30 Billing Customer State 
 
 
NAD-3229 

Information about billing customer  
state 
 
BILL_TO_STATE 

2 AN 2   

 31 Billing Customer 
Zip_code 
 
NAD-3251 

Information about billing customer  
zipcode 
 
BILL_TO_ZIP_CODE 

9 AN 2   

 32 Billing Customer Nation 
 
 
NAD-3251 

Information about billing customer 
nation 
 
BILL_TO_NATION 

3 AN 2   

 33 Billing Customer 
Telephone Number 
 
COM-C076-3148 
                    3155 

Information about billing customer 
phone number 
 
BILL_TO_TEL1  
“TE” – Telephone  

15 AN 5   

 34 Billing Customer FAX 
Number 
 
COM-C076-3148 
                    3155 

Information about billing customer 
FAX number 
 
BILL_TO_FAX_NO 
"FX" = Telefax 

15 AN 5   

 35 Vendor(Warehouse) 
Code 
 
NAD-3035 

C082-3039 

Information about Warehouse code 
(EDI partner code) - fixed value  
 
“WH” = Warehouse 
WH_CODE 

4 AN 2 Y  

 36 Warehouse Location 
 
 
LOC- C517-3225 

Stock level  
Should be defined for LG company 
 
WH_LOCATION 

1 AN 2 Y  

 37 Business Number 
 
 
NAD-3035 

C082-3039 

Information about buyer as officially 
registered 
 
"FG" = Buyer as officially registered 
NIF  OR VAT_ID 

20 AN 2 Y  

 38 Model SEQ 
 
 
LIN-1082 

Information about model line 
Sequence  
 
SEQ 

3 N 25 Y 
Y(SEQ is a 

unique key for 
lines) 

 39 Model Code 
 
LIN-C212-7140 

Information about model code 
 
MODEL 

11 AN 25 Y  

 40 Model Suffix 
 
PIA-C212-7140 

Information about suffix 
 
SUFFIX 

7 AN 25 Y  
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 41 MODEL_DESC 
 
 
IMD-C273-7008 

Information about Product description 
(In English)  
 
MODEL_DESC  

60 AN 25   

 42 Ordered quantity 
 
 
QTY-C186-6060 

Information about Ordered Quantity 
(PICK_QTY) 
 
ORDER_QTY pick 

9 N 25 Y  

 43 Pakage Model Code  
 
RFF-C506-1153 

1154 

Information about pakage model code 
 
“ALX” =  Model 
PKG_MODEL 

11 AN 29   

 44 Pakage Model Suffix 
 
 
RFF-C506-4000 

Information about pakage model 
suffix 
 
PKG_SUFFIX 

7 AN 29   

 
 
5              BUSINESS RULES 
 

General 
 

• Document key(s): 
ORDER_NO is the document key. SEQ is a unique key for lines. 
 
• Duplicate key management: 
The duplicate documents are rejected. 
 
→ If duplicate key occurs in one file for this message, there may be some errors in LG system. So could EDI 
partner process duplicate orders in one file to be kept in EDI partner’s error log file and ask LG to send the order 
again?  Through EDI partner’s alert, LG can verify system and resend data. 
 
Clearly 

6. EDI partner receive one file(order instruction) which has duplicate keys 
7. EDI partner process that duplicate orders to be kept in error log file 
8. EDI partner ask LG to resend the specific order which had duplication problem 
9. LG verify LG’s system 
10. LG resend the specific order in other file 

     
 
 
• Updates management : 

    Cancellation by LG is NOT allowed in this Orders document.  
All Operation Types of Normal Order(SAL), Sample Out, Gift Out(OTS),Warehouse  
Transfer( OTT) can be cancelled by LG (only by telephone or fax or e-mail, not EDI ) 
 

 
We allow creation – no modification. 

- No modification. 
 
 

Specific 
 

•  “Despatch note” : 
Fields used for “Despatch note” are identified above. “Despatch notes” layout will be defined in special 
specification later on. 
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Γ5)  ORDRSP 
 
        Data Ref Business Data Element Description of  Business Data 

Element 
Format Segment Group Mandatory Document 

Key 
 1 Document Type 

 
 
BGM-C002-1001 
 
BGM-1225 

A coded field for specifying the type 
of EDIFACT message.  
 
"231" = Purchase order response  
 
DOC_TYPE (Data Type) 
"9" = Original  
“1” = Cancelation 

3 AN  Y  

 2 Document Number 
 
 
BGM-1004 

The unique identifying number for 
each document 
 
ORDER_NO 
(LG order number) 

8 AN  Y Y 

 3 Document Date 
 
DTM -C507-2005 
           C507-2380 
           C507-2379 

Document date 
 
“137” - Document date , 
SEND_DATE 
“201” – YYMMDDHHMM date 
format 

YYMMDD
HH 
MM 

 Y  

 4 LG Order Number 
 
 
RFF-C506-1153 
RFF-C506-1154 

Information LG Order Number 
 
LG Order No 
"AAJ" = LG Order Number  
ORDER_NO 

8 AN 1 Y  

 5 Order Type 
 
 
 
 
 
 
 
 
RFF-C506-4000 

Information about type of order 
Normal order = “SAL” sample, gift = 
“OTS” etc. 
SAL : Open sales order 
OTT : Warehouse Transfer ( Order 
number will start from ‘0’ ) 
OTS : Sample Out etc, Gift Out. 
(Order number will start from ‘0’ ) 
 
OPERATION_TYPE 

3 AN 1 Y  

 6 ShippingDate 
 
DTM-C507-2005 
                    2380 
                    2379 

Information about shipping  date 
 
“7” = Effective date/time 
SHIP_DATE 
"203" = CCYYMMDDHHMM 

YYYY 
MMDD 
HHMM 

1 Y  

 7 Buyer’s Order Number 
 
 
 
 
RFF-C506-1153 

1154 

Information Buyer order number 
CUST_ORDER_NO can be null in 
case of sample or gift, as LG doesn't 
keep customer's order no 
 
"CO" = Buyers order number  
CUST_ORDER_NO 

30 AN 1   

 8 Delivery Customer 
Code 
 
NAD-3035 
         C082-3039 

Information about delivery  customer  
code 
 
"DP" = Delivery party 
SHIP_TO 

11 AN 3 Y  

 9 Billing Customer Code 
 
 
NAD-3035 
         C082-3039 

Information about billing  customer  
code 
 
"AA" = Party to be billed 
BILL_TO 

11 AN 3 Y  

 10 Vendor(Warehouse) 
Code 
 
NAD-3035 

 C082-3039 

Information about Warehouse code 
(EDI partner code) - fixed value  
 
"WH" = Warehouse keeper 
WH_CODE 

4 AN 3 Y  

 11 Warehouse Location 
 
 
LOC-3227 

 C517-3225            

Stock level  
Should be defined for LG company 
 
"14" = Location of goods 
WH_LOCATION 

1 AN 3 Y  
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 12 Warehous Reference 
Number 
 
 
 
 
RFF-C506-1153 
                   1154 

Information about Warehouse 
Reference Number issued by W/H for 
communicating order to LG (W/H 
have to manage this W/H Reference 
Number. But not mandatory) 
 
"CN" = Carrier’s reference number 
 WH_REF_NO  

20 AN 4   

 13 Total Weight 
 
 
 
MEA-6311 
         C174-6411 

6314 

Information about total weight of 
order (in kilogram) – gross weight 
including pallets weight  
 
"AAI" = Item weight  
"KGM"= kilogram 
TOT_WEIGHT 

13,2 N 13   

 14 Model SEQ 
 
 
LIN-1082 

Information about model line 
Sequence  
 
SEQ 

3 N 26 Y 
Y(SEQ is a 

unique key for 
lines) 

 15 Model Code 
 
LIN-C212-7140 

Information about model code 
 
MODEL 

11 AN 26 Y  

 16 Model Suffix 
 
PIA-C212-7140 

Information about suffix 
 
SUFFIX 

7 AN 26 Y  

 17 Picking quantity 
 
 
QTY-C186-6060 

Information about Original Quantity 
(Initial Original Quantity from LG) 
 
PICK_QTY 

9 N 26 Y  

 18 Delivery quantity 
 
 
 
QTY-C186-6060 

Information about Delivery Quantity 
(Actual delivered and shipped 
Quantity from EDI Partner) 
 
DELY_QTY 

9 N 26 Y  

 
5              BUSINESS RULES 

General 
• Document key(s): 
ORDER_NO is the document key. SEQ is a unique key for lines. 
 
• Duplicate key management : 
If duplicate key occurs in one single file, only the first key will be kept and processed. The duplicate order is 
rejected. 

 
11. LG receive one file(order confirmation) which has duplicate keys 
12. LG process that duplicate order delivery info. to be kept in error log file 
13. LG ask EDI Partner to resend the specific order which had duplication problem 
14. EDI partner verify EDI partner’s system  
15. EDI partner resend the specific order delivery data in other file 
 

• Updates management : 
No multiple confirmations for the same reference ORDER_NO. 
. 

Specific 
• Order Cancellation: 
If order is cancelled by LG (by telephone or fax) in  all Operation Types of  Normal Order(SAL), Sample Out, 
Gift Out(OTS), Warehouse Transfer( OTT),  
Delivery Order Confirmation document is generated that DELY_QTY of LG’s order number cancelled is set to 
0(zero).  
In that case, Doc_Type is ‘1’(Cancelation) 

 
There is some different case compared to above case 
This case is not Order Cancellation but actual total shortage. 
In case that actual total shortage ocuured to one Order, although DELY_QTY is set to 0(zero),  
Actually this is not Cancellation. 
So Doc_Type is ‘9’(Original).  

 
 
 

• Shortage : 
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Delivery with shortage is allowed but need to be validated by LG people each time it occurs. In that case, 
DELY_QTY will be different from PICK_QTY. One partial Delivery Order Confirmation is then generated.  
 
If EDI partner process short shipment for an order, the remaining quantity of the order should be cancelled.  
 
In case of total shortage on an order, decision will be taken by LG (logistic rules to be developed by logistic 
people).    
 
In case that EDI partner have some shortage for order of 2 lines with same models, EDI partner will contact LG 
to select order line which EDI partner will process. 
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Γ6)  INVRPT 
      
 Data Ref Business Data Element Description of  Business Data Element Format Segment 

Group 
Mandatory Document 

Key 
 1 Document Type 

 
 
BGM- C002  - 1001 

A coded field for specifying the type of 
EDIFACT message.  
 
"35" = Inventory report 

  Y  

 2 Document Number 
 
 
 
BGM - 1004 

The unique identifying number for each 
document 
 
Interchange Number: Same as in UNB 
segment 

  Y  

 3 Document Date 
 
DTM - C507 - 2005 
            C507 - 2380 
            C507 - 2379 

Document date 
 
“137” - Document date , 
SEND_DATE 
“201” – YYMMDDHHMM date format 

YYYYM
MDDHH 

MM 
 Y  

 4 Interface Date 
 
 
DTM - C507 - 2005 
            C507 - 2380 
            C507 - 2379 

Information about  Interface date 
(Stock generation date) 
 
"353" = Accounting transaction date, 
INF_DATE: Interface date 
"102" = CCYYMMDD 

8 AN  Y Y 

 5 Vendor(Warehouse) 
Code 
 
 
NAD - 3035 

C082 - 3039 

Information about location of goods 
Warehouse code (EDI partner code) - fixed 
value 
 
"WH"= Warehouse keeper 
WH_CODE 

4 AN 2 Y Y 

 6 DOCUMENT  SEQ 
 
 
LIN-1082 

Information about Document sequence 
 
Sequencial number: incremented by 1 for each 
LIN 

 9 Y  

 7 Model Code 
 
LIN-C212-7140 

Information about model code 
 
MODEL 

11 AN 9 Y Y 

 8 Model Suffix 
 
PIA-C212-7140 

Information about suffix 
 
SUFFIX 

7 AN 9 Y Y 

 9 Warehouse Location 
 
 
LOC-3227 

 C517-3225            

Stock level  
Should be defined for LG company 
 
"14" = Location of goods 
WH_LOCATION 

1 AN 9 Y Y 

 10 Start quantity 
 
 
QTY - C186 - 6063 

C186 - 6060 

Information about Initial Stock quantity of the 
day 
 
"69" = Start quantity 
BEGIN_QTY 

9 N 11 Y  

 11 Stock  IN  quantity 
 
QTY - C186 - 6063 

C186 - 6060 

Information about Stock in qty during the day 
 
"48" = Received quantity 
STOCK_IN_QTY 

9 N 11 Y  

 12 Stock  OUT  quantity 
 

 
QTY - C186 - 6063 

C186 - 6060 

Information about Stock out qty during the day 
 
"131" = Delivery quantity 
STOCK_OUT_QTY 

9 N 11 Y  

 13 Physical quantity 
 
 
QTY - C186 - 6063 

C186 - 6060 

Information about Physical quantity (total qty 
in stock) 
 
"152" = Quantity on hand 
END_QTY 

9 N 11 Y  

 14 Available quantity 
 
QTY - C186 - 6063 

C186 - 6060 

Information about Available quantity 
 
"17" = Quantity on hand 
AVAIL_QTY 

9 N 11 Y  

 15 Ordered quantity 
 
 
QTY - C186 - 6063 

C186 - 6060 

Information about Ordered quantity (not 
shipped yet) (PICK quantity) 
 
"21" = Ordered quantity 
PICK_QTY 

9 N 11 Y  
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 16 Sea Stock quantity 
 
QTY - C186 - 6063 

C186 - 6060 

Information about Sea Stock quantity 
 
"198"= Quantity in transit. 
SEA_STOCK 

9N 11 Y  

 17 Bond quantity 
 
QTY - C186 - 6063 

C186 - 6060 

Information about bond quantity 
 
"130"= Allowance 
BOND_QTY 

9N 11 Y  

 
5               BUSINESS RULES                                

General 
 

• Document key(s): 
INF_DATE, MODEL, SUFFIX, WH_CODE, WH_LOCATION are the document key. 

 

Specific 
 

• Physical, Ordered Quantity : 
Stock balance gives Physical, Ordered Qty. 
 
Physical Quantity = End_Qty 
 
End Quantity = Begin_Qty + In_Qty – Out_Qty 
 
Avail Quantity = End Qty – Pick Qty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


