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Πεπίλητη  

Σα ηειεπηαία ρξφληα αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο θάζε επηρείξεζεο είλαη λα 

ηθαλνπνηήζεη ηνπο πειάηεο ηεο, ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηε πψιεζε πξντφλησλ κέζσ ησλ 

ζσζηψλ θαλαιηψλ δηαλνκήο ζην πην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο πην θξίζηκνο 

παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ είλαη ε θαιή ζπλεξγαζία αξρηθά 

ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ε θαηαλφεζε απφ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ησλ 

θξίζηκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ψζηε λα θάλεη focus ζε απηέο θαη ε παξαρψξεζε κε 

θξίζηκσλ  δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο πνπ θαηέρνπλ ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ εθάζηνηε 

θιάδνπ ψζηε λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ζε απηά ηα θνκκάηηα. 

Έηζη γίλεηε άκεζα αληηιεπηφ φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζσζηή θαη άκεζε πιεξνθφξεζε 

αλάκεζα ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ φζν 

θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Σκήκαηα πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηηο θξίζηκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηείλνπλ λα νξίδνπλ πνηεο ζα παξακείλνπλ 

θξίζηκεο γηα ηελ επηρείξεζε θαη πνηεο ζα γίλνπλ outsourcing  είλαη νη Πσιήζεηο, ε 

Παξαγσγή, ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ, ην Λνγηζηήξην, ην Marketing θαη ην Costumer 

Service. 

Ζ ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο εμαξηάηαη 

άκεζα απφ ηε ηαρχηεηα ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο θαηά κήθνο φιεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Όζν ε ηερλνινγία φκσο αλαπηχζζεηαη πξνζθέξνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο λέα 

εξγαιεία θαη κεζφδνπο γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη ηειηθά 

αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηφζν ζα ειαρηζηνπνηνχληαη νη ρξφλνη αληαπφθξηζεο 

ζην πειάηε. Ζ ρξήζε ηφζν ERP φζν θαη πην εμεηδηθεπκέλα ελφο WMS ειαρηζηνπνηεί 

ηηο πνιιαπιέο θαηαρσξήζεηο, κεηψλεη ηα ιάζε θαη δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα 

άκεζε αληαπφθξηζε ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή, βνεζψληαο παξάιιεια ηε βειηίσζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ αληαιιάζζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο. 

ηφρνο είλαη λα αλαδεηρζεί ην πφζν ζεκαληηθή κπνξεί λα θαλεί ζε γεληθφηεξν 

πιαίζην ε πιεξνθφξεζε, ην νπνίν ζα είλαη ην πξψην θεθάιαην. Θα παξνπζηαζηνχλ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ην πψο απηά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηεο επηρεηξήζεηο 

ψζηε λα πεηχρνπλ ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ελεξγεηψλ κηαο 

απνζήθεο κε εμεηδηθεπκέλε παξνπζίαζε ηνπ WMS Logistician φπνπ πξφθεηηαη γηα 

έλα tailor made warehouse management system γηα ηνλ φκηιν FDL GROUP.  
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Δλ αξρή παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ησλ πιεξνθνξηψλ, ε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο 

κέζα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηα είδε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληινχληαη θαηά 

κήθνο φιεο ηεο αιπζίδαο. Αθφκε αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξίζηεθα ζηνηρεία πνπ 

πξέπεη λα έρνπλ νη πιεξνθνξίεο γηα λα απνηεινχλ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη νη ηδηφηεηεο θαη ν θχθινο δσήο ησλ δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα σο απηφλνκα ζπζηήκαηα. Αλαιχνληαη 

νη θαηεγνξίεο ηνπο θαη ε αιιειεμάξηεζε ηνπο, ν ζθνπφο πνπ απηά έρνπλ κέζα ζηελ 

επηρείξεζε, νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ν 

θχθινο αλάπηπμεο ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ην πψο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δέλνπλ θαη 

νινθιεξψλνπλ έλα ππνζχζηεκα δπλακηθψλ ιεηηνπξγηψλ κηαο απνζήθεο. Απφ ην πψο 

ηα κηα πιεξνθνξία δέλεη θαη πάεη βήκα-βήκα απφ ην έλα άθξν ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ζην άιιν κε φινπο ηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο θαη ηα λέα ηερλνινγηθά 

κέζα ηα νπνία πιένλ ρξεηάδνληαη ψζηε λα παξέρνληαη ππεξεζίεο ζε πςειά πξφηππα 

εμππεξέηεζεο. 

Μεγάιν θνκκάηη αλαθέξεηαη θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηηο απνζήθεο πνπ απνηειεί έλα 

δσληαλφ νξγαληζκφ πνπ δέρεηαη θαη δηαρέεη ρηιηάδεο πιεξνθνξίεο θαζεκεξηλά κε 

απψηεξν ζθνπφ λα ζπλδέζεη πιεξνθνξίεο ηφζν απφ ηε πιεπξά επηρείξεζεο φζν θαη 

ηεο πιεπξάο ησλ θαηαλαισηψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε γηα κέζα 

ηερλνινγίαο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε ην πην 

απινχζηεξν θαη γξήγνξν ηξφπν ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ κεηά θαη ηα ππφινηπα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή Logistician, ελφο WMS, φπνπ 

δεκηνπξγήζεθε αξρηθά απνθιεηζηηθά γηα ηε δηεθπεξαίσζε πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

νκίινπ FDL GROUP. Δίλαη γεγνλφο φηη ην δίιιεκα αγνξά ελφο έηνηκνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ή δεκηνπξγία ελφο θαηλνχξηνπ ζηα πξφηππα ηεο 

εθάζηνηε εηαηξείαο πάληα ηαιάληδε ηελ αγνξά. 

Σέινο κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηα νθέιε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηα 

νπνία θπζηθά εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη έλα tailor made πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ζπληειεί ζηελ νινθιήξσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, βειηηζηνπνηεί ηηο 

ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο θαη ηειηθά νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο.  
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Απψηεξνο ζηφρνο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ην πψο 

ιεηηνπξγεί έλα κνληέιν απνζεκάησλ κε ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ πξνζνκνίσζεο 

WMS Logistician, λα εμεηάζεη ηηο δηάθνξεο παξαδνρέο πνπ ζπληεινχλ ζηελ 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ ηνκέα απηνχ, θαζψο θαη λα παξάζρεη 

πιεξνθφξεζε πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν, ζρεηηθά κε ηελ θνζηνιφγεζε, ηα επίπεδα 

εμππεξέηεζεο θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε πνιηηηθή απνζεκαηνπνίεζεο, αλάινγα κε ην 

πξφβιεκα θάζε απνζέηε. πλεπψο, κε ηελ ρξήζε ηνπ απινχ θαη θηιηθνχ πξνο θάζε 

ρξήζηε ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο Logistician, ζα αλαπηπρζεί ην πψο κηα Third Party 

Logistics εηαηξεία δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηα πξντφληα ησλ απνζεηψλ θαη πσο 

αλαπηχζζεη ζπλερψο ηξφπνπο γηα λα αθνινπζεί κηα πειαηνθεληξηθή πνιηηηθή θαη 

θάλνληαο focus ζηηο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηεο λα αλαπηχζζεη θαηλνχξηα φπια ζηε 

θαξέηξα (modules) ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ηεο ζπζηήκαηνο πνπ παξέρεη ζηελ εηαηξεία 

ζπλερψο δπλακηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ αγνξά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[10] 
 

Δςσαπιζηίερ 

Θα ήζεια ζην ζεκείν απηφ λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο πνπ ν θαζέλαο κε ην δηθφ 

ηνπ ηξφπν ζπλέβαιε ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

Αξρηθά ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ. Υνλδξνθνχθε Γ. γηα ην πνιχηηκν ρξφλν πνπ αθηέξσζε θαζψο θαη 

γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί επηηπρψο ε δηπισκαηηθά 

εξγαζία. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο θαη εηζεγεηέο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ κεηέδσζαλ 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη γηα ηηο νπζηαζηηθέο ζπκβνιέο θαη 

θαζνδήγεζε ηνπο ηφζν έμσ απφ ηα πιαίζηα απηνχ.  

Αθφκε ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ εηαηξία ηελ φπνηα εξγάδνκαη, ηελ FDL 

GROUP, πνπ κνπ έδσζε ηελ πξφζβαζε ζε αξθεηά ζηνηρεία ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο 

ηεο δηπισκαηηθήο θαζψο θαη ηδηαίηεξα ηνπο . Λεκπέζε θαη Γ. Βαθεηαδάθε γηαηί 

πξψηνη κνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζσ ζηε πξάμε ηη ζεκαίλεη Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα θαη Logistics θαη κε ψζεζαλ λα αμηνπνηήζσ ηηο γλψζεηο κνπ θαη λα ηηο θάλσ 

πξάμε πάλσ ζηελ εηαηξεία FDL GROUP. 

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζηελφ κνπ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

εζηθή ηνπο ζηήξημε ηφζν ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν φζν θαη ζηηο επηινγέο πνπ έρσ θάλεη 

κέρξη θαη ζήκεξα. 
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Κεθάλαιο 1
ο
 - Πληποθόπηζη & Πληποθοπιακά ςζηήμαηα 

1.1  Δπισείπηζη & Πληποθόπηζη 

Ζ επηρείξεζε αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηεο κε ηηο ζπλαιιαγέο, ελψ ε εζσηεξηθή 

ηεο ιεηηνπξγία βαζίδεηαη ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ εηζξνψλ ζε εθξνέο κε ηηο 

δηεξγαζίεο. Οπζηαζηηθά ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο απνηειεί έλα δηαξθή 

κεηαζρεκαηηζκφ πιηθψλ θαη πιψλ ζε ρξήκα θαη αληίζηξνθα. Όκσο ε παξαθνινχζεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη κε ηε παξαθνινχζεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ηρλψλ ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη απφ απηνχο ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, 

κηα πψιεζε απνηειεί κεηαζρεκαηηζκφ πξντφλησλ ζε ρξήκα. Απηφο ν 

κεηαζρεκαηηζκφο παξάγεη πιεξνθνξηαθά ίρλε φπσο είλαη ην ηηκνιφγην, ην δειηίν 

απνζηνιήο θαη ηα δειηία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. Καηά ζπλέπεηα ε πιεξνθνξία 

απνηειεί κέζν θαηαγξαθήο θαη κέζν κειέηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

πκπεξαίλνπκε φηη ε πνξεία ηεο εμέιημεο κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ δηαηηζέκελσλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη 

απφ ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ επεμεξγαζηψλ ζηηο νπνίεο απηέο ππφθεηληαη 

πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ε απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε. 

 

1.2   Γεδομένα – Πληποθοπίερ – Πληποθόπηζη 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε πιεξνθφξεζε βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο θαη νη πιεξνθνξίεο ζηα 

δεδνκέλα.  

 

 Σν Γεδνκέλν (Data) είλαη έλα γλσζηφ γεγνλφο ή κηα κε επεμεξγαζκέλε εηθφλα 

(πρ 31/5/2004 είλαη έλα δεδνκέλν ην νπνίν εθθξάδεη κηα εκεξνκελία). Όηαλ 

επεμεξγαδφκαζηε θάπνην δεδνκέλν κπνξεί λα ιάβεη κηα κνξθή πεξηζζφηεξν 

εμεηδηθεπκέλε θαη ελλννχκε φηη ε εκεξνκελία 23/5/2004 κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη ζηε γέλλεζε θάπνηνπ αηφκνπ ή ζε θάπνην ηζηνξηθφ γεγνλφο. 

 

 Πιεξνθνξία (Information) είλαη ην απνηέιεζκα επεμεξγαζίαο θαη ζχλζεζεο 

δεδνκέλσλ. 
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πλεπψο απφ ηα πξψηα δεδνκέλα παξάγεηαη ε πξσηνγελήο πιεξνθνξία, ελψ ε 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγεί πιεξνθνξίεο αλψηεξνπ επηπέδνπ 

(δεπηεξνγελείο, ηξηηνγελείο θ.ι.π). Ζ πιεξνθφξεζε απνηειεί ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηελ 

νπνία παξέρεη έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ. Όζν απηφ 

ην ζχλνιν πιεξνθνξηψλ είλαη κεγαιχηεξν θαη 

αμηνπνηήζηκν, ηφζν ε πιεξνθφξεζε είλαη 

θαιχηεξε. Καηαιήγνπκε ινηπφλ φηη ε πνηφηεηα ηεο 

πιεξνθφξεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα θαη 

απφ ηελ πνηφηεηα Γεδνκέλσλ θαη Δπεμεξγαζηψλ.  

 

1.2.1 Ιδιόηηηερ Γεδομένυν 

Όια ηα δεδνκέλα δελ παξάγνπλ πιεξνθφξεζε θαζψο ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρεη ε 

πνηφηεηα ηνπο. Γηα λα παξάγεη θάπνην δεδνκέλν πιεξνθφξεζε ζα πξέπεη λα αλήθεη 

ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

 Έγθαηξν (timely): Αλ ην δεδνκέλν είλαη δηαζέζηκν θαηά ηε ζηηγκή ηελ νπνία 

απαηηεί ν ρξήζηεο ηνπ (π.ρ. ζε θάπνηα νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή λα είλαη 

γλσζηέο νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο) 

 

 Δπίθαηξν (opportune): Αλ ην δεδνκέλν αλαθέξεηαη ζε ρξνλνινγία ε νπνία 

απαηηείηαη απφ ην ρξήζηε ηνπ (π.ρ. απαηηνχληαη δεδνκέλα ηα νπνία αθνξνχλ 

ην ηδίξν κηαο εηαηξείαο κεηαμχ δπν ζπγθεθξηκέλσλ εκεξνκεληψλ). 

 

 Αθξηβέο (accurate): Καηά πφζν ην ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο βαζκφο ηεο αθξίβεηαο απμάλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα είλαη απνηέιεζκα κεηξήζεσλ ή θαηαγξαθήο κε ηε 

βνήζεηα αμηφπηζησλ θαη αληηθεηκεληθψλ κεζφδσλ, ελψ κεηψλεηαη φηαλ ηα 

δεδνκέλα είλαη απνηέιεζκα εθηηκήζεσλ ή πξνζεγγίζεσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο θαζνξίδνπκε θάπνην θξηηήξην κε ην νπνίν ειέγρεηαη ε αθξίβεηα 

ηνπ δεδνκέλνπ θαζψο είλαη δχζθνιν λα πξνζεγγίζνπκε απφιπηα ηελ 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  
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Γηα παξάδεηγκα «ην πξντφλ α αξέζεη ζηνλ θαηαλαισηή» ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ην αλάινγν θξηηήξην ην νπνίν θαζνξίδεη πφηε ην πξντφλ 

ζεσξείηαη φηη αξέζεη ζηνλ θαηαλαισηή φπσο βαζηθφ θξηηήξην απνηειεί ν 

αξηζκφο ησλ πσιήζεσλ. 

 

 Καζαξφ ή αθέο (clear): Σν δεδνκέλν δελ πξέπεη λα πεξηέρεη αζάθεηεο. Γηα 

παξάδεηγκα ην δεδνκέλν ν ηδίξνο ήηαλ πεξίπνπ α επξψ είλαη αζαθέο, ελψ ην 

δεδνκέλν ν ηδίξνο ήηαλ «α» είλαη ζαθέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ αθξίβεηα ηνπ 

δεδνκέλνπ. 

 

 Καηάιιειν (fit): Καηά πφζν ην δεδνκέλν αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ρξήζηε ηνπ (κνξθή γλψξηκε ζην ρξήζηε, γιψζζα θαηαλνεηή απφ ην ρξήζηε) 

 

 Πεξηεθηηθφ (comprehensive): ε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε έθηαζε λα 

παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο ηνπ. 

 

 Πιήξεο (complete): Αλ ην δεδνκέλν πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία απαηηεί 

ν ρξήζηεο ηνπ. 

 

 Απξνθάιππην (anbiased): Καηά πφζν ην δεδνκέλν δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ππνθεηκεληζκφ. Απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα δεδνκέλα παξαγφκελα 

απφ εθηηκήζεηο. 

 

 Πξνζηηφ (accessible): Πφζν εχθνια έρεη πξφζβαζε ζην δεδνκέλν ν ρξήζηεο. 

 

 Δπαιεζεχζηκν (verifiable): Αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο ηεο 

αθξίβεηαο ηνπ δεδνκέλνπ. 

 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη ν βαζκφο 

εθπιήξσζεο ησλ ηδηνηήησλ ησλ δεδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ: 

 

o Σε θχζε ηνπ δεδνκέλνπ φηη άιια δεδνκέλα είλαη επαιεζεχζηκα θαη άιια φρη. 
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o Απφ ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ θνξέα θαζψο άιια δεδνκέλα πξέπεη λα 

είλαη πξνζηηά θαη άιια φρη. 

 

o Απφ ηηο ππνθεηκεληθέο δπλαηφηεηεο εθείλσλ νη νπνίνη ζπιιέγνπλ, αμηνινγνχλ 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα. 

 

o Απφ ηηο αληηθεηκεληθέο δπλαηφηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θνξέα. 

 

1.2.2 Δπεξεπγαζία Γεδομένυν 

 

Παξαπάλσ είδακε πψο ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα παξάγνπλ πιεξνθνξία. Παξάιιεια 

κε απηφ φκσο δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη κφλν κέζα απφ ηνλ «ζσζηφ» ρεηξηζκφ 

απηψλ ζα κπνξέζνπκε αθελφο λα νδεγήζνπκε ηελ πιεξνθνξία κέζα ζην ζχζηεκα 

αλαιινίσηε θαη αθεηέξνπ λα γίλεη ε πιήξεο θαη κε θάζε πηζαλή κνξθή αμηνπνίεζή 

ηεο. Γηα απηφ ην ιφγν θξίλνπκε ζθφπηκν λα γίλεη κία αλαθνξά ζε θάπνηεο βαζηθέο 

αξρέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. 

 

I. πιινγή Γεδνκέλσλ (Data Capture) είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

δηαηίζεληαη δεδνκέλα ζε θάπνηνλ απνδέθηε ιακβάλνληαο ηα απφ ηελ πεγή 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα θσδηθνπνηνχληαη απηφ ζεκαίλεη φηη 

εθθξάδνληαη ζε θάπνηα γιψζζα κε θάπνην ζεκαληηθφ θαη ζπληαθηηθφ. Με ηε 

κεηαθνξά ηνπο ζην ηκήκα έξεπλαο θαη αγνξάο απνθσδηθνπνηνχληαη δειαδή 

εθθξάδνληαη ζε γιψζζα θαηαλνεηή γηα ηα άηνκα ηα νπνία ζα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε ζπλέρεηα. Γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ επηιέγεηαη 

έλα κέζν κεηαθνξάο κε ρακειή πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζεκαληηθήο εληξνπίαο. 

 

II. Δπαιήζεπζε (Verification) ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί επεμεξγαζία κε ηελ 

νπνία πηζηνπνηείηαη ε αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. Όηαλ 

ππάξρεη πηζαλφηεηα αιινίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, 

εθαξκφδεηαη ε επαιήζεπζε ε νπνία ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο (πξνζηηφηεηα δεδνκέλσλ). Απηή ε 

επεμεξγαζία απνηειεί ην επφκελν βήκα ηεο ζπιινγήο. 
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III. Ζ Καηεγνξηνπνίεζε (Classification) επεμεξγάδεηαη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ, 

κέζα απφ απηήλ ηελ επεμεξγαζία ηα δεδνκέλα δηαηξνχληαη ζε ππνζχλνια κε 

βάζε θάπνηα θξηηήξηα. ηε ζπλέρεηα, ε επεμεξγαζία ηεο Γηάηαμεο (Sort) 

βνεζάεη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα. Γειαδή, 

θάζε δεδνκέλν έρεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζην ζχλνιν ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν θαη κε ην επφκελν. 

 

IV. χλνςε & Τπνινγηζκφο. Απηέο νη δπν επεμεξγαζίεο αλαθέξνληαη ζηελ 

παξαγσγή είηε πξσηνγελψλ πιεξνθνξηψλ απφ δεδνκέλα, είηε πιεξνθνξηψλ 

αλσηέξνπ επηπέδνπ απφ πιεξνθνξίεο θαησηέξνπ επηπέδνπ. 

 

i. Ζ χλνςε (Summary) παξάγεη πιεξνθνξίεο ζπλαζξνίδνληαο ή 

ζπγθξίλνληαο δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο θαηψηεξνπ επηπέδνπ. 

 

ii. Ο Τπνινγηζκφο (Calculation) παξάγεη πιεξνθνξίεο κε βάζε θάπνην 

ηχπν ππνινγηζκνχ (αιγφξηζκνο). 

 

V. Απνζήθεπζε & Αλάθηεζε. Απηέο νη δχν επεμεξγαζίεο δεδνκέλσλ ζπλδένληαη 

ζηελά κεηαμχ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε ηαρχηεηα αλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν απνζήθεπζεο ηνπο. 

 

Ζ Απνζήθεπζε ησλ Γεδνκέλσλ (Data Store) αλαθέξεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπο ζε θάπνην θνξέα κε ζηφρν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν κειινληηθά. Οη ζηφρνη ηεο απνζήθεπζεο κπνξεί λα είλαη : 

 

i. Ζ απιή θχιαμε δεδνκέλσλ ηα νπνία ζπάληα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη 

(αξρεία πεξαζκέλσλ ρξήζεσλ). 

 

ii. Ζ θχιαμε ελ ελεξγεία δεδνκέλσλ κε κηθξή ζπρλφηεηα ρξήζεο (π.ρ. 

ζηνηρεία πειάηε, ππαιιήισλ θηι) 

 

iii. Ζ θχιαμε ελ ελεξγεία δεδνκέλσλ κε κεγάιε ζπρλφηεηα ρξήζεο 

(θαξηέιεο νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ πειαηψλ θιπ) 
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πλνςίδνληαο, ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο απνζήθεπζεο είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ αξρείσλ θαη ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο επίθαηξεο, έγθαηξεο 

θαη νξζήο πιεξνθφξεζεο. πκπεξαίλνπκε φηη ε απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ 

βξίζθεηαη ζε ζηελή ζρέζε κε ηελ άζθεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο. Οη 

ζηαηηζηηθέο κειέηεο, ν ζρεδηαζκφο, ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ν εληνπηζκφο 

αδχλακσλ ζεκείσλ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηαθηηθήο ηεο επηρείξεζεο, 

πξνβιέςεηο, έιεγρνο θιπ έρνπλ ζαλ θχξηα βάζε ηα δεδνκέλα ησλ αξρείσλ.  

Καζψο ηα δεδνκέλα απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα 

ηελ επηρείξεζε, ε απνζήθεπζε ηνπο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε κεγάιε 

πξνζνρή δηφηη απνηειεί πεγή θφζηνπο αιιά θαη σθέιεηαο. Ζ κειέηε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο απνζήθεπζεο βαζίδεηαη ζηε κειέηε ησλ ζηφρσλ νη νπνίνη 

επηδηψθνληαη, ησλ απαηηήζεσλ, ησλ πιηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο σλ ππαιιήισλ θιπ.  

 

VI. Αλαπαξαγσγή - Μεηάδνζε - Δπηθνηλσλία.  

Ζ Αλαπαξαγσγή (Reproduction) ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί επεμεξγαζία κε ηελ 

νπνία δεκηνπξγνχληαη αληίγξαθα απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Ζ Μεηάδνζε (Transmission) ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί επεμεξγαζία κε ηελ 

νπνία   επηηπγράλεηαη ε γεσγξαθηθή κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Γηα ηε νξζή θαη απξφζθνπηε κεηάδνζε απαηηείηαη: 

 

i. Έλαο Πνκπφο (Transmitter), ν νπνίνο απνζηέιιεη ηα δεδνκέλα. 

 

ii. Έλαο Κσδηθνπνηεηήο (Coder), νπνίνο θσδηθνπνηεί ηα δεδνκέλα γηα ηα 

κεηαβίβαζε ηνπο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο. 

 

iii. Έλα Μέζν Μεηάδνζεο (Transmission Medium), δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ 

ζα δηαθηλεζνχλ ηα δεδνκέλα. 

 

iv. Έλαο Απνθσδηθνπνηεηήο (Decoder) ν νπνίνο επαλαθέξεη ηα δεδνκέλα 

ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή. 
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v. Έλαο Γέθηεο (Receiver), νπνίνο απνδέρεηαη ηα δεδνκέλα . 

 

ηελ πεξίπησζε ακθίδξνκεο κεηάδνζεο θαηά ηελ νπνία δηαδνρηθά ν πνκπφο 

γίλεηαη δέθηεο θαη αληίζηνηρα ν δέθηεο γίλεηαη πνκπφο ε κεηάδνζε απηή 

απνηειεί Δπηθνηλσλία (Communication) κεηαμχ δέθηε θαη πνκπνχ.  

+ 

1.2.3 Δίδη Ροήρ ζηο Πληποθοπιακό ύζηημα 

 

Σα ππάξρνληα δεδνκέλα ζηελ επηρείξεζε δηαηξνχληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: 

 

1. Σα Γπλακηθά ή Κπθινθνξνχληα (Dynamic), ηα νπνία θπθινθνξνχλ απφ ζηαζκφ 

ζε ζηαζκφ εξγαζίαο. 

 

2. Σα ηαηηζηηθά ή Αξρεηνζεηεκέλα (Stationery), ηα νπνία παξακέλνπλ 

απνζεθεπκέλα ζε θάπνην θνξέα. 

 

1.2.3.1 Γςναμικά Γεδομένα 

 

Σα δπλακηθά δεδνκέλα μεθηλνχλ ηνλ θχθιν ηεο δσήο ηνπο, είηε εηζεξρφκελα απφ ην 

εμσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, είηε παξαγφκελα ζε θάπνην εξγαζηαθφ ζηαζκφ ηεο 

επηρείξεζεο. Καηά ηνλ θχθιν δσήο ηνπο κπνξεί λα: 

 

o Κπθινθνξνχλ απφ ζηαζκφ ζε ζηαζκφ. 

o Τπφθεηληαη ζε επεμεξγαζίεο. 

o Παξάγνπλ λέα δεδνκέλα. 

o Μεηαηξέπνληαη ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. 

 

Ζ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ησλ δπλακηθψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη, είηε κε ηελ 

έμνδν ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε, είηε κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. 
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1.2.3.2 ηαηικά  Γεδομένα 

 

Σα ζηαηηθά δεδνκέλα απνηεινχλ θαηάιεμε θάπνησλ δπλακηθψλ δεδνκέλσλ. 

Απνηεινχλ αξρεηνζεηεκέλα δεδνκέλα, δειαδή δεδνκέλα νξγαλσκέλα ζε αξρεία. Δδψ 

κπνξνχκε ελ ηάρε λα ζεκεηψζνπκε πσο ηα αξρεία κε ηε ζεηξά ηνπο, 

θαηεγνξηνπνηνχληαη βάζε ην πεξηερφκελν ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ. Έηζη πξνθχπηνπλ ηα: 

 

I. Κχξηα(Masters), φηαλ πεξηέρνπλ δεδνκέλα ηα νπνία κεηαβάιινληαη ζπρλφηεξα 

πνηνηηθά παξά πνζνηηθά (π.ρ. ζηνηρεία πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ, ηηκψλ θ.ι.π.) 

 

II. Κηλήζεσλ(Transactions), φηαλ πεξηέρνπλ δεδνκέλα ηαρέσο πνζνηηθά 

κεηαβαιιφκελα ζην ρξφλν (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, ζπλαιιαγέο πειαηψλ, 

πξνκήζεηεο θ.ι.π.) 

 

III. Ηζηνξηθά(Historical), φηαλ πεξηέρνπλ δεδνκέλα ηα νπνία δελ αθνξνχλ 

ηξέρνπζα ρξήζε 

 

IV. Παξακέηξσλ (Parameters), φηαλ πεξηέρνπλ γεληθέο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο (ινγηζηηθφ ζρέδην, εζσηεξηθνί θαλνληζκνί, πξφηππα 

δηαδηθαζηψλ, ζρέδηα εγθαηαζηάζεσλ, θιπ)  

 

Ωο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο ηα αξρεία θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

I. Μφληκα (Permanent), φηαλ ε παξνπζία ηνπο απαηηείηαη δηαξθψο θαηά ηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε (αξρεία πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ, πιηθψλ, ζπλαιιαγψλ, θ.ι.π) 

 

II. Πξφζθαηξα (Temporary), φηαλ δεκηνπξγνχληαη γηα λα παίμνπλ θάπνην 

ελδηάκεζν ξφιν θαη κεηά θαηαζηξέθνληαη (π.ρ. θαηάινγνη πσιήζεσλ ελφο 

κελφο, ινγηζηηθή εηθφλα γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ρξήζεο θ.ι.π) 

 

III. Υεηξηζκνχ (Handling), ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη εηδηθά γηα ιφγνπο επθνιίαο 
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IV. Αληίγξαθα Αζθάιεηαο(Back up), ηα νπνία απνηεινχλ θαη εθεδξηθά αληίγξαθα 

ησλ αξρείσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο (απψιεηα ησλ 

πξσηνηχπσλ) 

 

 

Κεθάλαιο 2
ο
 - Πληποθοπιακά ςζηήμαηα 

2.1. Έννοια ηυν Πληποθοπιακών ςζηημάηυν 

Με ηνλ φξν ζχζηεκα ελλννχκε ηα ζχλνιν ζηνηρείσλ, δηαξζξσκέλσλ κε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή δνκή πνπ επηηειεί κία ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ θαη 

επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ ζθνπνχ. 

 

Ο νξηζκφο απηφο ππνλνεί φηη φινη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζχζηεκα , 

ηφζν ζε επίπεδν ζηνηρείσλ φζν θαη ζε επίπεδν ζπλφινπ, είλαη θαζνξηζκέλν θαη ηίπνηα 

δελ αθήλεηαη ζηελ ηχρε ηνπ. Έηζη ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην ζχζηεκα , είλαη 

ζαθψο θαζνξηζκέλα , φπσο επίζεο θαζνξηζκέλε είλαη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαζελφο 

απφ απηά θαη ν επηκέξνπο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπο.  

 

Δπίζεο ε αιιειεμάξηεζε , ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπλνρή φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπο 

ζπζηήκαηνο είλαη θαζνξηζκέλε απφ έλα ζρέδην εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη δνκήο κε 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηειηθφ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ζε επίπεδν ζπλφινπ. 
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Μεξηθνί νξηζκνί πνπ δφζεθαλ γηα ηελ έλλνηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαηαγξάθνληαη παξαθάησ. Οξηζκέλνη απφ απηνχο πνπ δφζεθαλ ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία είλαη κεγάινη θαη πνιχπινθνη, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Murdick           

( 1986 ), ελψ άιινη πάιη, είλαη απαηειά φπσο ησλ Kroenke  θαη Nolan (1987). 

 (1982) ζεσξεί φηη, ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα είλαη έλα ζχλνιν νξγαλσκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ, φηαλ εθαξκνζηεί, παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ππνζηήξημε ηεο 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 (1987) δέρεηαη φηη, έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα είλαη έλα ηππηθφ ζχζηεκα 

βαζηζκέλν ζε Ζ/Τ, ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελνπνηεί δεδνκέλα 

δηαθφξσλ πεγψλ γηα ηελ παξνρή ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθφξεζεο ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. 

 Davis θαη Olson (1985) ζεσξνχλ φηη, ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα είλαη έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αλζξψπνπ - κεραλήο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ,   

πνπ   ππνζηεξίδεη   ηηο   δξαζηεξηφηεηεο   ηεο   δηαρείξηζεο, αλάιπζεο θαη 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζ' έλαλ νξγαληζκφ. Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί   

κεραλνινγηθφ   εμνπιηζκφ   θαη   ινγηθφ,   ρεηξνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο,  

ππνδείγκαηα γηα αλάιπζε, πξνγξακκαηηζκφ, έιεγρν θαη ιήςε απνθάζεσλ, 

θαζψο επίζεο θαη κηα ηξάπεδα δεδνκέλσλ. 

 Ο Murdick (1986) νξίδεη ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα σο ην ζχζηεκα, πνπ 

παξαθνινπζεί θαη επαλαθηεί δεδνκέλα απφ ην πεξηβάιινλ, ζπιιέγεη δεδνκέλα 

απφ ηηο νξγαλσηηθέο ζπλαιιαγέο θαη ιεηηνπξγίεο, θηιηξάξεη, νξγαλψλεη θαη 

επηιέγεη δεδνκέλα, ηα νπνία παξνπζηάδεη σο πιεξνθνξίεο ζηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε θαη επηπξφζζεηα παξέρεη ηα κέζα ζηα ζηειέρε απηά γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε. 

 

Θα κπνξνχζακε λα δψζνπκε θαη άιινπο νξηζκνχο, ζην ηη είλαη έλα Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα. Ωζηφζν απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο είλαη θαλεξφ, φηη έλα 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα απνηειεί κηα εηδηθή θαηεγνξία ζπζηήκαηνο, ηνπ νπνίνπ ηα 

ζηνηρεία είλαη άλζξσπνη, δηαδηθαζίεο θαη κεραλήκαηα, ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ θαη 

ζπλεξγάδνληαη γηα λα επεμεξγαζζνχλ δεδνκέλα θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξία ζην 

ρξήζηε.  
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Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα είλαη επνκέλσο έλα επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα απφ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηε δηνίθεζε ηεο, έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ γξήγνξα ζσζηέο 

θαη έγθπξεο απνθάζεηο. 

 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε ζπλάγεηαη φηη νη θχξηεο γεληθέο ιεηηνπξγίεο ελφο Π 

είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ αλαγλψξηζε θαη θάιπςε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. 

 Ζ επηινγή ζπλαθψλ δεδνκέλσλ απφ ηε κεγάιε πνηθηιία ησλ δεδνκέλσλ  ζην  

εζσηεξηθφ  θαη  εμσηεξηθφ  πεξηβάιινλ  ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ δεκηνπξγία ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηα επηιεγκέλα δεδνκέλα κε ηε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, θαη 

 Ζ κεηαθνξά ηεο δεκηνπξγεκέλεο πιεξνθνξίαο ζηνπο ρξήζηεο 

 

2.2. Ιζηοπική Δξέλιξη ηυν Πληποθοπιακών ςζηημάηυν 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαζία ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη ε 

ζπκβνιή ηεο πηνζέηεζεο ηνπο απφ ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, ζεσξνχκε απαξαίηεην 

λα πξνεγεζεί κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. H ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην απηφ έρεη αθεηεξία ηηο αξρέο ηνπ 20νπ 

αηψλα θαη εθηπιίζζεηαη κέρξη θαη ην ζήκεξα. Ζ αθφινπζε πεξηγξαθή επηθεληξψλεηαη 

ζηελ εμέιημε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ απνθιεηζηηθά ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα, ηφζν ζηελ Δπξψπε, φζν θαη ζηηο ΖΠΑ.  

 

Ζ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο θαη γλψζεο απνηειεί θαζαξή καξηπξία φηη ε αλάπηπμε ηεο 

γλψζεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαζηέξσζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο, φζνλ ην 

δπλαηφλ πην ηππνπνηεκέλεο, γηα ηελ εξκελεία ηεο γλψζεο θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ρξεζηψλ. Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ηφζν ζε ηνπηθφ, φζν θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν, ιεηηνπξγνχλ ζε έλα ηαρχηαηα ελαιιαζζφκελν πεξηβάιινλ. Πξέπεη, 

επνκέλσο, λα κεηαρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο σο κηα πνιχηηκε πεγή θαη σο έλαλ 

πνιχ ζεκαληηθφ ζπληειεζηή παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα επεκεξήζνπλ λα βξνπλ ηνλ 

ηξφπν λα απμήζνπλ ηελ αμία ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο.  
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Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ αξρίδεη νπζηαζηηθά θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φηαλ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε 

ζεσξία ησλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία βαζίζηεθε ζηηο έξεπλεο γα ηελ αλάπηπμε νπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Ζ κεηέπεηηα εμέιημε ηνπο ήηαλ ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηε ζεκαζία πνπ 

δηαδξακάηηδε ε έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη δξάζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ αλάγθε γηα επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ήηαλ αλακθηζβήηεηε γηα 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50΄. Όκσο, ε κφλε επηινγή 

απνζήθεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο γηα κεηέπεηηα ρεηξηζκφ θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο ήηαλ ν 

γξαπηφο ιφγνο. Ζ γξαθή, ινηπφλ, απνηεινχζε, επί ζεηξά εηψλ, ην κέζν ηεθκεξίσζεο 

αιιά θαη δηαηήξεζεο ηεο πιεξνθνξίαο εληφο κίαο εηαηξείαο.  

 

Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ εγθισβηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο ζην ραξηί, 

ρσξίο λα ππάξρεη ηξφπνο πξνζηαζίαο θαη πξνθχιαμεο ηεο απφ ηελ απψιεηα ή ηελ 

θαηαζηξνθή. Σα έγγξαθα ηεο εηαηξίαο απνηεινχζαλ έλα πνιχηηκν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, ην νπνίν νη εξγαδφκελνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα δηαθπιάηηνπλ θαη λα 

πξνζηαηεχνπλ σο θφξε νθζαικνχ. Σφζν ζηηο ηδησηηθέο, φζν θαη ζηηο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο, ε γξαθεηνθξαηία είρε κεηνλνκαζηεί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

θαζεκεξηλφ «εθηάιηε» ζπλερνχο θαηαγξαθήο, ελεκέξσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο 

εγγξάθσλ, ηα νπνία δελ ήηαλ δπλαηφ λα δηαζθαιίδνπλ γηα πάληα ηελ νξζή ιεηηνπξγία 

θαη δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ εληφο θαη εθηφο επηρείξεζεο.  

Ο ηεξάζηηνο φγθνο ησλ εγγξάθσλ πνπ ζπζζσξεχνληαλ ζπλερψο ζηνπο 

πεξηνξηζκέλνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο δελ δεκηνπξγνχζε απιψο πξφβιεκα ζηελ 

ηαρεία εμεχξεζε ηεο επηζπκεηήο πιεξνθνξίαο, αιιά θαζηζηνχζε ηελ δηαδηθαζία απηή 

δαπαλεξή ρξνλνβφξα θαη ελ δπλάκεη αλαπνηειεζκαηηθή. Σν πςειφ θφζηνο 

απνζήθεπζεο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ είρε σο ζπλέπεηα, κέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 60΄ , ε φιε δηαδηθαζία λα ζεσξείηαη απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

ζηελ επηρείξεζε σο κία ηππηθή αλαγθαηφηεηα θαζαξά γξαθεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα.  

 

Σν πξφβιεκα απηφ, νδήγεζε θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ, ησλ ιεγφκελσλ Problem- Oriented 

Systems, (POLs), ηα νπνία βαζίζηεθαλ ζηελ ηδέα ηεο παξακεηξνπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ.  
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θνπφο ησλ POLs ήηαλ ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

κνξθνπνίεζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε πίλαθεο κε ηε βνήζεηα 

αιγνξίζκσλ. Με ηελ εηζαγσγή ησλ POLs , θαηά έ λα κέξνο ιχζεθε ην πξφβιεκα ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ γηα ιήςε απνθάζεσλ.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη επηρεηξήζεηο εμέθξαδαλ ηελ αλάγθε γηα απνηχπσζε θαη 

επεμεξγαζία θαη άιισλ ζεκαληηθψλ θαη θξίζηκσλ ζηνηρείσλ ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο εμέιημε. ηνηρεία ρξεκαηννηθνλνκηθά, 

πξνυπνινγηζκνί, θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο, θχθινη εξγαζηψλ, έιεγρνο 

απνζεκάησλ, θφζηνο παξαγσγήο θαη πιήζνο άιισλ ζηνηρείσλ έπξεπε φρη κφλν λα 

ηαμηλνκεζνχλ θαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζσζηά, αιιά θαη λα θαηαγξαθνχλ 

ιεπηνκεξψο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή θαη απνηειεζκαηηθή ε 

πεξαηηέξσ δηαρείξηζε, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ηνπο.  

Ο πξνγξακκαηηζκφο, ηα ζρέδηα δξάζεο θαη ε ζηξαηεγηθή είραλ ήδε αξρίζεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλλνηεο απφ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε πινπνίεζε ηνπο ήηαλ απαξαίηεην φπιν ε λέα ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ. 

Ζ αλάγθε απηή, νδήγεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70’ ζηε δεκηνπξγία ησλ 

πξψησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο, πξνζηηψλ ζηα ζηειέρε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Απφ ην ρξνληθφ απηφ ζεκείν θαη κεηά, ε έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθνξίαο άξρηζε λα δηαδξακαηίδεη νινέλα θαη πην ζεκαληηθφ 

ξφιν, αλά δηαθξηηφ επίπεδν δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Έγηλε πιένλ θαηαλνεηφ πσο ε νξγάλσζε θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ελφο 

ηεξάζηηνπ θαη αλαμηνπνίεηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ, πξνεξρφκελνπ ηφζν απφ ην 

εμσηεξηθφ, φζν θαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, πηζαλφ λα 

απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα.  

 

Έηζη, πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70’, δίλεηαη πιένλ ζηηο επηρεηξήζεηο ε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία 

ζα βνεζνχλ ζην εμήο θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ηα ζηειέρε ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα 

επηηπρεκέλε ιήςε απνθάζεσλ. Σα ιεγφκελα Decision Support Systems θαζψο θαη ηα 

Executive Information Systems είραλ σο απνδέθηεο ηα αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηελψο ζηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ.  
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Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ 80’, παξαηεξήζεθε κία ηδηαίηεξα έληνλε ζηξνθή ησλ 

ζηειερψλ πξνο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. ε απηφ ην γεγνλφο ζπλέβαιαλ νη εμήο 

αιιαγέο :  

o Ζ δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

o Ζ κεηαβνιή ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο: παξαγσγηθφηεηα, εληαηηθή παξαγσγή, δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο, 

νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο, θιπ., ησλ νπνίσλ ε κειέηε απαηηνχζε 

ζπγθξνηεκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ 

o Ζ κεηαβνιή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζηπι ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία αλέδεημε 

πξνβιήκαηα φπσο ε απνθέληξσζε ηεο νξγάλσζεο,  

o Ζ δεκηνπξγία πνιιψλ θέληξσλ απνθάζεσλ,  

o Ο ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο, θιπ., ησλ νπνίσλ ε ιχζε βαζηδφηαλ ζηε 

δεκηνπξγία πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο,  

o Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, ε νπνία παξείρε ηελ 

απαηηνχκελε ζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε αμηφπηζησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ.  

 

Πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο, κέζα ζηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο ζπλερφκελεο ξαγδαίεο κεηαβνιέο, αλαγθάζηεθαλ λα πξνρσξήζνπλ ζε 

αλαπξνζαξκνγή θαη αλαδηάξζξσζε ηεο νξγαλσηηθήο ηνπο δνκήο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, θαζψο ηα λέα ζπζηήκαηα απαηηνχζαλ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ππάξρνπζαο δηαδηθαζίαο.  

 

Ζ έμαξζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, ήηαλ πιένλ εκθαλήο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, φζν θαη ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80’ θαη κεηά, ε κεηάβαζε απφ 

ηε βηνκεραληθή πεξίνδν ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο έδεηρλε φιν θαη πην αλνδηθέο 

ηάζεηο. Ζ άπνςε απηή δηαηππψζεθε κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηνλ Hirscheim (1985), ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ νπνίνπ, ζε ζρέζε κε ηελ πνζνζηηαία ζχλζεζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο ΖΠΑ, θαηά ηελ πεξίνδν 1880- 1980, παξνπζηάδνπλ 

αλνδηθή πνξεία.  
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Απηφ απνδεηθλχεη κε άιια ιφγηα φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζήκεξα ζηηο 

επηρεηξήζεηο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ απαζρνινχκελσλ ζε γξαθεία. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 90’, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο δηθηχσλ θαη πξσηνθφιισλ 

επηθνηλσλίαο, ε εμέιημε ησλ ηερληθψλ αλάιπζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ, ε θαηαζθεπή 

βάζεσλ δεδνκέλσλ πςειψλ δπλαηνηήησλ θαη ε αχμεζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο 

δεκηνχξγεζαλ έλα λέν πεξηβάιινλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ απαζρνιείηαη πιένλ ζε επίπεδν ρξήζηε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

(Ζ/Τ), αθνχ πξνεγνπκέλσο εθπαηδεχεηαη θαηάιιεια, ψζηε λα είλαη θαηαξηηζκέλν 

θαη εμεηδηθεπκέλν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Τ. Ο εξγαδφκελνο εθπαηδεχεηαη θαη απνθηά 

ηερληθέο δεμηφηεηεο, ελψ νινέλα θαη απμάλεηαη ε απαζρφιεζε εηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ 

θαη επαγγεικαηηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο.  

 

ήκεξα πιένλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο ξνή πιεξνθνξηψλ, κέζσ ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, έηζη ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα ιακβάλνπλ νξζέο 

απνθάζεηο θαη λα ειέγρνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο πιεξνθνξίεο απνηειεζκαηηθά κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ επθνιφηεξα θαη 

ηαρχηεξα ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη επνκέλσο λα απνθηήζνπλ 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. Ζ πιεξνθνξία έρεη απνδεδεηγκέλα 

απνδεζκεπηεί απφ ηα γεσγξαθηθά φξηα θαη κεηαθέξεηαη ηαρχηαηα, κε απνηέιεζκα 

εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαλ κε αξγνχο ξπζκνχο ζην παξειζφλ, ζήκεξα λα εθηεινχληαη 

πνιχ πην γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. Πνιινί πηζηεχνπλ φηη νη πην πεηπρεκέλεο 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο είλαη εθείλεο, νη νπνίεο απνθηνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

πιεξνθνξία πην απνηειεζκαηηθά απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζηνλ 

νπνίνλ αλήθνπλ. 

 

2.3. Πληποθοπιακά ςζηήμαηα & ςζηήμαηα Τποζηήπιξηρ 

Σα Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο 

Απνθάζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζε κία ζχγρξνλε επηρείξεζε, δηφηη κέζσ απηψλ 

κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ εγθαίξσο δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη επηρεηξεκαηηθέο 

επθαηξίεο, θαζψο θαη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία, γηα θάζε κία μερσξηζηά θαη 

ζην ζχλνιφ ηνπο, ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 
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Γεληθά δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη αθνινπζνχλ κία ζπγθεθξηκέλε δνκή, αιιά ζε 

αληίζεζε κε απηφ, πξνζαξκφδνληαη πνιχ εχθνια ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηηο 

εθάζηνηε επηρείξεζεο. Σα Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα κηαο επηρείξεζεο ζπιιέγνπλ 

πιεξνθνξίεο απφ φια ηα ηκήκαηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη απφ 

ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, θαη ηηο θαηεγνξηνπνηνχλ βάζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηα επηηειηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπο.  

 

Σαπηφρξνλα, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάινγα κε ηνλ ρξήζηε, λα επηιέγεηαη ε 

πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ηνπ δηαηεζνχλ. Σα Πιεξνθνξηθά 

πζηήκαηα είλαη ηδηαηηέξσο αλαγθαία ζε κία ζχγρξνλε επηρείξεζε θαη ηνχην δηφηη, 

κέζσ απηψλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα επηηειηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο λα 

ζπιιέγνπλ εχθνια, γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα πιεξνθνξίεο ηφζν απφ ην εμσηεξηθφ 

φζν θαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ηνπο.  

Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη, αθελφο ην θαηά πφζν αθξηβήο είλαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζηα επηηειηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, θαη αθεηέξνπ ην 

θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη δελ είλαη ειιηπήο, εμαξηάηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά απφ ην θαηά πφζν ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηεο επηρείξεζεο, 

αληηθαηνπηξίδεη ηφζν ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, κε ηηο αλάγθεο, ηθαλφηεηεο θαη ζηφρνπο 

ηεο, φζν θαη ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ κε ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο ηίζεληαη απφ 

απηφ.  

 

Σα δε, πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ δξνπλ παξάιιεια κε ηα Πιεξνθνξηθά 

πζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο, θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη 

απφ απηά, κε ζθνπφ, κέζα απφ κία ζεηξά ηερληθψλ λα εμάγνπλ θάπνηνπο θαλφλεο. 

ηελ νπζία ηα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ, έρνπλ σο ζηφρν λα θάλνπλ απηφ 

αθξηβψο πνπ ιέεη ην φλνκα ηνπο, δειαδή λα βνεζήζνπλ-ππνζηεξίμνπλ ηα επηηειηθά 

ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζε θάπνηα ζέκαηα, γηα ηα νπνία 

ππάξρεη έληνλε αβεβαηφηεηα.  

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο κέζσ ησλ νπνίσλ ηα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο 

Απνθάζεσλ εμάγνπλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα-θαλφλεο. Οη πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελεο θαη επξέσο δηαδεδνκέλεο είλαη νη παξαθάησ: 
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 Θεσξία πηζαλνηήησλ & Ωθειηκηζηηθή ζεσξία 

 Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο 

 Γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

 Σερλεηή λνεκνζχλε – έκπεηξα ζπζηήκαηα 

 Αλεχξεζε γλψζεο 

i. Σαμηλφκεζε 

ii. Οκαδνπνίεζε 

iii. πζρέηηζε 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πνπ αλαθέξακε δελ κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε θάπνηα σο 

επηθξαηέζηεξε, αθνχ ε θάζε κία αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα, δειαδή εμάγεη πην 

αθξηβή-ζίγνπξα απνηειέζκαηα, γηα θάπνηαο θαηεγνξίαο πξνβιεκάησλ ή θαη κνξθήο 

επηρεηξήζεσλ.  

 

Σέινο δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε φηη, ηα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ 

πξν-απαηηνχλ ηελ χπαξμε: 

 

I. πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ, έηζη ψζηε λα γίλεηαη εθηθηή ε 

ηαρεία κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ην έλα ζεκείν ηεο 

επηρείξεζεο ζην άιιν, θαζψο θαη λα, παξέρεηαη αζθάιεηα θαη ακεζφηεηα ζηε 

ζχλδεζε κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 

II. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ θαη Γηαδηθαζηψλ, κε ζθνπφ, κέζσ ηνπ 

ζπλφινπ αξρείσλ-δεδνκέλσλ, πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θαη ρξεζηψλ, πνπ ζε κία 

Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη ζπλδεδεκέλα έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε απηφκαηε 

θαηαγξαθή θαη πξνζπέιαζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ, λα θαζίζηαηαη 

εθηθηή ε απηνκαηνπνίεζε δηαθφξσλ θαζεκεξηλψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ. 

III. Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο, κε απνηέιεζκα, λα είλαη εθηθηή ε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ηφζν απφ φιεο ηηο κνλάδεο θαη ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο, φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ πιήξε θαη ζαθή πιεξνθφξεζε ησλ επηηειηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο, 

γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη απφ φιεο ηηο νπηηθέο γσλίεο 

(ζθαηξηθά). 
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2.4. Πληποθοπιακά ςζηήμαηα & Ολοκλήπυζη 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ 

επηκέξνπο ζπζηήκαηα θαη ζπρλά νη έμνδνη ελφο 

ζπζηήκαηνο ρξεζηκεχνπλ ζαλ είζνδνη άιισλ 

ζπζηεκάησλ. Γεκηνπξγείηε φκσο ζε απηφ ην ζεκείν 

ην δήηεκα, πσο θαζίζηαηαη δπλαηή ε επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ. Απάληεζε πξνθαζνξηζκέλε 

δελ πθίζηαηαη αιιά εμαξηάηαη απφ ην ζθεπηηθφ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο.  

 

2.4.1. Ανεξάπηηηα Πληποθοπιακά ςζηήμαηα 

ε απηή ηε πεξίπησζε θάζε ζχζηεκα ζρεδηάδεηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη κηα θαηεγνξία 

δηνηθεηηθψλ απαηηήζεσλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη «Απφ Κάησ πξνο ηα Πάλσ» (Bottom – Up) θαη απνηειεί 

ηελ έθθξαζε ηεο αξρήο απφ ην κεξηθφ ζην γεληθφ. Σα ζπζηήκαηα απηά νλνκάδνληαη 

Αλεμάξηεηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο απφ ηελ 

άπνςε φηη  νη είζνδνη θαη νη έμνδνη ηνπο δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε εληαία θαη απξφζθνπηε επηθνηλσλία κεηαμχ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ αλεμάξηεησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έρνπλ σο εμήο: 

o Ζ ηαρχηεηα δεκηνπξγίαο ηνπο 

o Γελ επεξεάδνληαη απφ πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδεη θάπνην άιιν 

ζχζηεκα 

o ρεηηθά ειάρηζηα κέζα ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ην θφζηνο αλάπηπμεο ηνπο είλαη αλαινγηθά κηθξφ  

o Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζπζηεκάησλ δελ επεξεάδεη ηα ήδε ππάξρνληα 

o Σν απφξξεην δεδνκέλσλ επλνείηαη θαζψο ππάξρεη ειεγρφκελε πξφζβαζε 

ρξεζηψλ 
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Βέβαηα παξνπζηάδνπλ εμίζνπ θαη κεηνλεθηήκαηα: 

 

o Έιιεηςε επειημίαο ζηελ ηθαλνπνίεζε δηνηθεηηθψλ απαηηήζεσλ νη νπνίεο 

ππεξβαίλνπλ ην ηνκέα ιεηηνπξγίαο ελφο κφλνπ αλεμάξηεηνπ ζπζηήκαηνο. 

o Αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ιφγσ ηεο απμεκέλεο αλάγθεο ζε 

δηελέξγεηεο εξγαζηψλ επηθνηλσλίαο επηθνηλσλίαο απφ ζχζηεκα ζε ζχζηεκα 

o Κφζηνο απνζήθεπζεο θαη γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα ιφγσ χπαξμεο 

δεδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθά αξρεία 

o Με χπαξμε ηππνπνίεζεο ζηε θσδηθνπνίεζε σλ δεδνκέλσλ κε θίλδπλν 

δεκηνπξγίαο ζχγρπζεο 

o Δπηθάιπςε ζπζηεκάησλ θαη παξνπζίαζε θελψλ ζηελ θάιπςε δηνηθεηηθψλ 

απαηηήζεσλ ιφγσ πξνβιεκαηηθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο 

Σα αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα απνηέιεζαλ ηε πξψηε κνξθή εκθάληζεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθθξάδνπλ ηελ πην απινπζηεπκέλε κνξθή 

δηνίθεζεο. 

 

2.4.2. Ολοκληπυμένα Πληποθοπιακά ςζηήμαηα 

Σα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα απνηεινχλ κέξε ελφο νξγαλσκέλνπ ζπλφινπ ζηε 

θαηεχζπλζε κηαο εληαίαο αληίιεςεο. Σα ζπζηήκαηα εμππεξεηνχλ ηνπο ζπλνιηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Σα ζπζηήκαηα δεκηνπξγνχληαη αθνχ κειεηεζνχλ θαη ηαμηλνκεζνχλ νη δηνηθεηηθέο 

απαηηήζεηο μεθηλψληαο απφ ηε Γεληθή Γηνίθεζε (Top Management). Απηή ε 

δηαδηθαζία απνθαιείηαη απφ Πάλσ πξνο ηα Κάησ (Top-Down) θαη απνηειεί έθθξαζε 

ηεο αξρήο «απφ ην γεληθφ ζην κεξηθφ». Σα ζπζηήκαηα απηά νλνκάδνληαη 

Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαζψο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

αληαπνθξίλεηαη κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζην ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη δελ παξνπζηάδεη πεξηηηέο επαλαιεπηηθέο ρξήζεηο δηεξγαζηψλ θαη 

δεδνκέλσλ. Δπηθνηλσλνχλ άκεζα κεηαμχ ηνπο κε ηελ απφιπηε ελαξκφληζε ησλ 

εζφδσλ – εμφδσλ ηνπο. 
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Σα πιενλεθηήκαηα ησλ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ πνηθίινπλ. Πξψηα απ’ φια νη 

δηνηθεηηθέο απαηηήζεηο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ ζην κέγηζην. Σα ζθάικαηα 

ειαρηζηνπνηνχληαη θαζψο γίλνληαη πνιιέο δηαζηαπξψζεηο. Δπηπιένλ, ην θνζηνο 

ιεηηνπξγίαο ειαρηζηνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηε παξέκβαζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξαγνληα 

ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλερνχο ξνήο ησλ δεδνκέλσλ απφ ζχζηεκα ζε 

ζχζηεκα. Άμην αλαθνξάο ην γεγνλφο ηεο επιπγηζίαο ζηε παξνρή ζχλζεηεο 

πιεξνθφξεζεο. 

 

ηνλ αληίπνδα ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε πξνηνχ πξνβεί κηα επηρείξεζε ζηελ εγθαηάζηαζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. 

Βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπο είλαη ρξνλνβφξνο θαζψο επίζεο θαη 

κεγάινο ζε θφζηνο. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί θάπνην ζθάικα ζε θάπνην 

ζχζηεκα απηφ απηφκαηα εγθπκνλεί ην θίλδπλν λα δηαδνζεί ην ζθάικα θαη ζε άιια 

ζπζηήκαηα. Δπίζεο, απαηηνχληαη πεξηζζφηεξνη πφξνη γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη φηη ηε πξνζηαζία απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε 

είλαη πεξηζζφηεξν δαπαλεξή θαη δχζθνιή. 

 

Σέινο άμην αλαθνξάο απνηειεί φηη ε ρξήζε αλεμάξηεηψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ελδείθλπηαη ζηε πεξίπησζε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ είηε ζηε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία θάπνηεο εξγαζίεο έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ ή βνεζεηηθφ ραξαθηήξα γηα 

ηνπο θιάδνπο ιεηηνπξγίαο ηεο. Πην απνηειεζκαηηθά θαη εχρξεζηα είλαη ζηηο κεζαίεο 

θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

 

2.5. Καηηγοπίερ Πληποθοπιακών ςζηημάηυν 

ε θάζε εηαηξεία πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξα βαζηθά επίπεδα ζε ζρέζε πάληα κε ην 

πξνζσπηθφ ηεο. ε απηά ηα επίπεδα αληηζηνηρνχλ αλάινγα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. Οη θαηεγνξίεο έρνπλ σο εμήο: 
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 ηξαηεγηθφ επίπεδν (Strategic level) 

Πεξηιακβάλεη ηα επηηειηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε (Senior Managers) ηα νπνία 

αζρνινχληαη κε ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. ην επίπεδν απηφ 

αληηζηνηρνχλ ηα ζηξαηεγηθά ζπζηήκαηα (Strategic Systems) ηα νπνία βνεζνχλ ηα 

επηηειηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε λα πξνζαξκφζνπλ καθξνπξφζεζκα ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ζηηο κεηαβνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

  

 Γηνηθεηηθφ επίπεδν (Management level) 

' απηφ ην επίπεδν αλήθνπλ ηα κεζαία δηνηθεηηθά ζηειέρε (Middle Managers) ηα 

νπνία είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ επζχλε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη ζρεδίσλ ησλ επηηειηθψλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Σα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα 

(Management Systems) εμππεξεηνχλ ηνπο ρξήζηεο απηνχ ηνπ επηπέδνπ ζε ζρέζε 

κε ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν, ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ηηο δηνηθεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 Γλσζηηθφ επίπεδν (Knowledge level) 

Απηφ ην επίπεδν πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ 

αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ (data workers) θαη ηα γλσζηηθά 

ζπζηήκαηα (Knowledge Systems) βνεζνχλ ζηελ ελζσκάησζε θαη εθαξκνγή ησλ 

λέσλ γλψζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. 

 

 

 Λεηηνπξγηθφ επίπεδν (Operational level) 

Πεξηιακβάλεη ηα ιεηηνπξγηθά δηεθπεξαησηηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε (Operational 

Managers) ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Operational Systems) 

ζηεξίδνπλ απηά ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε αλαθνξηθά κε ηηο θαζεκεξηλέο δνζνιεςίεο 

ηεο επηρείξεζεο θαη παξέρνπλ επαξθή πιεξνθφξεζε. 
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2.6. Σύποι Πληποθοπιακών ςζηημάηυν 

Όια ηα ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ αλήθνπλ ζε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο: 

 

I. Σςστήματα Επεξεπγασίαρ Δοσοληψιών (Transaction Processing Systems- 

TPS) 

Πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα ηα νπνία έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελεμππεξέηεζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ νξγαλσηηθνχ επηπέδνπ ηεο επηρείξεζεο. Τπνζηεξίδνπλ ηηο βαζηθέο 

θαζεκεξηλέο ηππνπνηεκέλεο θαη πξναπνθαζηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ζπιιέγνπλ θαηαγξάθνπλ ηα δεδνκέλα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ απηέο (πρ 

παξαγσγή, ινγηζηήξην, πξνζσπηθφ θιπ). Ζ ιήςε απφθαζεο πεξηνξίδεηαη απφ 

ζηελά πιαίζηα ηα νπνία έρνπλ πξνθαζνξηζηεί απφ πςειφηεξν νξγαλσηηθφ 

επίπεδν. Απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο 

είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηρείξεζε. Απηή ε θαηεγνξία ζπλήζσο εμππεξεηεί: 

o Πσιήζεηο 

o Πξνκήζεηεο 

o Μηζζνδνζία πξνζσπηθνχ 

o Πιεξσκέο θιπ 

ε έλα operational επίπεδν, ππνρξεψζεηο, πεγέο θαη ζηφρνη πξνθαζνξίδνληαη θαη 

δνκνχληαη. Τπάξρνπλ 5 ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο ησλ πζηεκάησλ Δπεμεξγαζίαο 

δνζνιεςηψλ (TPS) : 

i. Πσιήζεηο/Marketing, 

ii. Καηαζθεπή/Παξαγσγή, 

iii. Οηθνλνκηθά/Λνγηζηηθά, 

iv. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ. 

Όιεο νη εηαηξίεο έρνπλ απηνχο ηνπο πέληε ηχπνπο TPS θαζψο ηα πζηήκαηα 

Δπεμεξγαζίαο Γνζνιεςηψλ παξάγνπλ πιεξνθνξίεο θαη γηα ηνπο άιινπο ηχπνπο 

ζπζηεκάησλ. 

 

II. Γνωστικά Σςστήματα Επγασίαρ (Knowledge Work Systems-KWS) 

Απεπζχλνληαη ζην γλσζηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη εμππεξεηνχλ ην 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ 

παξαγσγή λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη λέαο γλψζεο θαζψο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπο 

ζηελ επηρείξεζε. 
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III. Σςστήματα Αςτοματισμού Γπαυείος (Office Automation Systems-OAS) 

Απεπζχλνληαη φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα ζην γλσζηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη 

εμππεξεηνχλ ηνπο ρξήζηεο ησλ δεδνκέλσλ . Οπζηαζηηθά δελ παξάγνπλ λέεο 

πιεξνθνξίεο θαη λέα γλψζε. Δπηθνηλσλνχλ κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ή κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο θαη ρξεζηκεχνπλ ζαλ εξγαιεία ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

IV. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο (Management Information Systems  

MIS) 

Δμππεξεηνχλ ην δηνηθεηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν εθνδηάδνληαο ηα κεζαία 

δηνηθεηηθά ζηειέρε κε θαηεγνξηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο, ππφ κνξθή αλαθνξψλ 

νη νπνίεο πξνέξρνληαη είηε απφ ηα πξνεγνπκέλσο αλαθεξζέληα ζπζηήκαηα, είηε 

απφ αξρεία πεξαζκέλσλ ρξήζεσλ. Απηέο νη αλαθνξέο απνηεινχλ απαληήζεηο ζε 

πξνθαζνξηζκέλα εξσηήκαηα γεληθνχ ζηαηηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη εθδίδνληαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

V. πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (Decision Support Sytems-DSS) 

Απηφο ν ηχπνο ησλ ζπζηεκάησλ εμππεξεηεί επίζεο ην δηνηθεηηθφ νξγαλσηηθφ 

επίπεδν ηεο επηρείξεζεο. ηφρνο ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ε 

ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απφθαζεο απφ ηα κεζαία δηνηθεηηθά ζηειέρε. 

Αλαθέξνληαη ζε εκη-δνκεκέλεο, κνλαδηθέο ή ηαρέσο κεηαβαιιφκελεο απνθάζεηο. 

Σξνθνδνηνχληαη απφ ηηο εμφδνπο ησλ TPS θαη MIS αιιά θαη απφ εμσηεξηθά ηεο 

επηρείξεζεο δεδνκέλα. 

 

VI. πζηήκαηα Τπνζηήξημεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δμνπζίαο (Executive Support 

System – ESS) 

Σα ζπζηήκαηα απηά εμππεξεηνχλ ην ζηξαηεγηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη 

επηηξέπνπλ ζηα επηηειηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο. αλ 

είζνδν ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα απφ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο θαη ηηο εμφδνπο ησλ MIS θαη DSS. Αθνξνχλ αδφκεηεο 

απνθάζεηο γεληθνχ ραξαθηήξα. 
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2.7. Δμπόδια Ανάπηςξηρ Πληποθοπιακών ςζηημάηυν 

Ζ αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δελ είλαη εχθνιε δηαδηθαζία. πρλά 

κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα φπσο:  

 Σν εχξνο θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνβιήκαηνο. Οη 

εθαξκνγέο απμάλνληαη ζπλερψο θάησ απφ ηελ ψζεζε ηεο κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο. Κάζε εθαξκνγή παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη ν αλαιπηήο ζπζηεκάησλ 

 

 Ζ αλφκνηα θχζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο 

(απζηεξά δνκεκέλε) θάλεη δχζθνιν ην ηαίξηαζκα ηνπο 

 

 Έιιεηςε θνηλήο γιψζζαο κεηαμχ εηδηθψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ζηειερψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ 
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Κεθάλαιο 3
ο
 - Αποθήκη & Οπγανυζιακή Γομή 

3.1  Διζαγυγή 

Απνζήθε είλαη ν ρψξνο ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ 

νπνίν πεξλνχλ θαη θπιάγνληαη, πξνζσξηλά, ηα 

πξντφληα πνπ απνθηά ή πνπιάεη ε επηρείξεζε. ηελ 

απνζήθε εθηεινχληαη νη εξγαζίεο παξαιαβήο, 

απνζήθεπζεο θαη απνζηνιήο, εξγαζίεο απαξαίηεηεο 

γηα λα θηάζεη ην πξντφλ απφ ηελ παξαγσγή σο ηελ 

θαηαλάισζε, ζηε ζσζηή θαηάζηαζε, κε ην ζσζηφ θφζηνο.  

 

Ζ απνζήθε είλαη έλα θνκβηθφ ζεκείν ζηελ φιε ξνή ηεο δηαθίλεζεο ησλ αγαζψλ απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο ζηνπο θαηαλαισηέο. ηελ απνζήθε δηεθπεξαηψλνληαη νη εξγαζίεο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηε θχιαμε ησλ πξντφλησλ ζηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο θαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ απφ ηελ απνζήθε θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηα 

ζεκεία πξννξηζκνχ, ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο ή ζηηο κεραλέο παξαγσγήο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ησλ απνζεθψλ είλαη νη 

εμήο: 

 Αληηκεηψπηζε δηαθπκάλζεσλ κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

 Μεγάιεο παξηίδεο παξαγσγήο 

 Απφζεκα αζθαιείαο 

 Δπνρηαθέο δηαθπκάλζεηο 

 ηξαηεγηθφ απφζεκα θαη πξνγξακκαηηζκέλν θιείζηκν 

Γηα λα είλαη επηηπρεκέλε ε ιεηηνπξγία κηαο απνζήθεο, δειαδή λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθέξεη ζηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε θαιά 

πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο. Με άιια ιφγηα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί: 

o Γεδνκέλν επίπεδν εμππεξέηεζεο 

o Γεδνκέλε ξνή πιηθψλ 

o Γεδνκέλν επίπεδν απνζεκάησλ 

o Διάρηζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 
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3.2  Αποθήκη & Management 

Ζ απνζήθε είλαη έλαο θξίθνο ζηελ αιπζίδα ηεο ξνήο ησλ πξντφλησλ. Ο ππεχζπλνο 

ησλ απνζεθψλ, manager, θαιείηαη λα νξγαλψζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ, 

λα επηιέμεη ηα θαηάιιεια κέζα θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ, θαιείηαη λα αλαζέηεη 

ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ζηα άηνκα πνπ ζα ηηο εθηεινχλ, έηζη ψζηε λα ζπκβάιιεη θαη 

απηφο, φπσο θαη φινη νη άιινη δηεπζπληέο/managers, ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη 

ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε. 

 

Ο Manager ηεο απνζήθεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο εμήο δξξαζηεξηφηεηεο: 

 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο κε ηελ 

ηαπηφρξνλε παξνρή ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ επίπεδνπ εμππεξέηεζεο ζηνπο 

πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ κέγηζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ. 

 Ζ ειαρηζηνπνίεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ. 

 Να εμαζθαιίδεη ηνπο ζρεηηθνχο αλζξψπηλνπο θαη θεθαιαηαθνχο πφξνπο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδηαδφκελνπ έξγνπ. 

 Να ηθαλνπνηεί θαζεκεξηλά ηηο απαηηήζεηο ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο (παξαγσγή, πσιήζεηο) παξαιακβάλνληαο θαη απνζηέιινληαο ηα 

πξντφληα πνπ απαηηνχληαη. 

 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, θαη ηνπ δηαζέζηκνπ 

ρψξνπ. 

 σζηή ηαθηνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ πξντφλησλ. 

 Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ φγθνπ ησλ πξντφλησλ πνπ παξαιακβάλεη, 

απνζεθεχεη θαη απνζηέιιεη. 

 Γηαηήξεζε ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ φισλ ησλ εξγαζηψλ ηεο 

απνζήθεο. 

 Φχιαμε θαη δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο (άξα θαη ηεο αμίαο) 

ησλ πξντφλησλ πνπ παξαιακβάλεη. 

 Δμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πξντφλησλ θαη ηεο 

απνθπγήο αηπρεκάησλ. 

 Καζαξηφηεηα, ηάμε θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 
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3.3  Αποθήκη & Οπγάνυζη 

Γηα λα είλαη επηηπρεκέλνο καθξνπξφζεζκα ν ζρεδηαζκφο ηεο νξγάλσζεο πξέπεη λα 

γίλεη ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο ζαθέζηαηνπ, ζηαζεξνχ κε ρξνληθή δηάξθεηα θαη 

ζπλέπεηα, ζην νπνίν νη δηάθνξεο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο αμηνινγνχληαη θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Οη αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο ζπλζέηνπλ 

ηε βάζε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο: 

 

 Δπαγγεικαηηζκφο: Ζ νξγάλσζε ηεο απνζήθεο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ 

βαζηθφο ηνκέαο ηεο ξνήο ησλ πιηθψλ θαη φρη ζαλ αλαγθαίν θαθφ. 

 πλείδεζε ησλ πειαηψλ: Γηα λα είλαη επηηπρεκέλεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

απνζήθεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ 

θαη ζπλερψο λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο. 

 ρεδηαζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ: Σα ζπζηήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηε δηεχζπλζε ηεο 

απνζήθεο λα πξνζρεδηάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο κε ζθνπφ ηελ αληαπφθξηζε ζε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη θαηαζηάζεηο. 

 Κεληξηθέο απνζήθεο: Ζ ηάζε πνπ πξέπεη λα επηθξαηεί είλαη απηή γηα 

κεγαιχηεξεο, θεληξηθέο απνζήθεο παξά κηθξφηεξεο θαη απνθεληξσκέλεο. 

 Γεκφζηεο απνζήθεο: Πξέπεη λα γίλεηαη πην έμππλε ρξήζε ησλ δεκφζησλ 

απνζεθψλ. 

 Σαρχηεηα: Ζ αχμεζε ζηελ ηαρχηεηα ησλ εξγαζηψλ κηαο απνζήθεο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηε κείσζε ησλ ρξφλσλ εξγαζίαο , ηελ ειάηησζε ηεο δηάξθεηαο 

δσήο ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο ησλ απνζεκάησλ. 

 Δπειημία: Λφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ηαρχηεηαο ησλ εξγαζηψλ κηαο απνζήθεο θαη 

ηνπ επξχηεξνπ θάζκαηνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζε φια ηα ζπζηήκαηα , ν 

εμνπιηζκφο ηεο θαη ην πξνζσπηθφ. 

 Αβεβαηφηεηα: Ο θίλδπλνο ηεο αβεβαηφηεηαο πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί θαη ε 

πεηζαξρία λα απμεζεί. 

 Οινθιήξσζε: Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα απνζήθε φπσο 

ε παξαιαβή , ε απνζήθεπζε , ε αλάθηεζε θαη ε απνζηνιή πξέπεη λα είλαη 

πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλεο. Γεληθφηεξα ε νξγάλσζε πξέπεη λα απνηειεί έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζηα πιαίζηα ξνήο ησλ πιηθψλ. 
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 Αθξίβεηα ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζεκάησλ: Ο ππνινγηζκφο ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ κηαο απνζήθεο νθείιεη λα ρεηξίδεηαη ηα απνζέκαηα κε αθξίβεηα - 

έλα πνζνζηφ γχξσ ζην 95% είλαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ. 

 σζηή ρξήζε ρψξνπ: Ο δηαηηζέκελνο ρψξνο πξέπεη λα είλαη εχρξεζηνο θαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά. 

 Απνζηνιή παξαγγειηψλ: Ζ ζεκαζία ηεο νξζήο απνζηνιήο παξαγγειηψλ 

πξέπεη λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή. Οη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη 

θαηάιιεια, ψζηε λα είλαη επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθέο πξέπεη λα είλαη 

επέιηθηα. 

 Αλζξψπηλνο παξάγνληαο: Κάζε δηεξεχλεζε πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ζα πξνζθέξεη θίλεηξα θαη επραξίζηεζε 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 Απηνκαηηζκφο: Νέεο ηερλνινγίεο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαη λα 

δηθαηνινγνχλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Πνηφηεηα: Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο απνζήθεο πξέπεη λα εθηεινχληαη έηζη ψζηε 

λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 

 πζηήκαηα ειέγρνπ: Αθξηβή ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαηθαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο ζχγρξνλεο 

απνζήθεο.  
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3.4  Δπγαζίερ Αποθήκηρ & σεδιαζμόρ 

Οη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο απνζήθεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο:  

 

 Δξγαζίεο παξαιαβήο θαη εηζαγσγήο πξντφλησλ 

 Δξγαζίεο θχιαμεο πξντφλησλ 

 Δξγαζίεο εμαγσγήο θαη απνζηνιήο πξντφλησλ 

 

Απηέο νη ηξεηο νκάδεο εξγαζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ ρσξίδνληαη ζε πνιιέο ππν-νκάδεο 

θαη ν ζθνπφο ηνπ manager ηεο απνζήθεο είλαη λα ηηο ζρεδηάζεη θαη νξγαλψζεη θαηά 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, λα θέξεη εηο πέξαο κε επηηπρία απηφ ην έξγν θαη λα 

θαηνξζψζεη λα παξάγνληαη απηέο νη εξγαζίεο.  

 

Οη νκάδεο εξγαζηψλ κπνξεί λα νξγαλσζνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ζε κηα κεγάιε 

επηρείξεζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο (ηξία ζπλεξγεία) 

εξγαδνκέλσλ πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ην θαζέλα κε κηα απφ ηηο παξαπάλσ 

εξγαζίεο. Πάλησο αλάινγα κε ηελ επηρείξεζε κπνξεί λα γίλεη θαη εμεηδίθεπζε ησλ 

εξγαζηψλ απηψλ.  

 

Γηα θάζε εξγαζία ε επηρείξεζε πξέπεη λα απνθαζίζεη πφζα άηνκα ρξεηάδνληαη, πνηνο 

ζα θάλεη ηελ θαζεκηά εξγαζία μερσξηζηά, ηη κέζα ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη γεληθά 

θαζεηί πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 

Έλαο ιεπηνκεξήο θαηάινγνο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ, πνπ γίλνληαη 

ζε κηα απνζήθε, ή ζε έλα θέληξν δηαλνκψλ δίλεηαη παξαθάησ. 

 Έιεγρνο παξαζηαηηθψλ πξνκεζεπηή 

 Γηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ κε παξαγγειία επηρείξεζεο 

 Πξνζσξηλή απνδνρή θνξηίνπ 

 Δθθφξησζε πξντφλησλ 

 Πνζνηηθφο έιεγρνο 

 Πνηνηηθφο (καθξνζθνπηθφο) έιεγρνο 

 Παξαιαβή πξντφλησλ 

 Γηαινγή/ηαμηλφκεζε, πξνεηνηκαζία γηα εηζαγσγή 
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 Καζνξηζκφο ζέζεο απνζήθεπζεο (location number) 

 Μεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζηε ζσζηή Θέζε (binning) 

 Απνζήθεπζε (ζσζηή ζπληήξεζε) 

 Έθδνζε παξαζηαηηθψλ εμαγσγήο 

 Πεξηζπιινγή πξντφλησλ θαη κεηαθνξά ζην ρψξν απνζηνιήο (picking) 

 Παθεηάξηζκα/καξθάξηζκα παξαγγειηψλ 

 Πνζνηηθφο έιεγρνο 

 Φφξησζε θαη απνζηνιή εκπνξεπκάησλ 

 Δλεκέξσζε αξρείσλ παξαιαβήο/απνζηνιήο 

 Αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ παξαιαβήο/απνζηνιήο 

 Έιεγρνο απνζεκάησλ, παξαγγειία γηα αλαλέσζε ηνπο 

 Έθηαθηεο θαη ηαθηηθέο απνγξαθέο 

 

3.5  ςζηήμαηα Αποθήκεςζηρ 

Απνζήθε γηα ην νπνηνδήπνηε άηνκν ζεκαίλεη, 

ζπλήζσο, έλα ρψξν φπνπ ηνπνζεηεί θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηξηκψρλεη ηα αληηθείκελα πνπ δε 

ζέιεη λα πεηάμεη θαη δελ ηα ρξεηάδεηαη άκεζα. Γηα ηε 

βηνκεραλία θαη ην εκπφξην, φκσο, απνζήθε είλαη έλαο 

απαξαίηεηνο ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν εθηειείηαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. Αλ ε ιεηηνπξγία απηή δελ νξγαλσζεί ζσζηά ηφηε ππάξρεη ν θίλδπλνο λα 

ράλεη ε επηρείξεζε αμηφινγα πνζά, λα ράλνληαη εξγαηνψξεο θαη λα ράλνληαη 

θεθάιαηα θαη γεληθά λα κε γίλεηαη απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ.  

 

Γηα ην ιφγν απηφ ε επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη κε ζνβαξφηεηα, ε επηινγή απηή είλαη κηα ζηξαηεγηθή απφθαζε πνπ 

ζα δηακνξθψλεη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηα πνιιά ρξφληα θαη πξέπεη λα γίλεηαη, κεηά 

απφ πνιιή ζθέςε θαη κε πνιιή πξνζνρή. Δίλαη απαξαίηεην, πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο 

φπνηαο απφθαζεο λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο φια ηα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. Οη απνθάζεηο απηέο δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη φηη είλαη ηειεζίδηθεο θαη 

φηη ηζρχνπλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  
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Οη απνθάζεηο απηέο πξέπεη λα ειέγρνληαη πεξηνδηθά γηα λα επηβεβαηψλνληαη ή γηα λα 

αιιάδνπλ. Ο εμνπιηζκφο ηεο απνζήθεο απνηειεί αλακθηζβήηεηα, κεηά ίζσο απφ ηηο 

νηθνδνκηθέο παξακέηξνπο, ηνλ θαζνξηζηηθφηεξν παξάγνληα ηεο επηηπρνχο 

ιεηηνπξγίαο, ηεο αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ θαη ηεο ηαρείαο εθηέιεζεο 

ησλ παξαγγειηψλ. Αλ αλαινγηζηεί θάπνηνο φηη ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ δελ είλαη 

θαζφινπ επθαηαθξφλεην, είλαη πξνθαλέο φηη ε επηινγή απηνχ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί 

ζηελ απνζήθε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κειέηε ψζηε αθελφο λα 

ελαξκνλίδεηαη κε ηε θχζε ησλ πξντφλησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη 

αθεηέξνπ λα θαιχπηεη γηα θάπνην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο 

ηεο εηαηξείαο.  

 

Ο εμνπιηζκφο ηεο απνζήθεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 

I. Ζ πξψηε θαηεγνξία έρεη ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ απνζήθεπζεο φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη ηα ξάθηα είηε πξφθεηηαη γηα παιέηεο είηε γηα θηβψηηα είηε γηα 

κηθξναληηθείκελα.  

II. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ δηαθίλεζεο φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη ηα παιεηνθφξα κεραλήκαηα θαη ηα αλπςσηηθά, θαζψο 

επίζεο θαη ν εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ θφξησζεο θαη εθθφξησζεο, δειαδή νη 

πφξηεο θαη νη ξάκπεο. 

 

Λεηηνπξγίεο ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο 

 

o Υεηξηζκφο πιηθψλ: Αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, 

θίλεζεο ηνπ πιηθνχ ζε δηάθνξα ζεκεία απφ θαη πξνο ηελ απνζήθε θαη 

εηνηκαζίαο παξαγγειηψλ βάζεη ησλ εληνιψλ πψιεζεο. 

o Απνζήθεπζε: Αλαθέξεηαη ζηελ ζπζζψξεπζε απνζέκαηνο γηα κηα ρξνληθή 

πεξίνδν. Μέζα απφ απηή ηελ ιεηηνπξγία επηηπγράλεηαη δηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία ησλ απνζεκάησλ, νκαδνπνίεζε επηκέξνπο παξαγγειηψλ θαη 

δηάζπαζε παξαγγειηψλ αλά πιηθφ ή αλά πειάηε. 
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3.6  Παπάγονηερ Δπιλογήρ ςζηήμαηορ Αποθήκεςζηρ 

Οη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ γηα ηελ επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο 

απνζήθεπζεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πνιινί θαη πνιχπινθνη. Οη θπξηφηεξνη 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ κε γλψκνλα ηελ επηξξνή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο απνζήθεο. 

 Σν είδνο ησλ πξντφλησλ 

 Σν πιήζνο ησλ εηδψλ 

 Σνλ φγθν ελφο εθάζηνπ είδνπο 

 Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά αγαζψλ (βάξνο, ζρήκα, κέγεζνο, αληνρή) 

 Σελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο (φγθνο απνζέκαηνο/ρξφλνο παξακνλήο) 

 Σν δηαζέζηκν φγθν απνζήθεπζεο 

 Σα δηαζέζηκα θεθάιαηα επέλδπζεο 

 Σα δηαζέζηκα θεθάιαηα θίλεζεο 

 Σνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (θιίκα, πεξηβάιινλ, λνκνζεζία, αγνξά – αμία 

εξγαζίαο, αγνξά - αμία γεο). 

 Αμία αγαζψλ 

 Δπηθηλδπλφηεηα 

 Κίλδπλνη πξφζκημεο 

 

Ζ επηινγή ηνπ απνζεθεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ "άξηζηε" 

ηθαλνπνίεζε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ: 

 

 Μείσζε θφζηνπο κεηαθνξάο & παξαγσγήο ηειηθψλ πξντφλησλ. Απηφ 

νθείιεηαη ζηελ παξαγσγή νηθνλνκηθψλ πνζνηήησλ, ζηελ αδηάιεηπηε ξνή ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ απνζηνιή κεγαιχηεξσλ θαη 

νηθνλνκηθφηεξσλ πνζνηήησλ 

 Καιχηεξν ζπληνληζκφ πξνζθνξάο & δήηεζεο. Απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

επηηαθηηθφ ζε πξντφληα επνρηθήο δήηεζεο θαη ζε πξψηεο χιεο κε έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο ηηκψλ 

 πκβνιή ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ 

 Καιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ (γξήγνξε παξάδνζε ζηνπο ηφπνπο 

παξάδνζεο, κείσζε ησλ ρξφλσλ) 

 Οηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 
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 Οηθνλνκηθφηεξε επέλδπζε 

 Απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία (κέγηζην παξαγφκελν έξγν αλά κνλάδα 

εηζξνψλ) 

 

 

Κξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο: 

 Πξνζπειαζηκφηεηα αγαζψλ (ειεχζεξε πξνζπέιαζε, πεξηνξηζκέλε 

πξνζπέιαζε). 

 Σνπνζέηεζε εηδψλ (ζηαζεξή ηνπνζέηεζε, ηπραία ηνπνζέηεζε). 

Σν ζχζηεκα απνζήθεπζεο νξίδεηαη κε ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ ζηνίβαμεο θαη κε ηελ 

επηινγή ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη. Σα δχν απηά 

αληηθείκελα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη δελ κπνξεί λα επηιεγεί ην έλα ρσξίο 

ηαπηφρξνλα λα επηιεγεί θαη λα θαζνξηζηεί θαη ην άιιν. Ζ επηινγή πνπ ζα θάλεη ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ηαπηφρξνλα θαη ζηα δπν ζέκαηα. 
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Κεθάλαιο 4
ο
 - Αποθήκη & Βαζικέρ Λειηοςπγίερ  

4.1 Λειηοςπγική Οπγάνυζη Αποθήκηρ 

Γεληθά θάζε απνζήθε εθηειεί ηέζζεξηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο : 

 Παξαιαβή εκπνξεπκάησλ 

 Απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ , έσο φηνπ δεηεζνχλ 

 πιινγή ησλ εκπνξεπκάησλ κφιηο δεηεζνχλ (picking) 

 Φφξησζε / Απνζηνιή 

 

Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αλαιχζεθαλ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε ησλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ είλαη νη εμήο: 

 Κσδηθνπνίεζε ρψξσλ απνζήθεο (Location Numbering Scheme). 

 Γηαδηθαζία παξαιαβήο πξντφλησλ ζηελ απνζήθε (Receiving at the 

 Warehouse). δηαδηθαζία ηαθηνπνίεζεο – αλαηαθηνπνίεζεο πξντφλησλ. 

 Γηαδηθαζία ζπιινγήο & ειέγρνπ παξαγγειηψλ (Order Picking). 

 Γηαδηθαζία θφξησζεο – απνζηνιήο (Loading -Shipping). 

 Γηαδηθαζία ρεηξηζκνχ επηζηξνθψλ. 

 Γηαδηθαζία απνγξαθψλ. 

 Γείθηεο ειέγρνπ απφδνζεο. 

 

πρλά γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο απνζήθεο «ηειηθψλ πξντφλησλ» θαη ζηηο 

απνζήθεο πξψησλ πιψλ. Σν ζέκα είλαη φηη νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη ζε κία 

απνζήθε «ηειηθψλ πξντφλησλ», παξαιαβή – απνζήθεπζε – δηαινγή – θφξησζε 

/απνζηνιή , είλαη νη ίδηεο κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη θαη ζε κία απνζήθε 

πξψησλ πιψλ. Άξα είλαη θαη νη δχν απνζήθεο. 

 

Ζ κφλε πξαγκαηηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο δχν είλαη ε πεγή απφ ηελ νπνία ε 

απνζήθε παξαιακβάλεη ηα εκπνξεχκαηα θαη ζε πνηνλ ην ζηέιλεη. Μία απνζήθε 

πξψησλ πιψλ παξαιακβάλεη ηα εκπνξεχκαηα ηεο απφ κία «εμσηεξηθή πεγή» , ηα 

απνζεθεχεη , ηα ζπιιέγεη θαη ηα ζηέιλεη ζε έλαλ «εζσηεξηθφ ρξήζηε». Αληίζεηα κία 

απνζήθε «ηειηθψλ πξντφλησλ» παξαιακβάλεη ηα εκπνξεχκαηα ηεο απφ κία 

«εζσηεξηθή πεγή» , ηα απνζεθεχεη , ηα ζπιιέγεη θαη ηα ζηέιλεη ζε έλαλ «εμσηεξηθφ 

ρξήζηε». 
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4.2 Κυδικοποίηζη Υυποθέζευν Αποθήκηρ 

Ζ θσδηθνπνίεζε απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο ιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο 

ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. Ζ ζεκαληηθφηεηα έγθεηηαη ζην φηη πξνζθέξεη έλαλ 

εχθνιν θαη αθξηβή νδεγφ εληνπηζκνχ ησλ πξντφλησλ κε βάζε ηελ αξηζκεηηθή 

δηάηαμε εληνπηζκνχ (Location Numbering Schemes). Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο αξηζκεηηθήο δηάηαμεο εληνπηζκνχ απαηηνχληαη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

o Γεκηνπξγία δηαηκεκαηηθψλ - δηαιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ 

o Καζνξηζκφο απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο 

o Δλαιιαγή γξακκάησλ θαη αξηζκψλ 

o Δμαζθάιηζε κνλαδηθψλ ζέζεσλ 

o Σνπνζέηεζε ησλ αξηζκψλ κε βάζε ηε ινγηθή 

o Μειέηε – πξφβιεςε κειινληηθήο επεθηαζηκφηεηαο 

o Σνπνζέηεζε ηακπειψλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο 

 

Έρνληαο αθνινπζήζεη ηα παξαπάλσ βήκαηα ε επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα 

δεκηνπξγήζεη θσδηθνχο θαη λα αλαζέζεη ζε θάζε ζέζε έλα κνλαδηθφ φλνκα φπσο 

απηφ πνπ θαίλεηαη ζην παξαθάησ παξάδεηγκα 1. 

 

50Β AA 01 P 

50Β = σώπορ επγαζίαρ, ΑΑ = διάδπομορ, 01 = ζηήλη, P = επίπεδο   

Παράδειγμα 1: Κωδικός αριθμητικής διάταξης (Location Numbering Scheme). 
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4.3 Γιαδικαζία Παπαλαβήρ 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο παξαιαβήο πεξηιακβάλεη ηελ εθθφξησζε , ηελ επηζεψξεζε θαη ηε 

θπζηθή παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά ε ιεηηνπξγία 

ηεο παξαιαβήο ππάξρνπλ νη εμήο αλάγθεο: 

 

o Πξέπεη λα έρεη δνζεί εμαθξηβσκέλε πιεξνθνξία γηα ηελ αλακελφκελε 

παξαιαβή ζηνλ ππεχζπλν παξαιαβήο (θσδηθνί , πνζφηεηεο – θηβψηηα / 

ηεκάρηα , ψξα άθημεο θνξηεγνχ/container ,θ.η.ι.) ψζηε λα κπνξεί λα θάλεη 

ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ βάζεη πξνηεξαηνηήησλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ.  

Έλα ζχζηεκα WMS κπνξεί γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα λα κεηαηξέςεη ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα παξαιαβέο ζε «δηαηαγέο» γηα πξνγξακκαηηζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

o Γεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα εηηθεηνπνίεζε barcode (EAN 128 , EAN 13 , 

θ.η.ι.) , ε νπνία βνεζάεη ζηε θπζηθή παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ κε 

ζάξσζε ηνπ barcode. 

o Δπίζεο ππάξρεη ε αλάγθε γηα κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζην ρψξν παξαιαβήο. Ο ρξφλνο αλακνλήο κπνξεί λα 

απμάλεηαη ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο πνηνηηθνχ ειέγρνπ απηψλ κε απνηέιεζκα λα 

κε δξνκνινγνχληαη πξνο απνζήθεπζε. Έλα ζχζηεκα WMS κπνξεί λα 

ειαρηζηνπνηήζεη απηφ ην ρξφλν αλακνλήο , αθνχ κπνξεί απφ πξηλ λα 

πξνγξακκαηίζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο. 

 

Τπάξρνπλ σζηφζν βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζσζηή παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ ζε 

κία απνζήθε. Γελ είλαη απαξαίηεην φια λα αθνινπζνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε 

παξαιαβψλ. Όκσο είλαη νξζφ λα κειεηνχληαη φια ηα βήκαηα πξνζεθηηθά θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ παξαιαβήο πξντφλησλ. Σα βήκαηα είλαη ηα εμήο: 

I. Ο inbound νδεγφο θνξηεγνχ ηειεθσλεί ζηελ απνζήθε γηα λα θαλνλίζεη 

εκεξνκελία θαη ψξα παξάδνζεο θαη δίλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην 

θνξηίν. 

II. Ο ππεχζπλνο παξαιαβψλ πηζηνπνηεί ην ASN (Advance Shipping Notice) θαη 

ιακβάλεη ηειεθσληθή επηβεβαίσζε απφ ηνλ inbound νδεγφ θνξηεγνχ. 

III. Ο νδεγφο φηαλ θηάζεη παξθάξεη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν παξαιαβψλ. 

IV. Σν θνξηεγφ αζθαιίδεηαη ζηo dock. 
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V. Δμεηάδεηαη αλ ην εκπφξεπκα είλαη ζθξαγηζκέλν θαη αλνίγεηαη κε ηελ 

παξνπζία ηνπ νδεγνχ. 

VI. Σν θνξηίν επηζεσξείηαη θαη γίλεηαη ή απνδεθηφ ή ν ππεχζπλνο παξαιαβψλ 

αξλείηαη λα ην παξαιάβεη. 

VII. Σν κνλαδνπνηεκέλν εκπφξεπκα μεθνξηψλεηαη. 

VIII. Σν ζθφξπην εκπφξεπκα μεθνξηψλεηαη. 

IX. Πξαγκαηνπνηείηαη θαηακέηξεζε θαη επηζεψξεζε φισλ ησλ μεθνξησκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ. 

X. Πξντφληα πνπ έρνπλ πάζεη δεκίεο δηαρσξίδνληαη θαη ηπγράλνπλ θαηάιιεινπ 

ρεηξηζκνχ (π.ρ. άξλεζε παξαιαβήο ηνπο, επηζηξνθή, επηζθεπή, θαηαζηξνθή, 

έθδνζε αλάινγνπ πηζησηηθνχ θιπ.). 

XI. Σα θνξηία ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο-ρψξνπο. Απηφ εμππεξεηεί 

ηελ κεηέπεηηα απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ζπληνκφηεξε ηνπνζέηεζε ησλ 

πξντφλησλ ζηα απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα. 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο παξαιιαγέο ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία παξαιαβψλ. Δηδηθφηεξα 

κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη εμήο: 

 

 Σπθιή παξαιαβή: Ο ππεχζπλνο παξαιαβψλ θαηακεηξά ηελ παξαιακβαλφκελε 

πνζφηεηα θαη ηελ ζεκεηψλεη ζε έλα ραξηί ρσξίο λα έρεη θαλέλα έγγξαθφ πνπ λα 

ηνπ δείρλεη ηηο αλακελφκελεο πνζφηεηεο. Όηαλ ην μεθφξησκα έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί, ην ραξηί ζην νπνίν ζεκεηψλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ 

παξαιακβαλνκέλσλ νινθιεξψλεηαη θαη κεηά γίλεηαη ζχγθξηζε κε ην ASN 

(Advance Shipping Notice). Αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ηφηε γίλεηαη δεχηεξνο έιεγρνο 

γηα θαζνξηζηεί αλ ηειηθά είλαη έλα θπζηθφ ιάζνο ή ιάζνο θαηακέηξεζεο. 

 Υξήζε barcode: θαλάξνληαο θάζε ζπζθεπαζία βγαίλνπλ θάπνηα απνηειέζκαηα 

ηα νπνία ζπγθξίλνληαη κε ηα ASN. 

 Παξαιαβή κε απεπζείαο ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην θνξηεγφ ζηα 

απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα. Παξνπζηάδεη θάπνηεο δπζθνιίεο. 

 Crossdocking: Τπάξρνπλ δηάθνξεο παξαιιαγέο Crossdocking. Μηα απιή κνξθή 

ηνπ είλαη φηαλ έλα θνξηίν μεθνξηψλεηαη απφ έλα θνξηεγφ παξαιαβψλ (inbound 

truck) θαη θνξηψλεηαη απεπζείαο ζε έλα θνξηεγφ απνζηνιψλ (outbound truck).  
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4.4 Γιαδικαζία Απόθεζηρ & Σακηοποίηζηρ 

Ζ ηκεκαηνπνίεζε ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρσξνηαμηθήο νξγάλσζεο απηψλ, επεξεάδεη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηαθηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη κε ηελ ηκεκαηνπνίεζε θαζνξίδνληαη νη ρψξνη παξαιαβψλ (Receiving 

areas), crossdocking, storage, picking, stock -reserve θαη shipping areas. Έρνληαο 

ινηπφλ νξηνζεηήζεη ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο, νη ππεχζπλνη απνζεθψλ κπνξνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηηο παξαθάησ έμη κεζφδνπο ηαθηνπνίεζεο – ηνπνζέηεζεο πξντφλησλ 

ζηα απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα (Stock Location Methodologies): 

 

o Άηππν ζχζηεκα (Informal System) 

Σν πξντφλ ηνπνζεηείηαη νπνπδήπνηε ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο θαη θαλέλα αξρείν δελ 

θξαηείηαη γηα ην πνχ βξίζθεηαη ην πξντφλ. Σν πξνζσπηθφ είλαη ππεχζπλν λα ζπκάηαη 

πνπ βξίζθεηαη θαη ζε ηη πνζφηεηεο ην πξντφλ. 

 

o χζηεκα θαζνξηζκέλεο ζέζεο (Fixed Location System) 

Κάζε κνλάδα πξντφληνο έρεη ηελ δηθή ηεο ζέζε θαη θάζε ζέζε έρεη ηε δηθή ηεο 

κνλάδα πξντφληνο. 

 

o Part number system 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα θαζνξηζκέλεο ζέζεο ζχζηεκα εληνπηζκνχ κε ηελ 

δηαθνξά φκσο φηη αθνινπζείηαη ε αιιεινπρία ησλ part numbers (π.ρ. ην Α123 είλαη 

πξηλ ην Β123). 

 

o Commodity system 

Σα πιηθά νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ηνλ ηχπν πξντφληνο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ζε 

κία απνζήθε αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 
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o Σπραίαο - άλαξρεο ηνπνζέηεζεο ζχζηεκα (Random Location System) 

Σν πξντφλ ηνπνζεηείηαη φπνπ ππάξρεη δηαζέζηκνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο. Σεξνχληαη 

επίζεκα αξρεία ζέζεσλ θαη πνζνηήησλ ηα νπνία θαη ελεκεξψλνληαη γηα θάζε 

πνζνηηθή αιιαγή ή κεηαθίλεζε. Πξφθεηηαη γηα ην πην επέιηθην θαη εχθνια 

πξνζαξκφζηκν ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε κεγέζνπο επηρείξεζε πνπ 

δηαθηλεί είηε κηθξνχο είηε κεγάινπο φγθνπο πξντφλησλ. 

 

o πλδπαζκφο ζπζηεκάησλ (Combined System) 

Αθνξά έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζπλδπάδεη φιεο ηηο παξαπάλσ κεζνδνινγίεο. θνπφο 

είλαη ε ρξήζε ησλ θαιχηεξσλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ αλσηέξσ κεζνδνινγηψλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ αλαηαθηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ζθνπφο απηήο είλαη ε φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. Δίλαη θαιφ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ λεθξψλ σξψλ 

ηεο απνζήθεο. Ζ εζσηεξηθή κεηαθίλεζε - αλαηαθηνπνίεζε γίλεηαη κε πξσηνβνπιία 

ηνπ ππεχζπλνπ ηεο απνζήθεο. Μπνξεί λα θάλεη φηη θξίλεη ζσζηφ, αξθεί λα 

ελεκεξψλεηαη ην ζχζηεκα γηα ηηο επηθείκελεο αιιαγέο.  

 

Ζ κεραλνγξάθεζε είλαη ζε ζέζε λα δίλεη ιίζηεο θσδηθψλ, πνπ πηζαλφλ λα 

ρξεηάδνληαη αλαηαθηνπνίεζε, ηηο νπνίεο ιακβάλεη ν ππεχζπλνο απνζεθψλ θαη 

απνθαζίδεη πνηα πξντφληα ζα κεηαθηλεζνχλ θαη απφ πνηνπο. Ζ ελεκέξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο θαη ηηο λεφηεξεο ζέζεηο ησλ πξντφλησλ, είηε 

πξφθεηηαη γηα κεηαθηλήζεηο ζε ζέζεηο picking είηε ζέζεηο stock, κπνξεί λα γίλεηαη 

κέζσ ησλ θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ). 

 

 

4.5 Γιαδικαζία ςλλογήρ & Δλέγσος Παπαγγελιών (Order Picking) 

Δίλαη ε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία έλαο αξηζκφο πξντφλησλ ζπιιέγεηαη απφ ηα 

απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα γηα λα ηθαλνπνηήζεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

παξαγγειηψλ πειαηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα κε ην κεγαιχηεξν θφζηνο ζε 

κία ηππηθή απνζήθε. ηφρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο order picking είλαη ε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο κε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο αλεχξεζεο θαη ζπιινγήο ησλ 

πξντφλησλ. 
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4.5.1 Βαζικέρ Απσέρ Order Picking 

Αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, ηελ απνζηνιή, ηνλ φγθν απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο ππάξρνπλ νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο πνπ 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ order picking. Απηέο είλαη νη 

εμήο: 

 Αξρή Pareto (80%-20%): Με ηελ νκαδνπνίεζε ησλ πξντφλησλ βάζε ησλ 

κνλάδσλ πψιεζήο ηνπο καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ ρξφλνπ 

δηαδξνκψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ picking. 

 Υξήζε Δγγξάθνπ Picking: Ζ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεην λα 

εκπεξηέρνληαη γηα ηελ παξαγγειία είλαη ε ζέζε (location), αξηζκφο stock, 

πεξηγξαθή, κνλάδα πιηθνχ θαη απαηηνχκελε πνζφηεηα. Αλ ππάξρνπλ εηδηθά 

label ή ηχπνη ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα αλαθέξνληαη. Οη ραξαθηήξεο είλαη θαιφ 

λα είλαη επαλάγλσζηνη. 

 Υξήζε Δληχπνπ Picking: Σν νπνίν λα ππνδεηθλχεη ην ζπληνκφηεξν δξφκν 

ζπιινγήο πξντφλησλ ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο 

ησλ παξαγγειηψλ γηα λα απνθεχγνληαη ηπρφλ επαλαιακβαλφκελεο 

κεηαθηλήζεηο. 

 Υξήζε Κσδηθνπνίεζεο (Stock Location System): Υσξίο θσδηθνπνίεζε είλαη 

αδχλαην λα εθκεηαιιεπηνχκε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε αξρή pareto 

νχηε κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηηο βέιηηζηεο δηαδξνκέο picking. 

 Πνζνηηθή & Πνηνηηθή αθξίβεηα: Σφζν θαηά ηελ ζπιινγή θαη απνζηνιή ησλ 

πξντφλησλ. Ο ξφινο ηνπ πηθαδφξνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο αθνχ είλαη απηφο 

πνπ νθείιεη λα ζπιιέμεη ην ζσζηφ πξντφλ ζην ζσζηφ ρξφλν, ζηε ζσζηή 

πνζφηεηα θαη λα ην κεηαθέξεη ζην ζσζηφ ρψξν ηεο απνζήθεο ηνπ. 

 Δπηβεβαίσζε: Ο πηθαδφξνο επηβεβαηψλεη φηη ε πνζφηεηα πνπ ζπλέιιεμε είλαη 

ε πνζφηεηα πνπ δεηήζεθε. Απηφ βνεζά ζηελ βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ 

παξαγγειηψλ. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο εληχπσλ: Δθκεηάιιεπζεο ηερλνινγηψλ φπσο bar 

code scanners, ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο θσλήο, RF ηεξκαηηθά (radio 

frequency data). 

 Απινπνίεζε ηνπ κεηξήκαηνο: Ζ ζπζθεπαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηππηθέο 

παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ κείσζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ κέηξεζεο. 
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4.5.2 Βαζικά ηοισεία Order Picking 

Τπάξρνπλ ηα εμήο ηέζζεξα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία γηα picking orders: 

 

I. Item: πγθεθξηκέλε κνλάδα πξντφληνο (SKU). 

II. Line: Οη απαηηήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα πξντφληνο φπσο θαίλνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν έληππν picking. 

III. Order: Απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ φπσο ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη απφ ην έληππν 

picking. 

IV. Pickers: Σν πξνζσπηθφ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζπιινγή, κέηξεζε, 

κεηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ πνπ απαηηνχλ νη παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ πξνο 

απνζηνιή. 

 

Βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο παξάκεηξνη είλαη νη εμήο: 

 

 Ο αξηζκφο ησλ pickers πνπ δνπιεχνπλ αλά παξαγγειία. 

 Ο αξηζκφο ησλ παξαγγειηψλ πνπ ζπιιέγνληαη θάζε κία θνξά. 

 Ο αξηζκφο ησλ παξαγγειηψλ πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζε κία βάξδηα. 

 

4.5.3 Μέθοδοι Order Picking 

Τπάξρνπλ νη εμήο επηά (7) κέζνδνη picking  

 

o Discrete picking 

Όηαλ έλα άηνκν ζπιιέγεη κία παξαγγειία θάζε θνξά. Δίλαη ε πην θνηλή κέζνδνο ιφγσ 

ηεο απιφηεηαο ηεο. Οη θίλδπλνη ιάζνπο κεηψλνληαη φκσο ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

ζπιινγήο γηα φιεο ηηο παξαγγειίεο απμάλεηαη ζεκαληηθά ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο 

κεζφδνπο θαζψο ν picker πξέπεη πξψηα λα νινθιεξψλεη ηελ κία παξαγγειία θαη κεηά 

λα πξνρσξά ζηελ επφκελε. 

 

o Zone picking 

Ο ζπλνιηθφο ρψξνο picking ρσξίδεηαη ζε δψλεο (ηκήκαηα). ε θάζε δψλε αληηζηνηρεί 

έλα άηνκν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζπιινγή ησλ πξντφλησλ φισλ ησλ 

παξαγγειηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ δψλε ηνπ. Τπάξρνπλ δχν κνξθέο zone picking: 
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 Sequential zone picking: Όπνπ ε ζπιινγή πεξλά απφ ηελ κία δψλε ζηελ 

άιιε. 

 Simultaneous zone picking: Όπνπ ε ζπιινγή γίλεηαη ζπγρξφλσο θαη 

αλεμάξηεηα ζε φιεο ηηο δψλεο. 

 

o Batch picking 

Όηαλ έλαο πηθαδφξνο ζπιιέγεη νκάδα ίδησλ πξντφλησλ πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο 

παξαγγειίεο ζε κία δηαδξνκή ηνπ θάζε θνξά. Όηαλ έλα πξντφλ εκθαλίδεηαη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία παξαγγειίεο, ηφηε ε ζπλνιηθή απαηηνχκελε πνζφηεηα 

ζπλδπάδεηαη θαη ζπιιέγεηαη ζε κία δηαδξνκή θαη έπεηηα δηαρσξίδεηαη αλά 

παξαγγειία. πκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πηθαδφξνπ 

φκσο απμάλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο ιάζνπο. Γηα ηελ κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο απηήο 

ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ. 

 

o Wave picking 

Δίλαη φκνηα κέζνδνο κε ην discrete picking κε ηελ δηαθνξά φηη κηα νκάδα 

παξαγγειηψλ πξνγξακκαηίδεηαη λα ζπιιερζεί ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Οπζηαζηηθά βνεζάεη ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο ζπιινγήο (picking) ησλ πξντφλησλ κε ηελ 

απνζηνιή ηνπο (shipping). Οη ππφινηπεο ηξεηο κέζνδνη είλαη ζπλδπαζκφο ησλ 

πξνεγνχκελσλ κεζφδσλ. 

 

o Zone - batch picking 

Κάζε πηθαδφξνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε κία δψλε θαη ζπιιέγεη κέξνο πξντφλησλ κίαο 

ή θαη πεξηζζνηέξσλ παξαγγειηψλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ δηθή ηνπ δψλε. 

 

o Zone – wave picking 

Κάζε πηθαδφξνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε κία δψλε θαη ζπιιέγεη φιεο ηηο απαηηήζεηο 

ζε πξντφληα γηα φιεο ηηο παξαγγειίεο πνπ αλήθνπλ ζηελ δψλε ηνπ, νινθιεξψλνληαο 

κία παξαγγειία θάζε θνξά. 

 

o Zone – batch – wave picking 

Κάζε πηθαδφξνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε κία δψλε θαη ζπιιέγεη φιεο ηηο απαηηήζεηο 

ζε πξντφληα γηα παξαγγειίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ δψλε ηνπ. Ζ ζπιινγή πνπ θάλεη ζε 

θάζε δηαδξνκή ηνπ αθνξά πεξηζζφηεξεο απφ κία παξαγγειίεο. 
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4.6 Γιαδικαζία Φόπηυζηρ & Αποζηολήρ 

Σν πξψην βήκα γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο απνζηνιψλ είλαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο κε ηα νπνία ηα νπνία ηα πξντφληα ζα απνζηαινχλ 

ζηνπο πειάηεο. θνπφο απηνχ ηνπ θαζνξηζκνχ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο κεηαθνξάο κε ηελ παξάιιειε δηαηήξεζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ customer 

service φπσο απηφ έρεη νξηζηεί απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο.  

 

Τπάξρνπλ νη εμήο ηξφπνη απνζηνιήο – κεηαθνξάο πξντφλησλ: 

 

 Οδηθή κεηαθνξά (θνξηεγά δεκνζίαο-ηδησηηθήο ρξήζεο, ηδηφθηεηνο ζηφινο) 

 ηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά 

 Αεξνπνξηθή κεηαθνξά 

 Θαιάζζηα κεηαθνξά 

 πλδπαζκέλε κεηαθνξά 

 

Έρνληαο απνθαζίζεη ε επηρείξεζε κε πνηφλ ηχπν κεηαθνξάο ζα απνζηαινχλ ηα 

πξντφληα ηφηε νθείιεη λα θαζνξίζεη ηελ κέζνδν θφξησζεο ησλ πξντφλησλ ζην 

θνξηεγφ. Ζ κέζνδνο θφξησζεο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ πνζφηεηα, ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηελ απφζηαζε πνπ απηφ ζα δηαλχζεη. 

 

Τπάξρνπλ νη εμήο ηέζζεξηο κέζνδνη θφξησζεο θνξηεγψλ: 

 

I. Παιεηνπνίεζε – Μνλαδνπνίεζε (Palletizing – Unitizing) 

Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο φηαλ ηα πξντφληα είλαη βαξηά ζε κεγάιεο πνζφηεηεο 

(bulky), ή ζε πνιχ κηθξέο κνλάδεο. θνπφο ηεο παιεηνπνίεζεο είλαη ε δεκηνπξγία 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξσλ κνλαδνπνηεκέλσλ θνξηίσλ κε δπλαηφηεηα εχθνινπ 

ρεηξηζκνχ ηνπο. Γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ παιεηνπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ ζηνλ πειάηε ππάξρνπλ πνιιά βνεζήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα stretch 

films. 
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II. Υξήζε Δπηζηξεθφκελσλ πζθεπαζηψλ (Inner Bodies) 

Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερψο απνζηνιέο πξντφλησλ 

κεηαμχ δχν ζηαζεξψλ ζεκείσλ θαη άξα ην θνξηεγφ θάλεη θπθιηθέο δηαδξνκέο. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπζθεπαζηψλ είλαη πηπζζφκελεο παιέηεο, εηδηθά θαιαζάθηα ή 

θαξνηζάθηα. 

 

III. Handstacking on the floor 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα απνζηνιέο θνξηεγψλ ηα νπνία δηαλχνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο 

κίαο θαηεχζπλζεο φπνπ ηα πξντφληα ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ ρακειφ βάξνο θαη 

κεγάιν φγθν. 

 

IV. Μαδηθή Φφξησζε (Mass Loading) 

Πξφθεηηαη γηα θφξησζε ησλ πξντφλησλ καδηθά ζε νιφθιεξν ην θνξηεγφ ζε κία θνξά 

κε ηελ ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλνπ ή εκη-απηνκαηνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνχ. εκαληηθή 

επηξξνή επίζεο ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο απνζηνιψλ έρνπλ νη εμήο ηξεηο 

παξάγνληεο: 

o Crossdocking 

o Λεηηνπξγία – ρξήζε WMS (Warehouse Management System) 

o Πξντφληα κηθξνχ κεγέζνπο 

 

4.7 Γιαδικαζία Αποζηολήρ & Crossdocking 

Οη δχν κνξθέο crossdocking πνπ 

ζπλαληψληαη ζπρλά είλαη ε απιή κνξθή 

φπνπ απφ ηελ παξαιαβή ην πξντφλ 

ηνπνζεηείηαη θαηεπζείαλ ζην θνξηεγφ 

πξνο απνζηνιή θαη ην κειινληηθφ 

crossdocking φπνπ ηα παξαιακβαλφκελα 

πξντφληα ηνπνζεηνχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ν νπνίνο έρεη θαζνξηζηεί θαηά ηελ ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ηεο 

απνζήθεο σο ρψξνο crossdocking, φπνπ κε πξντφληα πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ 

απνζήθε απνζηέιινληαη ζε κειινληηθφ ρξφλν ζηνπο πειάηεο.  
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Όπσο είλαη θαλεξφ ε δηαδηθαζία ησλ απνζηνιψλ επεξεάδεηαη ζε πνιχ ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ crossdocking δηφηη κέζσ απηήο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κείσζε ηεο εξγαζίαο picking, δηαζθάιηζε ρψξνπ ζηα απνζεθεπηηθά 

ζπζηήκαηα θαη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

θαη νινθιήξσζε ησλ απνζηνιψλ. 

 

4.8 Γιαδικαζία Αποζηολήρ & WMS 

Ζ ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο WMS ζθνπεχεη  ζηε  βειηηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

απνζήθεο. Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ WMS παξέρνληαη επίζεο ζεκαληηθά νθέιε ζηηο 

δηαδηθαζίεο απνζηνιψλ ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε: 

 

 Αχμεζε ηνπ customer service 

Ζ αχμεζε ηνπ customer service επηηπγράλεηαη δηφηη ην WMS κπνξεί θαη πξνζθέξεη 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ πειάηε φπσο γηα 

παξάδεηγκα: « ε παξαγγειία ζαο έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα ζαο απνζηαιεί ζήκεξα», ή 

«ε παξαγγειία ζαο έρεη ζπιιερζεί θαη εηνηκάδεηαη γηα θφξησζε», ή «ε παξαγγειία 

ζαο έρεη θνξησζεί θαη βξίζθεηαη ζην δξφκν εδψ θαη 30 ιεπηά».  

 

 Αθξίβεηα ησλ θνξηίσλ ησλ απνζηνιψλ θαη ζε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

κεηαθνξψλ 

Σν WMS βνεζά ζηελ αθξίβεηα ησλ εκπνξεπκάησλ ησλ απνζηνιψλ θαζψο δίλεη 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα βάξε θαη ηνλ φγθν ην παθεηάξηζκα θαη ηηο ηδηνκνξθίεο 

ησλ πξντφλησλ θαη είλαη ζε ζέζε θάλνληαο απηφκαηνπο ππνινγηζκνχο λα πξνζθέξεη 

ιχζεηο θαη ηξφπνπο θφξησζεο ησλ θνξηεγψλ πνπ λα εθκεηαιιεχνληαη ην κέγηζην 

δπλαηφ βάξνο θαη φγθν θφξησζεο. Σέινο φζνλ αθνξά ηελ βειηίσζε ησλ κεηαθνξψλ 

απηή επηηπγράλεηαη δηφηη ην WMS κπνξεί θαη πξνζθέξεη κία ηζνξξνπία ζηε 

δηαδηθαζία απνζηνιψλ θαζψο κεηξά θαη δίλεη πιεξνθφξεζε ζηελ απνζήθε ζρεηηθά 

κε ηνπο ρξφλνπο άθημεο ησλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

πξνγξακκαηηδφκελνπο ρξφλνπο. 
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Κεθάλαιο 5
ο
 - Ηλεκηπονική Γιασείπιζη Αποθήκηρ & RFID 

5.1 Διζαγυγή   

O ηνκέαο ηεο δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο Logistics απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα 

ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη άκεζα νθέιε ζηα operation 

ηεο εηαηξίαο. Μέζα ζηα logistics θξχβνληαη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο θαη εηδηθά ζεκεία, 

ηα νπνία παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 Έλα απφ απηά ηα κπζηηθά, είλαη ην πψο εθκεηαιιεπφκαζηε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο 

παξέρνληαη απφ κία ζσζηή κεραλνξγάλσζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ θπθιψκαηνο θαη πψο 

κε ηε ρξήζε Αζχξκαησλ Εεχμεσλ (RF – Radio Frequency) ζηελ θαξδηά ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ιέγεηαη απνζήθε επηηπγράλνπκε ηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε, 

ζρεδηαζκφ, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηεο ξνήο ησλ πξντφλησλ απφ ην αξρηθφ 

ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη ην ηειηθφ ζηάδην εμαγσγήο απφ ηελ 

απνζήθε θαη θφξησζεο ζηα θνξηεγά δηαλνκήο. Οπδεκία ξνή πξντφλησλ ππάξρεη αλ 

δελ ππάξρεη ξνή πιεξνθνξηψλ. 

 

Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο ξνήο κέζσ ησλ απνζεθεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (παξαιαβήο , 

ηνπνζέηεζεο θαη ηαθηνπνίεζεο, ηξνθνδνζίαο ζέζεσλ ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη 

ζπιινγήο παξαγγειηψλ, απνζεκαηνπνίεζεο – απνγξαθψλ, δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ 

θαη δηαρείξηζεο επηζηξνθψλ θαη πιηθψλ δηαθίλεζεο), επηηπγράλεηαη κε δχν κέζα: 

 

I. Σν «hardware» ησλ απνζεθψλ: Σα απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα, ηα κεραλήκαηα 

δηαθίλεζεο πξντφλησλ, νη απηνκαηηζκνί, νη ξάκπεο, ηα θηίξηα ησλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ν εμνπιηζκφο ζε πιεξνθνξηαθά δίθηπα θαη 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, θ.ιπ. 

 

II. Σν «software» ππνζηήξημεο ηνπ απνζεθεπηηθνχ θπθιψκαηνο: 

 Σελ κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ hardware (π.ρ. κε 

ρξήζε παθέησλ πιεξνθνξηθήο πνπ δξνκνινγνχλ ηα κεραλήκαηα, 

απηνκαηνπνηνχλ ην picking, θιπ) 
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 Σελ επηθνηλσλία θαη ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θαη δηάρπζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ απνζεθεπηηθνχ θπθιψκαηνο (π.ρ. κε ηελ ειεθηξνληθή 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ (E.D.I), ηηο πιεξνθνξίεο κέζσ γξακκσηνχ θψδηθα 

– barcode, θιπ) 

 

Οπζηαζηηθή θαη ζεκειηψδε ζπλεηζθνξά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε απνηειεί ε ρξήζε 

Αζχξκαησλ Εεχμεσλ, κε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο νινθιεξψλνπλ ηαπηφρξνλα ηε 

ξνή πξντφλησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. ε απηή ηελ αλάγθε γξήγνξεο θαη νηθνλνκηθήο 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ έξρεηαη λα ζπλεπηθνπξήζεη ε ηερλνινγία. ηηο κέξεο καο, 

ππάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα πνπ βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηε 

κείσζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο, βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ κίαο 

απνζήθεο. Σα πην δηαδεδνκέλα θαη κε ηε κεγαιχηεξε 

εθαξκνγή είλαη ηα ζπζηήκαηα Pickto- Light, Voice 

Recognition θαη RFID. 

 

5.2 ςζηήμαηα Δπικοινυνίαρ RF 

Ζ επηθνηλσλία RF είλαη ε αληαιιαγή ζηνηρείσλ κεηαμχ ελφο καθξηλνχ ρεηξηζηή θαη 

ελφο ππεχζπλνπ απνζηνιήο κελπκάησλ απφ ηνλ ππνινγηζηή, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα 

ξαδηνθχκαηα σο κέζν επηθνηλσλίαο. Σα ξαδηνθχκαηα είλαη έλα ππνζχλνιν ησλ 

ζπρλνηήησλ ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα. Σα ξαδηνθχκαηα κπνξνχλ λα 

δηαπεξάζνπλ ηνπο ηνίρνπο, παηψκαηα, θαη γπαιί, δεκηνπξγψληαο έλα 

ρξεζηκνπνηήζηκν κέζν επηθνηλσλίαο, φπνπ παξαδνζηαθέο ιχζεηο δηθηχσζεο φπσο νη 

ηειεθσληθέο γξακκέο είλαη αθξηβέο ζηελ ηνπνζέηεζε ή θαη κε πξαθηηθέο ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο.  

 

Σα ζπζηήκαηα RF έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαθέξνπλ πξνο θαη απφ κία βάζε 

δεδνκέλσλ πιεξνθνξίεο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπίζεο ηα ζπζηήκαηα RF 

δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνζεθψλ (WMS) ιφγσ ηεο 

αθξίβεηαο θαη ηεο άκεζεο ελεκέξσζεο είηε γηα picking είηε γηα απφζεζε 

εκπνξεπκάησλ. Λφγσ κάιηζηα θαη ηεο κε ρξήζεο παξαγγειηφραξησλ, απνθεχγνληαη 

ιάζε ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ή κε παξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ φπσο είλαη ε ζπιινγή 

ησλ παξαγγειηφραξησλ απφ ηνλ picker, θάζε θνξά πνπ ηειεηψλεη κία εξγαζία.  
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Ζ πιεξνθφξεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο 

RF δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηε δηνίθεζε λα κπνξεί λα πάξεη γξήγνξεο απνθάζεηο 

έρνληαο αζθαιείο πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Οη επηθνηλσλίεο ξαδηνζπρλνηήησλ (RF) πξνζδίδνπλ νθέιε ζηηο 

δηεξγαζίεο ηεο απνζήθεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο:  

 

I. Γηαζεζηκφηεηα πιεξνθνξίαο 

Σν ζχζηεκα (RF) επηηξέπεη ζε πξαγκαηηθφ πάληα ρξφλν, λα δηαρεηξίδεηαη 

δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ζε κία απνζήθε φπσο απνζήθεπζε, εληνιέο πειαηψλ θ.α. 

Απηή ε δηαζεζηκφηεηα πιεξνθνξηψλ επηηξέπεη ζηελ απνζήθε λα 

αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο θαζεκεξηλέο κεηαβνιέο.  

 

II. πληνληζκφο εξγαζηψλ 

Οη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν επηθνηλσλίεο κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εθάζηνηε 

ρεηξηζηή, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε απηφλ λα ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαηά ην 

βέιηηζην ηξφπν. Ο θάζε ρεηξηζηήο πιένλ, δελ είλαη αλαγθαζκέλνο κφιηο 

ηειεηψζεη κία εξγαζία, λα πάεη ζε θάπνην γξαθείν γηα λα παξαιάβεη ηελ 

επφκελε εξγαζία ηνπ. Σν ζχζηεκα ζε κεδεληθφ ρξφλν ηνπ ηελ εκθαλίδεη. 

Μάιηζηα γλσξίδνληαο ην ζχζηεκα ηε ζέζε ηνπ ρεηξηζηή, κπνξεί λα επηιέμεη λα 

ηνπ δψζεη εξγαζία πνπ βξίζθεηαη ζε θνληηλή απφζηαζε.  

 

III. Ηρλειαζηκφηεηα εκπνξεπκάησλ 

Σν ζχζηεκα γλσξίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (in real time) πνπ βξίζθεηαη ην θάζε 

ηαπηνπνηεκέλν αγαζφ. Έηζη απνθεχγνληαη ιάζε, αιιά θαη  απαξραίσζε ηνπ 

αγαζνχ. Γίλεηαη πην εχθνιά ε ζπιινγή, αιιά επίζεο γλσξίδεη άκεζα θαη ηηο 

θελέο ζέζεηο ζε κία απνζήθε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θπζηθή έξεπλα θη έηζη 

βειηηψλεη θαη ηελ απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο απνζήθεο.  

 

Σα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο (RF) είλαη απαξαίηεηα ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο πνπ 

αλαδεηνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πιεξνθνξίεο. Δίλαη ζρεηηθά θζελά θαη ην ζεκαληηθφ 

είλαη πσο φια ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα WMS ππνζηεξίδνπλ ζπζηήκαηα (RF).  
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5.3 Λόγοι Υπήζηρ RF 

Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάγθε ηεο ρξήζεο Αζχξκαησλ Εεχμεσλ είλαη : 

 

 Ζ πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ απνζεθψλ 

Ζ πνιππινθφηεηα ζπλίζηαηαη αθελφο ζην φηη νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πιένλ ρξήζε 

δηαθφξσλ απνζεθεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (πιένλ ηνπ ελφο) γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

θσδηθψλ πνπ δηαθηλνχλ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο κε ηάζε ηελ 

αχμεζε ηεο γθάκαο ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ θσδηθψλ ηνπο. Δπίζεο 

δηαρσξίδνπλ ηνπο απνζεθεπηηθνχο ηνπο ρψξνπο, γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε , ζε 

επηκέξνπο πεξηνρέο (cross docking, transit, stock, ςπγεία, επηζηξνθέο, θιπ) ελψ 

πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο ηάζεηο ηνπ ECR (Efficient Consumer Reponse) θαη 

ησλ ηερλνινγηψλ EDI ζηε γξήγνξε παξαθνινχζεζε δηαδηθαζηψλ, παξαγσγή θαη 

κεηαθνξά εληχπσλ θαζψο θαη δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ. 

 

 Ζ απαίηεζε γηα ηαρχηεηα δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο πιεξνθνξηψλ θαη εληνιψλ 

Ζ απαίηεζε γηα κεγάιεο ηαρχηεηεο management εληνιψλ θαίλνληαη π.ρ. εάλ 

ππνζέζνπκε φηη ην κέζν απφζεκα παιεηψλ ζε κία εηαηξία είλαη 6.000 (ζχλεζεο ζηελ 

Διιάδα ζε κεζαία επηρείξεζε) κε έλα 1 κήλα θάιπςε δειαδή κε κέζν γχξηζκα 12 

θαη ζπλεπψο 14.4000 δηεξρφκελεο παιέηεο εηεζίσο in – out, ηφηε ζα έπξεπε θάπνηνο 

κέζα ζηελ απνζήθε λα «ηαθηνπνηήζεη» ηνπιάρηζηνλ 640 παιεηνθηλήζεηο (απφ ρψξν 

ζε ξάθη, απφ ξάθη ζε θφξησζε , θιπ) έλα έξγν δειαδή θαζφινπ εχθνιν γηα ηνλ 

αλζξψπηλν λνπ. 

 

 Ζ αλάγθε γηα κείσζε ιαζψλ θαηαρσξήζεσλ ζηνηρείσλ 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε θάζε ρεηξφγξαθε δηαδηθαζία : θάζε 2.500 πιεθηξνινγήζεηο 

έρνπκε 1 ιάζνο , ελψ ζε θάζε απηφκαηε αλάγλσζε – θαηαρψξεζε : θάζε 1.500.000 

εηζαγσγέο έρνπκε 1 ιάζνο , ζεκεησηένλ φηη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θνζηίδεη δχν 

θνξέο παξαπάλσ π.ρ. φηαλ ρξεηαζηεί ζηε δηφξζσζε ιαζψλ ζπιιεθηψλ παξαγγειηψλ. 

 

 Ζ αλάγθε γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θπθιψκαηνο Logistics 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ζην θχθισκα απηφ είλαη λα βξίζθνληαη ζπλέρεηα ηξφπνη ψζηε 

λα απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ κε θχξην 

φρεκα ηελ εθκεηάιιεπζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο γηα θαιπηέξεπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ.  
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 Ζ αλάγθε γηα απηφκαηε θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ 

Με ηελ απηφκαηε θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ επηηπγράλεηαη: ε 

ηρλειαζηκφηεηα πξντφλησλ γηα επθνιία αλάθιεζεο ,ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

ζηνηρείσλ γηα έθδνζε δεηθηψλ παξαγσγηθφηεηαο , ε απηφκαηε ελεκέξσζε ηεο 

δηνίθεζεο , ε ππνζηήξημε ηνπ θπθιψκαηνο επηζηξνθψλ θαη ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο 

ησλ απνγξαθψλ (REAL TIME). 

 

5.4 Δθαπμογή Σεσνολογίαρ RFID 

 
Ζ ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο απαηηεί νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα θαη ιχζεηο 

πνπ απηνκαηνπνηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

αμηνπνηψληαο ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο απηφκαηεο 

αλαγλψξηζεο αληηθεηκέλσλ κε ρξήζε γξακκσηψλ θσδηθψλ θαη ξαδηνζπρλνηήησλ 

(RFID). Γηα λα είλαη εθηθηή θαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπο απαηηείηαη νινθιεξσκέλνο θαη 

ζσζηφο ζρεδηαζκφο. Ζ ηερλνινγία RFID είλαη κε απιά ιφγηα κία ηερληθή φπνπ κε ηε 

ρξήζε ξαδηνζήκαηνο, πξνζδηνξίδεηαη ε εηηθέηα πνπ θέξεη θάπνην αληηθείκελν, 

επνκέλσο θαη ην ίδην ην αληηθείκελν. Αξρηθά αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ζηξαηφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ πνιεκηθή αεξνπνξία, γηα ηελ αλαγλψξηζε θηιηθψλ ή ερζξηθψλ 

αεξνζθαθψλ.  

 

Σν RFID εμππεξεηεί ηνλ ίδην ζθνπφ κε έλα barcode. Ζ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο 

κνηάδεη κε κία καγλεηηθή ισξίδα ζην πίζσ κέξνο κίαο θάξηαο ATM ή κίαο 

πηζησηηθήο (βι. εηθφλα). Πεξηέρεη δειαδή ηελ κνλαδηθή πιεξνθνξία γηα θάζε 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζην νπνίν βξίζθεηε. Καη φπσο θαη έλα barcode, έηζη θ αη 

κία ζπζθεπή RFID πξέπεη λα αληρλεπζεί, γηα λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο 

θέξεη. Μία ζεκαληηθή δηαθνξά θαη πιενλέθηεκα, είλαη ην γεγνλφο πσο κία ζπζθεπή 

RFID κπνξεί λα “δηαβαζηεί” απφ ζεκαληηθή απφζηαζε (κέρξη θαη 300 πφδηα γηα ηηο 

πςειέο ζπζθεπέο) απφ έλαλ αληρλεπηή.  

 

Γηα παξάδεηγκα (θάηη ην νπνίν εθαξκφδεη δνθηκαζηηθά S/M) κπνξεί λα αγνξαζηνχλ 

πξντφληα πνπ θέξνπλ ηε ζπζθεπή θαη έρνληαο ηα ζε κία ηζάληα, παίξλνληαο απφ ηνλ 

αληρλεπηή RFID λα “δηαβαζηνχλ” θαη λα γλσξίδεη ν αγνξαζηήο θαη ν πσιεηήο 

αθξηβψο ην θφζηνο απηψλ, ηελ πνζφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά, νηηδήπνηε πεξηέρεηαη 
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ζηε ζπζθεπή RFID σο πιεξνθνξία. Οη δπλαηφηεηεο ησλ RF scanners είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά δηάθνξα πιενλεθηήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα ζπζηήκαηα RFID.  

 

Απφ ηελ άιιε, έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηε ρξήζε RFID 

ζπζηεκάησλ είλαη ε δπζιεηηνπξγία πνπ παξαηεξείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

κεηαμχ αλαγλσζηηθψλ κεραλψλ θαη θαξηψλ RFID. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ζπκβεί 

φηαλ ην ζήκα πνπ δίλεηαη απφ κία εηηθέηα RFID ιακβάλεηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 

έλαλ αληρλεπηή - αλαγλψζηε απηψλ ησλ ζπζθεπψλ. Ζ εηηθέηα RFID δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε ηαπηφρξνλεο αληρλεχζεηο.  

Έηζη ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα νξγαλσζεί πνιχ πξνζεθηηθά γηα λα κελ ππάξμεη 

απηφ ην βαζηθφ πξφβιεκα.  

 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

ζπζηήκαηα RFID. Οη εηηθέηεο RFID κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ ζε κία επξεία πνηθηιία 

πεξηζηάζεσλ, φπνπ barcodes ή άιιεο ηερλνινγίεο δελ κπνξνχλ. Με απηφ ηξφπν: 

 

o Ζ εηηθέηα δε ρξεηάδεηαη λα είλαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ 

o Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηαβαζηεί κία εηηθέηα είλαη ιηγφηεξνο απφ 100 

ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ 

o Έλαο κεγάινο φγθνο εηηθεηψλ κπνξεί λα δηαβαζηεί ακέζσο ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη έλα ην ζηνηρείν 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Δνεπγή εηικέηα RFID  

Ζ ελεξγή εηηθέηα RFID φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, είλαη εμνπιηζκέλε κε κία 

κπαηαξία γηα λα κπνξεί κφλε ηεο λα εθπέκπεη ζήκα πξνο ηνλ αληρλεπηή. Παξαθάησ 

αλαθέξνληαη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ ελεξγψλ εηηθεηψλ.  

    Εικόνα  Μαγνητική Λωρίδα 
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Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα κίαο ελεξγνχ εηηθέηαο είλαη:  

i. Μπνξεί λα δηαβαζηεί απφ πνιχ κεγάιεο απνζηάζεηο (δεθάδεο κέηξα) 

ii. Υξεζηκνπνηεί απηφλνκε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα κίαο ελεξγνχο εηηθέηαο είλαη:  

i. Ζ εηηθέηα δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη 

κπαηαξίεο πνπ θέξεη 

ii. Ζ ελεξγή εηηθέηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά πην αθξηβή απφ κία παζεηηθή 

iii. Δίλαη αξθεηά νγθψδεο θαη πεξηνξίδεηαη έηζη ζε εθαξκνγέο 

iv. Ζ δαπάλε ζπληήξεζεο κίαο ελεξγνχο εηηθέηαο (αληηθαηάζηαζε κπαηαξηψλ), 

είλαη πνιχ κεγάιε 

v. Μία δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο κπαηαξίαο ζεκαίλεη πσο ην πξντφλ δελ κπνξεί 

λα «δηαβαζηεί»  

 

5.4.2 Παθηηική εηικέηα RFID  

Ζ παζεηηθή εηηθέηα RFID φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, δελ πεξηέρεη κπαηαξία, 

αιιά ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ αληρλεπηή. Ζ ελεξγνπνίεζε απηή γίλεηαη αθνχ ηα 

ξαδηνθχκαηα ην αληρλεπηή βξνπλ ηελ ζπεηξνεηδή θεξαία πνπ δεκηνπξγεί έλα 

καγλεηηθφ πεδίν. Έπεηηα ε εηηθέηα κπνξεί θαη ζηέιιεη πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ 

αληρλεπηή. Παξαθάησ αλαθέξνληαη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ 

παζεηηθψλ εηηθεηψλ.  

 

Σα ζεκαληηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα κίαο παζεηηθήο εηηθέηαο είλαη:  

i. Ζ εηηθέηα κπνξεί λα δηαβαζηεί ζε κηθξφηεξεο απνζηάζεηο απ’ φηη ε ελεξγή 

ii. Ζ εηηθέηα παξακέλεη αλαγλψζηκε γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

Απηφ ζεκαίλεη πσο θαη αλ αθφκα πνπιεζεί γηα παξάδεηγκα έλα πξντφλ, νη 

πιεξνθνξίεο παξακέλνπλ θαη αο έρνπλ αιιάμεη ηα δεδνκέλα (ηηκέο / εθπηψζεηο) ζην 

κέιινλ.  

 

Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα κίαο παζεηηθήο εηηθέηαο είλαη:  

i. Ζ κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα ρξήζεο ηεο 

ii. Ζ θζελή αγνξά ηεο 
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iii. Σν κηθξφ κέγεζνο ηεο πνπ ηελ θάλεη εχρξεζηε ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο 

αγαζψλ 

 

5.5 Οθέλη RFID 

Ζ ηερλνινγία RFID απνζθνπεί ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ παξαδνζηαθψλ 

γξακκσηψλ θσδηθψλ, νη νπνίνη απαηηνχλ νπηηθή επαθή θαη ζπγθεθξηκέλν 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πξνο αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη ρεηξηζκνχο πνπ 

ζέηνπλ ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ ηαρχηεηα θαη κνηξαία νδεγνχλ ζε ηπραία ή 

κε ζθάικαηα.  

 

Σν θπξηφηεξν επηρεηξεκαηηθφ φθεινο πνπ απνθνκίδεηαη απφ ηε ρξήζε RFID είλαη ε 

κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο κέζσ κίαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο παξαθάησ λέεο 

δπλαηφηεηεο: 

 

o Πιήξεο απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παξαγσγηθήο θαη εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο κε παξάιιειε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αθξηβήο θαηαγξαθή 

ζηνηρείσλ γηα ηήξεζε πιήξνπο ηρλειαζηκφηεηαο.  

 

o Τπνρξεσηηθή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη εθκεδεληζκφο 

ηπραίσλ ή κε ζθαικάησλ, εθφζνλ δελ απαηηνχληαη αλζξψπηλνη ρεηξηζκνί. 

 

o Γξήγνξεο θαη αθξηβείο απνγξαθέο, κείσζε ησλ ειιείςεσλ θαη ζπλεπψο αχμεζε 

ησλ επηηπρεκέλσλ παξαδφζεσλ, ρσξίο επηπιένλ πξνζσπηθφ.  

 

o Μείσζε «αγλψζησλ απσιεηψλ» (shrinkage).  
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Προβλήματα των συστημάτων 
RFID 

Προβλήματα 
ασφάλειας

Τεχνικά 
Προβλήματα

5.6 Πποβλήμαηα ςζηημάηυν RFID 

Σα πξνβιήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ RFID κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: 

  

i. Σερληθά πξνβιήκαηα  

 

ii. Πξνβιήκαηα Αζθάιεηαο 

 

 

 

 

 Σερληθά πξνβιήκαηα κε RFID 

 

Σα ζπζηήκαηα RFID κπνξνχλ λα κπινθάξνπλ εχθνια. Γεδνκέλνπ φηη ηα ζπζηήκαηα 

RFID ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα (φπσο ηα δίθηπα WiFi ή ηα θηλεηά 

ηειέθσλα), είλαη εχθνιν λα δερηνχλ παξεκβνιέο απφ άιιεο ζπζθεπέο θαη λα 

κπινθάξνπλ. Γπζιεηηνπξγία κεηαμχ αλαγλσζηηθψλ κεραλψλ θαη θαξηψλ RFID. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην εηζαγσγηθφ θνκκάηη ηεο ελφηεηαο, ε εηηθέηα δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε ηαπηφρξνλεο αληρλεχζεηο. Γειαδή ζε πεξηζζφηεξνπο 

απφ έλαλ αληρλεπηή RFID. Έηζη, ηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ πξνζεθηηθά 

θαη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη ηέηνηα 

πξνβιήκαηα. Έλα ηέηνην κέηξν, είλαη ην απνθαινχκελν “anti-collision protocol”, 

φπνπ επηηξέπεη ζηηο εηηθέηεο λα επηιέγνπλ “εθείλεο” αλαγλσζηηθφ κεράλεκα.  

 

Πξνβιήκαηα φκσο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη νη εηηθέηεο φηαλ ελεξγνπνηνχληαη 

πνιιέο ηαπηφρξνλα. Ο αλαγλψζηεο εηηθεηψλ αλ δελ πξνγξακκαηηζηεί ζην λα δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα «αλάγλσζεο», δελ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί δηαθνξεηηθά δεδνκέλα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο εηηθέηεο ηαπηφρξνλα. Πξέπεη ινηπφλ λα πξνγξακκαηηζηεί έηζη 

ψζηε ζε κεδεληθφ ρξφλν λα ζηέιλεη πίζσ ζηελ εηηθέηα «αξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο 

αλάγλσζεο» έηζη ψζηε λα ζηέιλνπλ νη εηηθέηεο ηα ζηνηρεία ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχο 

ρξφλνπο. 
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 Πξνβιήκαηα αζθαιείαο 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, κία εηηθέηα κπνξεί λα δηαβαζηεί απφ απφζηαζε κίαο ίληζαο, 

κέρξη θαη 20 πφδηα. Απηφ ζεκαίλεη πσο αλ ππάξρεη έλαο αληρλεπηήο (πνπ δελ είλαη ηεο 

εηαηξίαο) ζηε δηαδξνκή πνπ δηέξρεηαη ε εηηθέηα, κπνξεί λα ηε “δηαβάζεη”. Έηζη 

κπνξεί ν θαζέλαο λα δεη ην πεξηερφκελν ελφο θνξηίνπ. 

 

5.7 Βar Coding 

Σα βαζηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε barcodes ζα κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο:  

 

 Μείσζε ηεο εξγαζίαο 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κέζσ ηεο θσδηθνπνίεζεο - ηαπηνπνίεζεο ησλ θνξηίσλ, 

κεηψλεηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαιαβή ελφο θνξηίνπ. Μεηψλεηαη θαη ν 

ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηνχ ζηε βέιηηζηε ζέζε ζην ξάθη, αθνχ 

κε ην ζθαλάξηζκα ηνπ barcode ην ζχζηεκα, κέζσ (RF) παξέρεη απηνκάησο πνιιέο 

πιεξνθνξίεο.  

 

 Αθξίβεηα ζηηο πιεξνθνξίεο.  

Οη ζπλαιιαγέο πνπ πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ κέζσ ζπζηεκάησλ (RF) πεξηιακβάλνπλ 

ην πξνζδηνξηζκφ δηαθφξσλ θνξηίσλ θαη ζέζεο απηψλ. Έρεη παξαηεξεζεί, πσο ν 

θαιχηεξνο ρεηξηζηήο ειεθηξνληθνχ κέζνπ, θάλεη 1 ιάζνο ζηηο 300 πιεθηξνινγήζεηο. 

Μάιηζηα έρεη παξαηεξεζεί πσο θαηά ην ηέινο ηεο βάξδηα ε πηζαλφηεηα γηα ζθάικα 

θαηά ηελ πιεθηξνιφγεζε απμάλεηαη. Με ηελ εηζαγσγή - ρξήζε barcodes φκσο, έρεη 

παξαηεξεζεί πσο κπνξεί λα γίλεη 1 ιάζνο ζηηο 1.000.000 αληρλεχζεηο. Βιέπνπκε 

ινηπφλ πσο ν ζπλδπαζκφο RF θαη barcodes βειηηψλεη ζεκαληηθά ηνλ ρεηξηζκφ 

κεγάινπ φγθνπ πξντφλησλ. 

 

 Κνηλή γιψζζα 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ barcodes ζηα πξντφληα ηνπο φπνπ 

πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Όηαλ ινηπφλ κηα απνζήθε παξαιακβάλεη έλα 

πξντφλ απφ θάπνην πξνκεζεπηή, γλσξίδεη απηνκάησο ζηνηρεία πνπ  

γλσξίδεη θαη ν πξνκεζεπηήο. Έηζη απνθεχγνληαη ιάζε ιφγσ δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο 

θαη εγγξαθήο ζηε βάζε δεδνκέλσλ θάζε επηρείξεζεο.  
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Κιείλνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, ζα ιέγακε πσο ην ζεκαληηθφηεξν φθεινο πνπ 

απνθνκίδεη κία εηαηξία κε ηε ρξήζε barcodes, είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

ππνζηήξημε ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ (RF). 

Ζ πιεθηξνιφγεζε είλαη ζίγνπξα πην αξγή θαη ηα ιάζε πην εχθνια λα ζπκβνχλ. Απηφ 

γηα κία επηρείξεζε κπνξεί θαη λα είλαη εμαηξεηηθά θνζηνβφξν. Ο ζπλδπαζκφο (RF) 

θαη barcodes είλαη ζίγνπξα πνιχηηκνο. 

 

5.8 RFID & ύγκπιζη με ηα Βarcodes 

Οη εηηθέηεο RFID θαη ηα barcodes θέξνπλ θαη ηα δχν πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα. 

Δληνχηνηο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ηερλνινγηψλ:  

 

 Οη ζπζθεπέο αλίρλεπζεο barcode (scanners), απαηηνχλ ηελ νπηηθή επαθή κε ηα 

ηππσκέλα barcode. Απφ ηελ άιιε νη ζπζθεπέο αλίρλεπζεο RFID εηηθεηψλ δελ 

απαηηνχλ νπηηθή επαθή κε ηηο εηηθέηεο νχηε ηηο ελεξγέο, νχηε ηηο παζεηηθέο. 

  

 Οη εηηθέηεο RFID κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ απφ ηε ζπζθεπή, αθφκε θαη ζε 

απφζηαζε 300 πνδηψλ. Σν ηππσκέλν barcode γηα λα δηαβαζηεί κπνξεί λα 

βξίζθεηαη ην πνιχ ζε απφζηαζε κέρξη θάπνηα κέηξα.  

 

 Οη ζπζθεπέο αλάγλσζεο ησλ RFID κπνξνχλ λα «δηαβάζνπλ» ηηο εηηθέηεο RFID 

πάξα πνιχ γξήγνξα. Πάλσ απφ 40 εηηθέηεο κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ αλά 

δεπηεξφιεπην. Αληίζεηα, ε αλάγλσζε ησλ barcode είλαη πνιχ ρξνλνβφξα εμαηηίαο 

ηνπ γεγνλφηνο πσο πξέπεη λα ππάξρεη άκεζε νπηηθή επαθή κε ην πξντφλ πνπ θέξεη 

ην ηππσκέλν barcode. Μάιηζηα, αλ ε εηηθέηα ηνπ barcode έρεη ηζαιαθσζεί, ηφηε 

ρξεηάδνληαη δεπηεξφιεπηα γηα λα δηαβαζηεί έλα πξντφλ πνπ θέξεη ηελ εηηθέηα 

barcode.  
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 Σν γεγνλφο πσο ε εηηθέηα barcode πξέπεη λα θαίλεηαη ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο / ζπζθεπαζίαο. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

νη θζνξέο ζηελ εηηθέηα είλαη πην εχθνιν λα ζπκβνχλ. Αληίζεηα, εθηφο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη RFID εηηθέηεο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη κέζα ζην πεξηερφκελν, 

θαιχπηνληαη ηα ειεθηξνληθά ζπζηαηηθά θαη απφ κία πιαζηηθή θάιπςε. Έηζη 

πξνζηαηεχνληαη πνιχ θαιχηεξα θαη κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ.  

 

 Όηαλ εθηππψλεηαη έλα barcode ζεκαίλεη πσο φηη πιεξνθνξίεο έρνπλ πεξαζηεί ζε 

απηφ είλαη δεδνκέλεο θαη δελ δέρνληαη αιιαγή. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή, πξέπεη 

λα εθηππσζεί λέν barcode. Οη εηηθέηεο RFID ιφγσ ηεο ηερλνινγίαο ηνπο κπνξνχλ 

λα δερζνχλ λέεο πιεξνθνξίεο ή δηαγξαθή ησλ παιαηψλ.  

 

5.9 Γιασείπιζη Αποθεμάηυν & Δςθςή ςζηήμαηα  

Θα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε πσο έλα ζχζηεκα είλαη επθπέο, φηαλ εθηφο απφ 

πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο, κπνξεί λα κεηαηξέςεη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζε κεζφδνπο 

θαη δηαδηθαζίεο. Όηαλ ην ζχζηεκα θαηαθέξλεη θάηη ηέηνην θαη κε ηε ζπλερή 

πιεξνθφξεζε ην ζχζηεκα βειηηψλεη ζπλερψο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο, ηφηε ε 

επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα απηφ, εμειίζζεηαη θαη αλαπηχζζεηαη.  

 

Δδψ φκσο ηίζεληαη θαη ηα εμήο εξσηήκαηα:  

 Πψο νξίδεηαη κηα επθπήο απνζήθε ;  

 Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία κίαο επθπνχο απνζήθεο ;  

 Πψο ιεηηνπξγεί κία επθπήο απνζήθε ;  

 

Μία επθπήο απνζήθε πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα Ζ/Τ, έλα εμνπιηζκφ ρεηξηζκνχ ησλ 

πιηθψλ, έλαλ εμνπιηζκφ πνπ βνεζά ζηελ απνζήθεπζε θαζψο θαη ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ πνπ ιεηηνπξγεί ζην ρψξν ηεο απνζήθεο. Όζν ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

βειηηψλεηαη (θαη βειηηψλεηαη ζπλερψο ρσξίο θάπνην ηέινο), νδεγνχκαζηε ζηε κείσζε 

ησλ ιαζψλ. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, νδεγεί επίζεο θαη ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ κε παξαγσγηθψλ σξψλ εξγαζίαο.  
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Ζ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιαζψλ θαη ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, νδεγνχλ ζηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Ζ θαιχηεξε εμππεξέηεζε πειαηψλ νδεγεί ζηηο 

πςειφηεξεο πσιήζεηο. Οη πςειφηεξεο πσιήζεηο δεκηνπξγνχλ επεκεξία ζηελ 

επηρείξεζε θαη ζπλήζσο αλάπηπμε απηήο.  

 

Αθνχ έρεη επηηεπρζεί ε δηαρείξηζε ησλ πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ, εκθαλίδεηαη θαη ε 

κείσζε ησλ ρξφλσλ αλακνλήο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ κείσζε απηή δίλεη θαη κία 

πην γξήγνξε απάληεζε ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Ζ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ θαη απμάλεη ηνλ αξηζκφ ηνπο. Μφιηο 

κεδεληζηνχλ ηα ιάζε θαη νη ρξφλνη αλακνλήο ησλ πιεξνθνξηψλ ειαρηζηνπνηεζνχλ, ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ είλαη ζίγνπξε. Ζ απνζήθε έρεη επηηειέζεη ηνλ βαζηθφ ηεο 

ζηφρν.  

 

Έπεηηα, ην ηειεπηαίν βήκα, είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο γηα 

λα βειηηζηνπνηεζεί ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ηεο απνζήθεο, ν εμνπιηζκφο θαη ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηεο. Οη έγθπξεο θαη έγθαηξεο πιεξνθνξίεο ζα βνεζήζνπλ ζηε ζπκπχθλσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ. 

Μφλν νη πιεξνθνξίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο, επειημίαο θαη βειηηζηνπνίεζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο κίαο απνζήθεο. 
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Κεθάλαιο 6
ο
 - ςζηήμαηα Γιασείπιζηρ Αποθεμάηυν (WMS) 

6.1 Διζαγυγή 

Ζ απνζήθε ιφγσ ηεο ζέζεο ηεο θαη ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ζην 

θέληξν ηεο αιπζίδαο ησλ logistics, δέρεηαη πηέζεηο απφ δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ην 

ζχζηεκα παξαγγειηψλ, ηηο πξνβιέςεηο, ηνλ ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο παξαγσγήο θαη 

αγνξάο, ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ηηο κεηαθνξέο θιπ. Απνηέιεζκα απηψλ, είλαη 

ε ραψδεο θαηάζηαζε ζην ρψξν ηεο απνζήθεο κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο. Έηζη θαζεκεξηλά παξνπζηάδνληαη ζηηο απνζήθεο ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φπσο:  

i. Με απνδνηηθέο ζπλαιιαγέο 

ii. Καθή αμηνπνίεζε ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 

iii. Διιηπήο γλψζε ηνπ απνζέκαηνο κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ απσιεηψλ 

iv. Λάζνο απνζέζεηο θαη ζπιινγέο κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο 

θαη ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

v. Παξακνλή παιαηνχ απνζέκαηνο θαη επαίζζεησλ παξηίδσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζηελ απνζήθε, κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

ηεο απνζήθεο θαη ελ ζπλερεία ηελ πξφθιεζε δεκηψλ ζηελ επηρείξεζε  

 

Απνηειεί πξφθιεζε γηα θάζε ζχγρξνλε εηαηξεία ε εγθαηάζηαζε ησλ ιεγφκελσλ 

Warehouse Management System θαζψο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζεκαηνδνηεί ην 

πέξαζκα απφ κηα απιή απνζήθε πνπ εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο ηεο φζν θαιχηεξα 

κπνξεί, ζε έλα πιένλ κνληέξλν θέληξν δηαλνκήο ζρεδηαζκέλν λα θαιχπηεη φρη κφλν 

ηηο παξνχζεο αλάγθεο αιιά θαη ηηο κειινληηθέο.  

 

Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο πξσηαξρηθφ ξφιν παίδνπλ ε επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε ζσζηή εθκεηάιιεπζε ηνπ 

απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε ζσζηή εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πνιινί αθφκε 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο, φκσο νθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ν παξάγνληαο ζηνλ νπνίν 

δίλεηαη ζήκεξα κεγαιχηεξε ζεκαζία είλαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο. 

Ο ιφγνο είλαη απιφο, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειεί πεγή ειέγρνπ γηα ηηο 

εξγαζίεο ζε κηα απνζήθε. 
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Ζ έλλνηα ηεο απνζήθεπζεο εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα είλαη ζρεδφλ ηφζν παιηά φζν ν 

πνιηηηζκφο καο , αιιά έλα λέν θχκα ηεο ηερλνινγίαο έρεη βειηηψζεη ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ ηε δπλαηφηεηα απφδνζεο ηεο απνζήθεο εκπνξεπκάησλ {Hoffman, 2007}. 

 

6.2 Οπιζμόρ WMS 

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζήθεο (WMS) είλαη κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ πνπ 

ππνζηεξίδεη ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο κίαο απνζήθεο. Σα ζπζηήκαηα WMS 

επηηξέπνπλ ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ, φπσο ε παξαθνινχζεζε ησλ 

επηπέδσλ ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζηε «ζσζηή ζέζε» κέζα ζηνλ 

απνζεθεπηηθφ ρψξν. Σα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα είλαη απηφλνκεο εθαξκνγέο ή 

κέξνο ηνπ «ελδνεπηρεηξεζηαθνχ» ζπζηήκαηνο ζρεδηαζκνχ (ERP).  

 

Σα πξψηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζήθεο κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ κφλν απιέο 

ιεηηνπξγίεο , φπσο ε δηαρείξηζε ησλ ζέζεσλ απνζήθεπζεο. Οη ηξέρνπζεο εθαξκνγέο 

WMS κπνξεί λα είλαη ηφζν πνιχπινθεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη σο 

πιεξνθνξίεο , γηα ηε γεληθή δηαρείξηζε κίαο απνζήθεο , λα ρξεηάδνληαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα λα ην ππνζηεξίμεη.  

 

Πην εμειηγκέλα ζπζηήκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ κέζσ ρξήζεο RFID ή «vνice recognition». Αλεμάξηεηα 

απφ ην πφζν απιέο ή ζχλζεηεο είλαη νη εθαξκνγέο , ν ζηφρνο ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο απνζήθεο παξακέλεη ε ίδηα - λα παξέρεη ζηε δηνίθεζε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ειέγρνπλ απνηειεζκαηηθά ηε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ κέζα ζε 

κηα απνζήθε. 

 

6.3 Λόγοι ηοποθέηηζηρ ενόρ WMS 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη κηαο ζχγρξνλεο απνζήθεο θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε 

νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ πςεινχ δείθηε απφδνζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζήθεο (WMS) ηα νπνία 

πξσηνεκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 70’.  
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χκθσλα κε ηνλ (Ramaswani, 2001), ε πξψηε αγνξά παγθνζκίσο πνπ δαπάλεζε 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηελ αγνξά ινγηζκηθνχ απηνκαηνπνίεζεο ηεο απνζήθεο 

ήηαλ ε ακεξηθάληθε. Σα WMS ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ ην 2001 σο ε πην 

αμηφπηζηε ιχζε ινγηζκηθνχ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, 

κεηαμχ φκσο ησλ ιχζεσλ απηψλ ζπγθαηαιέγνληαη ηα ERP (Enterprise Resource 

Planning) θαη ηα CRM (Customer Relationship Management) θαη ηα TMS (Transport 

Management System). 

 

 Ζ απμαλφκελε δήηεζε θαη ε αλάγθε θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ σζνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ δηεχξπλζε ησλ ζηφρσλ ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ππεξεζίεο 

έγθαηξσλ παξαδφζεσλ, ζαθήο θαηαγξαθή απνζεκάησλ ζηνπο θαηαιφγνπο, 

εμαηνκηθεπκέλε πινπνίεζε παξαγγειηψλ θαη άκεζε αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

 

Εικόνα  Ροή λειτουργίασ ενόσ WMS 

Ζ εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή ελφο WMS ινγηζκηθνχ πξνζθέξεη ζηελ επηρείξεζε 

επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, θαηαγξαθή ηεο πιεξνθνξίαο ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ 

νξζή δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ πιηθψλ ηεο απνζήθεο, απφ ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο κέρξη 

ηε ζηηγκή ηεο απνζηνιήο ηνπο ζηνλ παξαιήπηε. Αμηνπνηνχληαη νξζφηεξα νη 

απνζεθεπηηθνί ρψξνη, δηφηη ην ζχζηεκα επηιέγεη απηφκαηα ηνλ θαηάιιειν 

απνζεθεπηηθφ ρψξν θάζε πξντφληνο θαη, παξάιιεια, θάζε ζχζηεκα δχλαηαη λα 

δηαρεηξηζηεί πνιιαπιέο απνζήθεο ηαπηφρξνλα. Μεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ειιείςεσλ, θαζψο παξέρνπλπιήξε επνπηεία ησλ απνζεκάησλ κε άκεζε ελεκέξσζε 

κέζσ αλαθνξψλ ησλ δηνηθνχλησλ, γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ην απφζεκα πέζεη θάησ απφ 

ηα επηηξεπηά επίπεδα. 
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εκαληηθφ φθεινο απνηειεί θαη ν εθκεδεληζκφο ιαζψλ θαηά ηελ εθπιήξσζε 

παξαγγειηψλ, θαζψο νξίδνληαη θσδηθνπνηεκέλεο εηηθέηεο ζηα πξντφληα, ψζηε λα 

ηαπηνπνηνχληαη άκεζα θαηά ηελ δηαθίλεζε ηνπο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε (Autry, Bobbit, 

Smith, 2003), απμάλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, πεξίπνπ 30%, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη κεηψλεηαη αληίζηνηρα, ζην 20%, ην επίπεδν ησλ απνζεκάησλ, κέζσ 

ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ. 

 

Σέινο, ε απηνκαηνπνηεκέλε δηαρείξηζε ησλ ζέζεσλ απνζήθεπζεο θαη νη πξαθηηθέο 

βειηηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα WMS ζπζηήκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εμφδσλ 

(Autry, Bobbit, Smith, 2003). 

 

6.4 Κπίζιμα ηοισεία ενόρ WMS 

Ζ απφθαζε κηαο εηαηξείαο λα αγνξάζεη έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

απνζεθεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε νξηζκέλσλ 

βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, απαξαίηεηα γηα ηε ζρεδίαζε αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ελφο ηέηνηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Καηά ηελ νκαδνπνίεζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηαπηζηψλνπκε φηη έρνπλ ζρέζε 

κε: 

 Σελ αλάιπζε ηεο πιεξνθνξίαο 

 Σε δηαρείξηζε ηεο εξγαζίαο 

 Σελ αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ππνζηήξημεο 

αλ ραξαθηεξηζηηθά αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα αθφινπζα: 

 

 Σε δπλαηφηεηα απνζηνιήο αλαθνξψλ (reports) κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

 Σε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ πάλσ ζε απηέο ηηο αλαθνξέο 

φπσο: εκεξνκελία, ζηνηρεία εξγάηε, πεξηγξαθή εξγαζίαο 

 Σελ χπαξμε δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ απνζεθεπηηθψλ 

δηεξγαζηψλ 

 Σελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζψο θαη 

ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηνπο ζε αξρείν ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ε ηζηνξηθή 

ηνπο αλάιπζε 

 



[73] 
 

αλ ραξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ δηαθξίλνπκε:, 

 

 Σε κέηξεζε απνδνηηθφηεηαο αλά εξγάηε 

 Σνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ εξγαζηψλ 

 Σε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 

αλ ραξαθηεξηζηηθά αλάιπζεο δηεξγαζηψλ ππνζηήξημεο κπνξνχκε λα θαηαγξάςνπκε 

ηα αθφινπζα: 

 

 Σε δπλαηφηεηα ραξηνγξάθεζεο ηεο απνζήθεο θαη εληνπηζκνχ ησλ δηαθφξσλ 

απνζεκάησλ 

 Σελ ηθαλφηεηα ζπλερνχο ζπγθέληξσζεο θαη έμππλεο επαλαηνπνζέηεζεο ησλ 

νκνεηδψλ απνζεκάησλ 

 Σε δπλαηφηεηα ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ picking, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

ηζνθαηαλνκή ζε φιεο ηηο δψλεο θφξησζεο 

 

Σν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα WMS ζα πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα 

εηδνπνηεί ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ φηαλ: 

 

 Οη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ απνζεθεπηηθψλ δηεξγαζηψλ είλαη πνιχ 

ρακεινί. 

 Τπάξρεη αληζνξξνπία ζηελ αλάζεζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ 

εξγαζηψλ. 

 Απαηηνχληαη ππεξσξίεο 

 Παξαβηάδνληαη ηα απνζέκαηα αζθαιείαο 

 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλα ηέηνην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο: 

 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ 

 Γηα ηηο δηεξγαζίεο θφξησζεο (picking) θαη επαλαθφξησζεο (crossdocking) 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ απνζεθεπηηθψλ εξγαζηψλ 
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6.5 Βαζικέρ Λειηοςπγίερ ενόρ ολοκληπυμένος WMS 

Σν εξψηεκα φκσο είλαη πνηεο είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο νινθιεξσκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απνζήθεο θαη ηαπηφρξνλα πσο εληάζζνληαη ζηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απηήο ζε θαζεκεξηλή βάζε;  

 

Ξεθηλάεη κε ηελ εηζαγσγή εηδψλ ζηελ απνζήθε. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα γίλεη απφ ηηο 

ξάκπεο θφξησζεο ή απφ ηελ παξαγσγή. ην ζεκείν απηφ ηαπηνπνηνχληαη απφ ην 

ζχζηεκα νη Μ.Α (κνλάδεο απφζεζεο) θαη εθηππψλνληαη εηηθέηεο κε barcode. ηε 

ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε αζχξκαηνπ ηεξκαηηθνχ ν ρεηξηζηήο ζαξψλεη ηε κνλάδα 

απνζήθεπζεο θαη ην ζχζηεκα ηξέρνληαο εηδηθνχο αιγφξηζκνπο πξνηείλεη ηελ ζέζε 

ζηελ νπνία ζα απνζεθεπηεί ην είδνο. Ο ρεηξηζηήο αθνχ ηνπνζεηήζεη ηελ κνλάδα 

απνζήθεπζεο ζηελ πξνηεηλφκελε ζέζε ζαξψλεη πάιη ην barcode ηεο ζέζεο θαη 

επηβεβαηψλεη ηε ζπλαιιαγή. 

 

Σν ζχζηεκα εθηφο ησλ άιισλ, πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνηείλεη 

ελαιιαθηηθέο ζέζεηο, λα δέρεηαη θαη λα θαηαγξάθεη ηηο παξεκβάζεηο, λα κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί πεξηπηψζεηο παξαιαβήο ζηελ πξν-απνζήθε ή παξαιαβήο επηζηξνθψλ θαη 

λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα δέζκεπζε θαη απνδέζκεπζε κνλάδσλ απνζήθεπζεο, γηα 

πνηνηηθφ έιεγρν, ζπγθεθξηκέλν πειάηε, παξηίδα θ.α. 

 

Αθφκε, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ έθδνζε εληχπσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξαιαβή, λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα πξνεθηχπσζε εηηθεηψλ barcode 

θαη γηα δηαρείξηζε εληνιψλ παξαιαβήο θαη έθδνζε δειηίσλ εηζαγσγήο. Έλα άιιν 

βαζηθφ ζηάδην ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο απνζήθεο είλαη ε πξνεηνηκαζία θαη 

θαηαζθεπή ησλ ιηζηψλ ζπιινγήο θαη ε δηαρείξηζε απηψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ην θχθισκα ζπιινγήο είλαη ε χπαξμε θπθιψκαηνο παξαγγειεηνιεςίαο. Οη 

παξαγγειίεο ηξνθνδνηνχληαη ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνζήθεο, απφ 

ην θεληξηθφ ζχζηεκα. Παξ’ φια απηά 

πξέπεη λα έρεη θαη ην ίδην ηε δπλαηφηεηα 

δηαρείξηζεο θαη εηζαγσγήο λέσλ 

παξαγγειηψλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο ή 

γηα πεξηζζφηεξε επειημία.  
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Αθνχ θαηαρσξεζνχλ νη παξαγγειίεο ηφηε κέζσ εηδηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο απνζήθεο θαη εηδηθψλ αιγνξίζκσλ θαηαζθεπάδνληαη 

νη ιίζηεο ζπιινγήο. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχληαη 

ιίζηεο ζπιινγήο ζπγθεληξσηηθά ή γηα θάζε παξαγγειία μερσξηζηά ή γηα θάζε 

δξνκνιφγην ην νπνίν εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία παξαγγειίεο. Δπίζεο πξέπεη 

λα ππάξρεη πιήξεο δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ εμππεξέηεζεο ησλ 

ιηζηψλ ζπιινγήο θαη λα δίλεηαη δπλαηφηεηα ζηα αζχξκαηα ηεξκαηηθά λα 

εμππεξεηνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θάζε θνξά θαη δηαθνξεηηθή εληνιή. 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο γίλεηαη θαη απηή κέζσ αζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ. Σν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο απνζήθεο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθρσξεί κία ή 

πεξηζζφηεξεο ιίζηεο ζπιινγήο ζε θάζε ηεξκαηηθφ. Ο ρεηξηζηήο αθνχ ιάβεη ζηελ 

νζφλε ηνπ ηεξκαηηθνχ ηνπ, πιεξνθνξία γηα ηε ζέζε θαη ηε κνλάδα απνζήθεπζεο πνπ 

πξέπεη λα ζπιιέμεη πεγαίλεη θαη επηβεβαηψλεη ηελ ζπιινγή ζαξψλνληαο ηα barcode 

ηεο ζέζεο θαη ηεο κνλάδαο απνζήθεπζεο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ελαιιαθηηθή κνλάδα απνζήθεπζεο.  

 

Άιιεο βαζηθέο ζπλαιιαγέο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηήζεη ην ζχζηεκα είλαη ε 

απνγξαθή θαη ε ηαθηνπνίεζε ηεο απνζήθεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ε απφθιηζε 

αλάκεζα ζηε θπζηθή θαη ηελ κεραλνγξαθηθή απνζήθε είλαη πάληα κεδεληθή. Σν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη γηα θάζε ζπλαιιαγή πέξα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ηαθηνπνίεζεο, λα κπνξεί λα ειέγρεη πάληα ηε ζρέζε ησλ κνλάδσλ απνζήθεπζεο θαη 

ζέζεσλ θαη λα απηνδηνξζψλεηαη ή λα ζηέιλεη θαηάιιεια κελχκαηα, ψζηε ε θπζηθή, 

κε ηε κεραλνγξαθηθή απνζήθε, λα βξίζθνληαη πάληα ζε ηαχηηζε.  

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο απφζεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ιηζηψλ 

ζπιινγήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αιγφξηζκνη κε θξηηήξηα φπσο ε ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ηεο ζέζεο θαη ηεο κνλάδαο απνζήθεπζεο, ε ρσξεηηθφηεηα ησλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, νη πξνηεξαηφηεηεο, ην θφζηνο αιιαγήο δηαδξφκνπ, ε 

ηαρπθηλεζία ησλ εηδψλ, νη δεζκεχζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, παξηίδεο θαη είδε, ε 

επθνιία πξφζβαζεο ηεο ζέζεο, ε πνηφηεηα, ε παιαηφηεηα, νη εκεξνκελίεο ιήμεσο θα.  
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Δπίζεο πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πξντζηάκελν απνζήθεο ή ζηνλ logistics 

manager ηεο επηρείξεζεο λα ρξεζηκνπνηεί ζπλδπαζκνχο θξηηεξίσλ ψζηε λα 

εθαξκφδεη θάζε θνξά δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο απφζεζεο θαη ζπιινγήο, αλ ην επηζπκεί. 

ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο απνζήθεο, δειαδή ηελ θφξησζε θαη 

απνζηνιή, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο απνζήθεο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

δηαρείξηζε εληνιψλ παξάδνζεο, γηα έθδνζε δειηίσλ απνζηνιήο, θηβσηνινγίσλ, 

εηηθέηαο πειάηε – ζρνιείν αλά πεξηνρή θαζψο θαη γηα απνπαιεηνπνίεζε θαη αλ 

ρξεηαζηεί λέα παιεηνπνίεζε εηδψλ, επηβεβαίσζε θαη έιεγρν ηεο παξαγγειίαο.  

 

Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

απνζήθεο, ην νπνίν κάιηζηα ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζα εθηηκάηαη ηδηαίηεξα απφ ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα είλαη ην ηκήκα δεηθηψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ απφδνζεο ηεο απνζήθεο. Ζ εμαγσγή πιεξνθνξηψλ φπσο ζπιιερζείζεο ή 

παξαιεθζείζεο Μ.Α., αλά εξγαηνψξα, πιεξφηεηα απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, δείθηεο 

θηλήζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ, πνζνζηφ νινθιεξσκέλσλ παξαγγειηψλ, δείθηεο 

απφδνζεο ρεηξηζηψλ θαη παιεηνθφξσλ νρεκάησλ θιπ, ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξε 

πιεξνθνξία ζην θέληξν απνθάζεσλ κε ζπλέπεηα ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ, 

ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε γξήγνξε θαη απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Πέξα απφ απηέο ηηο βαζηθέο γηα ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο απνζήθεο ιεηηνπξγίεο, έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη 

επηπιένλ state of the art εξγαιεία ινγηζκηθνχ φπσο κία γξαθηθή ηνπνγξαθηθή 

απεηθφληζε ηεο απνζήθεο ε νπνία ζα επηηξέπεη ζε θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο λα ζρεδηάδνπλ, λα νξίδνπλ θαη λα ηξνπνπνηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

απνζήθεο. Έλα ηέηνην εξγαιείν ζα κπνξεί λα απεηθνλίζεη ζε θάηνςε αιιά θαη ζε 

πξννπηηθή ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο αιιά θαη λα δψζεη γξαθηθά πιεξνθνξίεο γηα 

ην πεξηερφκελφ ηνπο, ηηο δηαζηάζεηο, ηε ρσξεηηθφηεηα, ηελ επθνιία πξφζβαζεο, ην 

ηζηνξηθφ ζπλαιιαγψλ θιπ.  

 

Αθφκα κέζσ ηεο ηνπνγξαθηθήο απεηθφληζεο κε δπλαηφηεηα εζηίαζεο ζε κία ζέζε ζα 

κπνξνχζακε λα πάξνπκε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε θαη ην πεξηερφκελφ 

ηεο. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνζήθεο 

πεξηιακβάλεη θαη απαηηεί ηε ρξήζε αζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ.  
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Σν ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ χπαξμε ελφο εξγαιείνπ 

ινγηζκηθνχ ην νπνίν ζα επνπηεχεη ηε ρξήζε απηψλ ησλ ηεξκαηηθψλ θαη ησλ ρξεζηψλ 

ηνπο. Ο πξντζηάκελνο απνζήθεο κε έλα ηέηνην εξγαιείν ζα κπνξεί λα επηβιέπεη κέζσ 

ηνπ ππνινγηζηή ηνπ φιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηελ απνζήθε θαη ζα κπνξεί 

λα επηθνηλσλήζεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε φπνην ρεηξηζηή αζχξκαηνπ ηεξκαηηθνχ 

επηζπκεί, είηε γηα λα δξνκνινγήζεη εληνιέο, είηε γηα λα ζηείιεη κήλπκα. Ζ 

παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθηεινχλ νη ρεηξηζηέο ησλ ηεξκαηηθψλ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ζε έλα θεληξηθφ monitor ή ελαιιαθηηθά γηα θάζε ρεηξηζηή ζε 

δηαθνξεηηθά monitors. 

 

 Βαζηθή αθφκα ιεηηνπξγία πξέπεη λα είλαη ε δπλαηφηεηα αλαζεψξεζεο ησλ εληνιψλ 

ζπιινγήο θαη ε εθρψξεζε θαη δξνκνιφγεζε λέσλ εληνιψλ ζπιινγήο ζε αζχξκαηα 

ηεξκαηηθά, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ζπλαιιαγψλ. 

 

 

6.6 Modules ενόρ WMS 

Όπσο ήδε δηαθαίλεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, δελ αξθεί ε απιφηεηα θαη ε 

ρξεζηηθφηεηα ζε έλα WMS, αιιά ε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδεη ηα παξαπάλσ κε 

δηαξθή ξνή πιεξνθνξίαο ψζηε πξαγκαηηθά λα απνηειέζεη εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηαπηφρξνλα κε ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο απνζήθεο. 

 

Έηζη ινηπφλ είλαη ζεκαληηθή ε χπαξμε ελφο ιηηνχ UI ψζηε νη αλάγθεο λα 

θαιχπηνληαη κε ηαρχηεηα, αζθάιεηα θαη επθνιία αιιά ηαπηφρξνλα ε επειημία ελφο 

WMS ζε ηερληθφ επίπεδν θαη ηα εξγαιεία (exit points) πνπ δίλεη ζε ηερληθά 

θαηαξηηζκέλα άηνκα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρεκέλε αλάιπζε θαη 

πινπνίεζε ελφο έξγνπ. 

 

πγθεθξηκέλα θαη γηα λα θαιπθζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο, ηa ειάρηζηα ηa νπνίa πξέπεη 

έλα WMS λα πξνζθέξεη είλαη ηα αθφινπζα: 
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 Δηζαγσγέο: 

 

Γηαρείξηζε αλακελφκελσλ παξαιαβψλ (PΟs & ASNs) κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

ηνπο ζην ζχζηεκα ρεηξνθίλεηα ή απηφκαηα κε ηε ρξήζε θάπνηνπ service, απφ ην 

εκπνξνινγηζηηθφ πξφγξακκα (ERP) ή φπνην άιιν πξφγξακκα ηεο ηδίαο ή φρη 

εηαηξείαο. 

Με ηελ ηαπηφρξνλε άλζεζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαζψο θαη 

ηάζε ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο, ζεκαληηθφ είλαη ην 

WMS λα κπνξεί λα αληιήζεη πιεξνθνξία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (web services) 

θαζψο θαη λα ππνζηεξίδεη φια ηα γλσζηά πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο (xml, sql 

statements, ASCII etc). 

 

Σαπηφρξνλα, ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο πνπ εμεηάδνληαη, πξέπεη λα είλαη εθηθηή 

ε πηζαλφηεηα ζχλδεζεο ASNs θαη PΟs ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο (& 

ζπζηεκηθήο) παξαιαβήο λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο δηαθνξψλ 

αλακελφκελσλ/παξαιεθζέλησλ θαζψο θαη ε «μερξέσζε» ησλ αληίζηνηρσλ PΟs. 

 

 Παξαιαβή & Απφζεζε: 

 

Ζ παξαιαβή εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη θπζηθά ζηηο ξάκπεο (ή φπνηνλ άιιν 

νξηζκέλν ρψξν παξαιαβψλ) έλαληη ησλ εηζεγκέλσλ ζην πξφγξακκα 

αλακελφκελσλ 

παξαιαβψλ απφ πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχο (πρ. Απφ ηε δψλε παξαγσγήο) ή 

εμσηεξηθνχο αιιά λα παξέρεη ηαπηφρξνλα ηελ επειημία παξαιαβήο κηθηψλ 

παιεηψλ, κε αλακελφκελσλ πξντφλησλ, πιενλαζκάησλ αιιά θαη νιφθιεξσλ 

παξαιαβψλ. 

 

Ζ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη ρξήζεο αζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ απνηειεί πνιχ 

ζεκαληηθή πξνζζήθε δεδνκέλνπ φηη ην ζθαλάξηζκα barcode βειηηψλεη 

θαηαθφξπθα ηελ απφδνζε, ηελ απνηειαζκαηηθφηεηα θαζσο θαη κεηψλεη 

ζεκαληηθά ηα ιάζε. Όια ηα barcode patterns (πρ.UCC/EAN-128) θαη ηα GS1 

standards πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη. 
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Αθφκα ην WMS πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ άκεζε παιεηνπνίεζεο ησλ 

παξαιεθζέλησλ βάζεη ζηαζεξψλ ηεξαξρηψλ ζπζθεπαζίαο ζε επίπεδν είδνπο 

θαζψο θαη ηελ αλαπαξαγσγή θαη εθηχπσζε εηηθεηψλ ζε φπνηα απφ ηηο 

ζπζθεπαζίεο ηνπ είδνπο (παιέηα, θηβψηην, ηεκάρην).  

 

Ζ απφζεζε νθείιεη λα αθνινπζεί δχν εηδψλ πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο είλαη: 

 

o User oriented: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη ηελ επρέξεηα λα απνζέζεη απφζεκα 

ζηε ζέζε ηελ νπνία επηζπκεί ν ίδηνο φρη φκσο εηο βάξνο ησλ ζηαζεξψλ ή 

δπλακηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηεζεί (κέγηζην βάξνο ζέζεο, 

ζέζε αθαηαιιήισλ, ηεκαρηνζέζε / θηβσηηνζέζε, ςπγείν θηι) 

o System oriented: Σν ζχζηεκα βάζεη θάπνηνπ εζσηεξηθνχ αιγνξίζκνπ πξέπεη 

λα πξνηείλεη ηελ ζέζε πξννξηζκνχ ηνπ απνζέκαηνο ιακβάλνληαο ππφςε 

φινπο ηνπο ελεξγνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαζψο θαη άιιεο 

παξακέηξνπο φπσο π..ρ. (εγγχηεηα ζηελ ζέζε ζπιινγήο ηνπ ελ απφζεζε 

είδνπο) 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε δηαδηθαζία πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ ρξήζε 

αζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ (RF) θαη ην ζθαλάξηζκα ησλ εηδψλ (παιεηψλ θηβσηίσλ, 

ηεκαρίσλ). Βέβαηα παξφηη ε ρξήζε ηεξκαηηθψλ είλαη ζεκαληηθή, φιεο νη 

πξναλαθεξφκελεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ θαη απεπζείαο 

απφ έλα workstation. 

 Δπηζηξνθέο: 

Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ επηζηξνθψλ πξέπεη λα αθνινπζεί φια ηα δεδνκέλα 

ηππηθψλ παξαιαβψλ αιιά ηαπηφρξνλα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη ηα παξαθάησ: 

 

 χλδεζε ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ κε πειάηε θαη φρη κε πξνκεζεπηή 

 Γπλαηφηεηα απηφκαηεο δεκηνπξγίαο επηζηξνθήο απφ κε παξάδνζε 

παξαγγειίαο 

 Γπλαηφηεηα απηφκαηεο δέζκεπζεο απνζεκάησλ γηα πνηνηηθφ έιεγρν 
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 Πνηνηηθφο Έιεγρνο: 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη λα επηηξέπεη ζε επηθνξηηζκέλνπο 

ρξήζηεο κεηαμχ άιισλ λα: 

 

 Γεζκεχνπλ ζπγθεθξηκέλα LOT θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαιαβήο θαη 

ηαπηφρξνλα λα δειψλνπλ ηνλ ιφγν δέζκεπζεο ηνπο απφ ιίζηα 

πξνθαζνξηζκέλσλ αηηηψλ δέζκεπζεο φπσο θαηεζηξακκέλν, πξνο επηζεψξεζε 

θηι 

 Απνδεζκεχνπλ αληίζηνηρα LOT θάλνληαο ηα δηαζέζηκα πξνο ρξήζε ζηελ 

απνζήθε (παξαγγειηνιεςία, κεηαθηλήζεηο) 

 

 Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ: 

Ζ δηαρείξηζε απνζεκάησλ είλαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν ηαθηνπνίεζεο ηνπ απνζέκαηνο 

κε ζπζηεκηθέο θηλήζεηο πνπ αλαπαξάγνληαη ή φρη απφ ην ζχζηεκα αιιά θαη 

απεπζείαο παξέκβαζεο ζε πνζφηεηεο ή θαη ραξαθηεξηζηηθά απνζέκαηνο. 

 

 

 Δμαγσγέο - Γηαρείξηζε Παξαγγειηψλ Πειαηψλ: 

Όινη νη ηχπνη παξαγγειηψλ πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη (παξαγγειίεο πειαηψλ, 

παξαγγειίεο παξαγσγήο, ζπιινγέο πξνο θαηαζηξνθή εηδψλ, επηζηξνθέο πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο θηι).Οκνίσο κε ηηο παξαιαβέο, παξακέλεη ζεκαληηθή ε δπλαηφηεηα 

εηζαγσγήο ηνπο ζην ζχζηεκα ρεηξνθίλεηα ή απηφκαηα κε ηε ρξήζε θάπνηνπ service ή 

web service. 

 

 Γηεθπεξαίσζε Παξαγγειηψλ – Έιεγρνο Απνζέκαηνο: 

Ζ επεμεξγαζία ησλ παξαγγειηψλ πειαηψλ πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη κέζσ κηαο 

νινθιεξσκέλεο απηνκαηνπνηεκέλεο πιεξνθνξηαθήο κνλάδαο (module) έιεγρνπ 

απνζεκάησλ. Απηή ε κνλάδα ζα πξνζδηνξίδεη θαη ζα δηαζέηεη (allocate) ην απφζεκα 

γηα θάζε παξαγγειία δπλακηθά θαηά ηε δηεθπεξαίσζή ηεο. Ωο απνηέιεζκα ζα κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη ηειηθά κηα ζεηξά back orders ή αθφκα ην ζπάζηκν ηεο παξαγγειίαο 

ζε πνιιαπιέο απνζηνιέο. 
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Ζ ινγηθή ηνπ soft & hard allocation είλαη ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη ην κελ soft 

allocation κπνξεί λα δψζεη κία ηάμε κεγέζνπο ηεο επηθείκελεο δνπιείαο θαη ην hard 

allocation λα απνηππψζεη ηειηθά θαη ρσξνηαμηθά ηνλ αθξηβή κφρζν ζε επίπεδν 

εληνιψλ εξγαζίαο. 

 

Οη θαλφλεο αλαλέσζεο ησλ απνζεκάησλ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε γλσζηά πξφηππα, 

φπσο FIFO, FEFO, FPFO θαη LIFO. Οη θαλφλεο απηνί αλαλέσζεο ησλ απνζεκάησλ 

θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπο πξέπεη λα κπνξεί εχθνια λα νξηζηνχλ ζην ζχζηεκα 

κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ απνζέκαηνο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ stock allocation πξέπεη 

λα αθνινπζείηαη απφ ηελ απηφκαηε (ή φρη) δεκηνπξγία ιηζηψλ ζπιινγήο. Σέινο 

πξέπεη λα ππάξρεη ε επειημία απνηχπσζεο εηδηθψλ ζελαξίσλ δηεθπεξαίσζεο 

παξαγγειηψλ ζε επίπεδν ηχπνπ παξαγγειίαο ή πειάηε (ή νκάδαο πειαηψλ) πνπ 

ρξείνπλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο. 

 

 πιινγή Παξαγγειηψλ: 

 

Ζ ζπιινγή παξαγγειηψλ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ρξήζε αζχξκαησλ 

ηεξκαηηθψλ θαη λα εθηειείηαη έλαληη ησλ ιηζηψλ ζπιινγήο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

απφ ην πξνεγνχκελν βήκα. Οη εθάζησηε ιίζηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζε 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο. Γχν ηξφπνη ζπιινγήο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνη: 

 

1. System Directed Picking: Όπνπ νη εληνιέο ζπιινγήο είλαη δεζκεπηηθέο θαη 

θαηεπζχλνπλ ηνλ ρξήζηε. 

2. User Directed (Real Time) Picking: Όπνπ ν ρξήζηεο θαηεπζχλεη ην ζχζηεκα 

θαη ην δεχηεξν δξα επηθνπξηθά παξέρνληαο φιε ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία. 

 

Οη ηερληθέο ζπιινγήο νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο είλαη: 

I. Pick by Order 

II. Group (Batch/Consolidated) Picking 

III. Zone Picking 

IV. Multiple-Order Picking 

V. Pick&Pack 

VI. Pick to Container 
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 Αλαηξνθνδνζία (Replenishment): 

 

Γχν ηχπνη αλαηξνθνδνζίαο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη: 

 

 On time: Βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ παξαγγειηψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

δηεθπεξαίσζεο ηνπο, νη αληίζηνηρεο εληνιέο αλαπιήξσζεο πξέπεη λα 

αλαπαξάγνληαη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ζπιινγή ησλ εηδψλ θαη λα 

ηεξνχληαη ηα πξφηππα αλαλέσζεο απνζεκάησλ. 

 

 Off time: Βάζεη ησλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ ηεο ζέζεο αλά είδνο (ρσξεηηθφηεηα) 

θαη άζρεηα κε ηα θχκαηα παξαγγειηψλ λα κπνξεί λα γίλεη αλαπιήξσζε ησλ 

ζέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

 

 Γεκαηνπνίεζε (Packing) - Φφξησζε – Απνζηνιή: 

 

Ζ δηαδηθαζία δεκαηνπνίεζεο (είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο είηε σο απηφλνκε 

δηαδηθαζία κεηά ηε ζπιινγή) κε ηαπηφρξνλε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο packing lists 

θαη shipment labels είλαη ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηηο παξαθάησ 

δηαδηθαζίεο: 

 

 Φφξησζε δεκάησλ θαη έιεγρνο απηψλ αθνχ ην ζχζηεκα κπνξεί λα 

αλαγλσξίζεη πνηα δέκαηα αλήθνπλ ζε πνηα απνζηνιή (θνξηεγφ) 

 Παξάδνζε αγαζψλ (άκεζε αλαγλσξηζεκφηεηα απφ ηνλ νδεγφ) 

 Δπηζηξνθήο αγαζψλ 

 Ηρληιαζεκφηεηα 

 

 Απνγξαθή: 

 

Δχθνιε θαη απνδνηηθή δηαδηθαζία ζπηζηεκηθήο απνγξαθήο πνπ λα εθκεηαιιεχεηαη 

ζην έπαθξν ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ. 
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 Παξακεηξνπνίεζε & Reporting: 

 

Όπσο επηζεκάλζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, είλαη ζεκαληηθή ε 

επρξεζηία, ε απιφηεηα αιιά ηαπηφρξνλα θαη ε ζπλερήο ξνή πιεξνθνξίαο. Έλα WMS 

πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο έλα ηδαληθφ θαη ζαθέο πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα 

ρεηξίδνληαη δίρσο πξφβιεκα θαη ηαπηφρξνλα ζηνπο ηερληθά θαηαξηηζκέλνπο ρξήζηεο, 

φια απηά ηα εξγαιεία παξακεηξνπνίεζεο θαη δεκηνπξγίαο πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε λα 

αμηνπνηεζεί πιήξσο ε δπλακηθή ηνπ WMS. 

 

6.7 Πλεονεκηήμαηα WMS 

Απφ ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε πσο, ε 

νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιαζψλ, ε κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ε γξήγνξε εθηέιεζε 

ησλ παξαγγειηψλ, απνηεινχλ ηα θχξηα νθέιε 

πνπ απνθνκίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ 

εθαξκφδνπλ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Απνζήθεο (WMS). ην ζχγρξνλν 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ νη επηρεηξήζεηο πνπ αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ δίλεη ε ρξήζε ελφο WMS, ζα έρνπλ ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα επηβίσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο WMS 

πξνζθέξεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο:  

 

 Κάιπςε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ κίαο απνζήθεο, απφ ηελ παξαιαβή έσο θαη 

ηελ εμαγσγή 

 Πιεξνθφξεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, «πνπ είλαη ηη» κέζα ζηελ απνζήθε 

 Βειηίσζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

 Ηζηνξηθφηεηα ησλ θηλήζεσλ ελφο είδνπο εληφο ηεο απνζήθεο 

 εκαληηθή κείσζε ιαζψλ θαηά ηε εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ 

 Βειηίσζε ηνπ Customer Service 

 Απεμάξηεζε απφ ιίζηεο θαη ραξηηά κε ηε ρξήζε αζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ 

 Απμεκέλε ηαρχηεηα θαηά ηελ παξαιαβή, παιεηνπνίεζε θαη απνζήθεπζε 

 Απμεκέλε ηαρχηεηα θαηά ηε ζπιινγή θαη ζπζθεπαζία πξνο απνζηνιή 
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 Πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο απνζήθεο 

 Τςειφο βαζκφο εθκεηάιιεπζεο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

 Αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε 

 Γξαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ παξαιαβψλ θαη παξαγγειηψλ κε 

ηαρχηεξε ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (απνζεηψλ, παξαιεπηψλ θιπ)  

 Απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κεξψλ 

(πξνκεζεπηψλ, πειαηψλ θιπ) βειηηψλνληαο ην Customer Service θαη 

κεηψλνληαο ηα ζρεηηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο απνζήθεο 

 Δκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ σο απνηέιεζκα ηεο θαιχηεξεο 

αμηνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη ζηα 

ζηάδηα ζπιινγήο, δηαινγήο, ζπζθεπαζίαο, δξνκνιφγεζεο θαη θφξησζεο ησλ 

πξντφλησλ 

 Μείσζε ησλ αζηνρηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ 

 Πιήξεο ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ 

 Αθξηβήο θαηακέηξεζε ηνπ απνζέκαηνο, φπνηε απηφ απαηηείηαη 

 Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξηίδσλ (LOT) 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ή ρξφλνπ δσήο ησλ πξντφλησλ, 

(ζπγθεθξηκέλα ρξφλνο δσήο γηα ην πξντφλ ηνπ Οξγαληζκνχ δειαδή ην βηβιίν 

είλαη ην δηάζηεκα κέρξη ηελ επφκελε αλαηχπσζε ηνπ βηβιίνπ). Με απηφ ηνλ 

ηξφπν κεηψλνληαη νη απψιεηεο απφ ηπρφλ παιαίσζή ηνπο θαη πξνζθέξνληαο ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο ζεηξάο αλάισζεο ηνπο (FIFO, LIFO) 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δξνκνιφγεζε ησλ παξαγγειηψλ θαζψο θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ ζηφινπ 

 Έθδνζε κεραλνγξαθεκέλσλ παξαζηαηηθψλ 

 Παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζηαηηζηηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηνίθεζε 

θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ 

 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ελφο WMS πεξηζζφηεξν βειηηψλεη ηε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

παξά κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ, δηφηη ε ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο 

δελ ζηεξίδεηαη ζηελ εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά ζηελ «λνεκνζχλε» ηνπ 

θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο. Έλα WMS έρεη επηζηξνθή επέλδπζεο ε νπνία επηηπγράλεηαη 
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απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ηε 

δξαζηηθή κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ 

παξέρεη.  

Μάιηζηα κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε απφζβεζε ελφο ζπζηήκαηνο WMS δελ 

μεπεξλάεη ηνπο δψδεθα κήλεο. Δπίζεο έλα ζχζηεκα WMS κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε 

κία επηρείξεζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ έηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηρείξεζε 

έρεη δηαζέζηκνπο ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο. Ίζσο φκσο, ηδαληθή πεξίνδνο ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε πεξίνδνο ηεο απνγξαθήο, νπφηε θαη ζηελ νπζία γίλεηαη ε 

αξρηθνπνίεζε ηεο απνζήθεο.  

 

Σα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη επηρεηξεζηαθά νθέιε πνπ απνθηά ε επηρείξεζε 

κε ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη κφλν απηά. 

Μπνξνχκε φκσο λα ηα ζπλνςίζνπκε ζε κία θξάζε. «Πεξηθνπή θφζηνπο ηζνδπλακεί 

κε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ πνπ ηζνδπλακεί κε θέξδνο». Πξαγκαηηθά έλα ηέηνην 

ζχζηεκα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, είηε απηφ ιέγεηαη θφζηνο κεηαθνξάο, 

θφζηνο απνζήθεπζεο, θφζηνο πξνζσπηθνχ, θφζηνο παξαγγειηψλ, θφζηνο 

πιεξνθνξηψλ, θφζηνο δηαρείξηζεο απνζέκαηνο θιπ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζα 

απνηειέζνπλ ηηο παξακέηξνπο θαη ην θιεηδί γηα ηελ ζχγρξνλε θαη ιεηηνπξγηθή 

απνζήθε.  

 

Ζ ζχγρξνλε επηρείξεζε νθείιεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε ρξήζε ηεο θαη λα επελδχζεη ζε απηή ηελ επθαηξία γηα αλάπηπμε. Ο ξφινο ηεο 

απνζήθεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη νη ζπλζήθεο έρνπλ σξηκάζεη γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή ηέηνησλ νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ζαλ ζπλνιηθή ιχζε θαη ππνζηήξημε ζηα πξνβιήκαηα ηεο απνζήθεπζεο. Πνιιέο 

Διιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηαιάβεη φηη ε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαληηθήο ζέζεο πνπ 

θαηέρεη ε απνζήθε ζηελ αιπζίδα ησλ logistics ιεηηνπξγεί ζαλ θαζξέπηεο γηα ηελ 

εηθφλα ηνπο.  Δηζη έρνπλ αξρίζεη λα θάλνπλ ζνβαξέο επελδχζεηο ζην απνζεθεπηηθφ 

θχθισκα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Σν κέιινλ ζην ρψξν θαίλεηαη πξνθαζνξηζκέλν θαη νη πξφηππεο θαη 

πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο απνζήθεο δελ είλαη πνιχ καθξηά, απιψο νη επηρεηξήζεηο 

πνπ ζα μεθηλήζνπλ ηψξα, ζα έρνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαζψο ζα 

βξίζθνληαη ιίγν πην θνληά ηνπο. 
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6.8 WMS & Οθέλη ζηην Δπισείπηζη 

Ζ εγθαηάζηαζε ελφο WMS ζε κηα εηαηξεία εμππεξεηεί ηε δηαρείξηζε πνιχπινθσλ 

δνκψλ απνζήθεο. Γίλεηαη άκεζα θαη ζσζηά ε απνζήθεπζε ζε δηαθξηηνχο ηχπνπο θαη 

πεξηνρέο απνζήθεπζεο κέζα ζηνλ ίδην θπζηθφ ρψξν. Απηφ ζεκαίλεη: 

 

o Απνζήθεπζε ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο (fixed bin storage) 

o Απνζήθεπζε ζε θσξηακνχο (high rack storage) 

o Απνζήθεπζε ρχδελ (bulk storage) 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πιηθψλ ζε θάζε θάζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο απνζήθεο: 

 θαηά ηελ παξαιαβή. 

 θαηά ηελ εμαγσγή ηνπο. 

 θαηά ηελ αλάισζε ηνπο. 

 θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο απφ απνζεθεπηηθφ ρψξν ζε απνζεθεπηηθφ ρψξν, απφ 

εγθαηάζηαζε ζε εγθαηάζηαζε, απφ απνζεθεπηηθή ζέζε ζε απνζεθεπηηθή ζέζε 

 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο εμαγσγήο αλαθνξψλ εμαηξεηηθά ρξήζηκσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ κηαο εηαηξείαο (πεξηνδηθέο αλαθνξέο: 

αλαθχθισζε απνζέκαηνο, νκαιή ξνή θνξηίνπ εξγαζίαο, πξνγξακκαηηζκφο 

παξαδφζεσλ, παξαιαβψλ).  

 

 

 

Γεληθά ην θέξδνο κηαο εηαηξείαο κεηαθξάδεηαη ζηνλ πςειφ θαη ιεπηνκεξή βαζκφ 

πιεξνθφξεζεο ζε ζρέζε κε ηα θξίζηκα εξσηήκαηα ηη, πνπ, πφζν, γηα πνηα ρξήζε, ζε 

πνηα κνξθή, θαη γηα πφζν δηάζηεκα. 
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Κεθάλαιο 7
ο
 - Πάποσοι Τπηπεζιών Third Party 

7.1 Πάποσοι Τπηπεζιών 3PL (Third Party Logistics Providers) 

Ωο Third Party Logistics Providers (3PL) νξίδνληαη νη εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο Logistics θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Απνηεινχλ πιένλ έλα 

ζεκαληηθφ θξίθν ζην φιν δίθηπν εθνδηαζκνχ. Οη εηαηξίεο απηέο παξέρνπλ ππεξεζίεο 

πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο εθάζηνηε επηρεηξήζεηο λα ηνπο παξαρσξήζνπλ κέξνο 

ηεο δηνίθεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, παξαγσγήο, ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο 

ησλ πξντφλησλ.  

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ 3PL δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα γίλνπλ 

πην ιηηέο ζηε δνκή ηνπο, κεηψλνληαο ηα πάγηα ηνπο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο θαη ηνπο 

επηηξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζε άιιεο βαζηθέο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 

Αλαιακβάλνπλ δειαδή ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ Logistics 

δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο ηνπ Outsourcing.  

Μέζσ ηνπ Outsourcing, ε επηρείξεζε επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη ζηξαηεγηθά 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα κέζσ ελφο λένπ ηξφπνπ δηνίθεζεο πιηθψλ θαη 

πξντφλησλ πνπ δηαζθαιίδεη πςειφηεξεο ηαρχηεηεο, κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη 

ρακειφηεξν θφζηνο.  

 

Αληηθείκελν ησλ 3PL εηαηξηψλ είλαη ε θάιπςε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ κέξνπο, αλ 

φρη φινπ, ηνπ θάζκαηνο ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ 

θπθιψκαηνο Logistics κίαο επηρείξεζεο. Σν θχθισκα απηφ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 

απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ξνή εκπνξεπκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηελ 

αξρηθή ηνπο πεγή κέρξη ην ζεκείν ηειηθήο θαηαλάισζεο. Δληφο ηνπ θπθιψκαηνο 

απηνχ, νη ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλίζηαληαη ζηελ απνζήθεπζε θαη δηαλνκή 

ησλ πξντφλησλ.  

 

Δληνχηνηο νη παξνρέο ησλ εηαηξηψλ 3PL δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ ελνηθίαζε 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη ζηελ εθηέιεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο. Ζ δηαρείξηζε 

απνζεθψλ, ε δηεθπεξαίσζε παξαγγειηψλ, νη επηζηξνθέο πξντφλησλ, ε πιεξσκή 

λαχισλ θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Logistics, είλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο απηέο εηαηξίεο. 
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Οη ππεξεζίεο 3PL αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ησλ ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θάζε 

εηαηξίαο 3PL κπνξεί λα αθνξνχλ έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ ή λα πεξηνξίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα, ηππνπνηεκέλα ζπλήζσο, είδε. Σξφθηκα, πνηά, ηζηγάξα, 

απνξξππαληηθά, θαιιπληηθά, ειεθηξνληθέο θαη νηθηαθέο ζπζθεπέο, είδε έλδπζεο, 

νρήκαηα θαη αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ, θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη δηάθνξα άιια 

θαηαλαισηηθά αγαζά είλαη κεξηθά απφ ηα είδε πνπ δηαρεηξίδνληαη νη 3PL εηαηξίεο. 

Λφγσ ησλ εηδηθψλ ρεηξηζκψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ζε εμνπιηζκφ θαη εγθαηαζηάζεηο 

πνπ απαηηνχληαη απφ θάπνηα «εχζξαπζηα» είδε, έρνπλ αλαπηπρζεί ζηνλ ρψξν ησλ 

3PL εηαηξηψλ θαη θάπνηεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ αθφκε θαη γηα 

κηα κφλν θαηεγνξία πξντφλησλ.  

 

Απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 πνιιέο επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα αλαζέηνπλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο Logistics ζε εηαηξίεο 3PL. εκαληηθή εμέιημε ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 ήηαλ ε κεηαηφπηζε ηνπ ζεκείνπ πξνζνρήο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο απφ ηηο πξνκήζεηεο, ηελ δηεζλή θαη ηελ εζληθή κεηαθνξά, ζηελ απνζήθε 

θαη ζηελ δηαλνκή. Καηά ην 1990 νη ζπλζήθεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έθαλαλ αθφκα 

πην έληνλε ηελ πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη πεξηφξηζαλ ηνλ ρξφλν 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αιιαγέο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ελψ δεκηνχξγεζαλ θαη απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα 

θαιπθζνχλ απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο. Σν 1993 απνηέιεζε ζηαζκφ γηα ηελ είζνδν 

πνιιψλ εηαηξηψλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ ζην ρψξν ησλ 3PL ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ΔΔ), αθνχ ε ηεισληαθή έλσζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ, είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ κνλνπσιίνπ ησλ θξαηηθψλ ηεισλεηαθψλ απνζεθψλ θαη ηελ ίδξπζε 

ηδησηηθψλ απνζεθψλ. 

 

Εικόνα 1 Λόγοι χρηςιμοποίηςησ Third Party Logistics (3PL) 
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7.2 Λόγοι Ανάθεζηρ Γιαδικαζιών Δθοδιαζμού ζε Σπίηοςρ 

Οη πην ζεκαληηθνί ιφγνη πνπ νδεγνχλ επηρεηξήζεηο ζηελ επηινγή αλαζέζεσλ 

outsourcing ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα ζεκεία:  

 

 Μείσζε Λεηηνπξγηθνχ Κφζηνπο ηεο Δπηρείξεζεο:  

Δπηηπγράλεηαη εθ ηνπ φηη νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ Logistics επηηπγράλνπλ 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο (economies of scale), ιφγσ πξνζθνξάο παξφκνησλ 

ππεξεζηψλ ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη κεγαιχηεξνπ φγθνπ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, 

κε απνηέιεζκα λα θαηαθέξλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ζεκαληηθά ρακειφηεξν θαηά 

κνλάδα θφζηνο. πλεπψο, επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο 

απφ ηε δηεθπεξαίσζε θάπνησλ κε βαζηθψλ εξγαζηψλ ηνπο απφ ηξίηνπο. Απηή 

κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή, θαζφηη επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

απνδέζκεπζε ελνηθίσλ, κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ησλ ππνδνκψλ, θηι., ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ ακνηβή ηεο εηαηξίαο 3PL. Με άιια ιφγηα, φπσο έρεη ιερζεί, 

«θάπνηνο ηξίηνο είλαη δπλαηφλ λα εθηειεί θζελφηεξα απηά πνπ εθηεινχκε εκείο, 

εμνηθνλνκψληαο ζε εκάο ζεκαληηθφ θφζηνο».  

 

 Μείσζε Κφζηνπο Κεθαιαίνπ:  

Δπηηπγράλεηαη κε απνδέζκεπζε θεθαιαίσλ ζε πάγηα ζηνηρεία φπσο ζε θηήξηα 

(π.ρ. απνζεθεπηηθνί ρψξνη, γξαθεία), εμνπιηζκφ, κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα, κέζα 

κεηαθνξψλ, θηι., κε εληεχζελ ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

θεθαιαίσλ απηψλ, πεξηιακβάλνληαο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ ζεσξνχληαη 

θχξηεο γηα ηελ επηρείξεζε. πλεπψο κεηψλεηαη ην θφζηνο επθαηξίαο (opportunity 

cost), δειαδή απμάλνληαη ηα νθέιε απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο απειεπζέξσζεο θεθαιαίσλ. Ζ επηρείξεζε κε ηε ρξήζε 

ησλ 3PL, νπζηαζηηθά κεηαθπιάεη ην ξίζθν ηεο επέλδπζεο ζηνλ πάξνρν ησλ 

ππεξεζηψλ θαη κπνξεί λα επελδχζεη ζε άιιεο θξίζηκεο γηα απηή δηαδηθαζίεο.  
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 Βειηίσζε Πνηφηεηαο & Σαρχηεηαο Τπεξεζηψλ:  

Γίλεηε πξάμε εθ ηνπ φηη νη θνξείο 3PL ίζσο κπνξνχλ κέζσ νξζήο δηαρείξηζεο θαη 

ιφγσ εμεηδίθεπζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο (π.ρ. απνζήθεπζε, δηαλνκή), λα 

πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα ζηνπο πειάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπληνκφηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ζπλέπεηα, αιιά ρσξίο ειιαηψκαηα (κέζσ πξνζερηηθήο 

δηαρείξηζεο θαη απνηειεζκαηηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ), ζε θαιχηεξε ζπζθεπαζία, 

θηι.  

πλεπψο, είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ζεκαληηθή πνηνηηθή βειηίσζε ζην επίπεδν 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, πνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη θαη λα 

επηβεβαηψλεηαη ζε ζπλερή βάζε  

 

 Βειηίσζε Αληαγσληζηηθφηεηαο & Δηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά: 

Ωο ζπλεπαθφινπζν ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, 

κέζσ ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηξίησλ. Με άιια ιφγηα, φπσο έρεη ιερζεί, «θάπνηνο 

ηξίηνο είλαη δπλαηφλ λα εθηειεί πνηνηηθφηεξα απηά πνπ εθηεινχκε εκείο, 

εληζρχνληαο ην δηθφ καο πξνθίι ζηελ αγνξά».  

 

 Αχμεζε Δπειημία:  

Οη θνξείο 3PL είλαη δπλαηφλ λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξε επειημία, κέζσ ησλ 

πνιιαπιψλ επηινγψλ πνπ δηαζέηνπλ θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη απφ έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, δίλνληαο έγθαηξεο ιχζεηο θαη 

εμνκαιχλνληαο αλψκαιεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο.  

 

 Γπλαηφηεηα Δπηθέληξσζεο ζηηο Κχξηεο Γηαδηθαζίεο (core business processes): 

 Αλαζέηνληαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ζε ηξίηνπο ε επηρείξεζε επηθεληξψλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπο πφξνπο ηεο ζηηο βαζηθέο γηα απηήλ 

δηαδηθαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηελ δηαδηθαζία 

πξνψζεζεο πξντφλησλ, θ.α. Με ηελ απνδέζκεπζε θεθαιαίσλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ αλαζέηνληαη ζε ηξίηνπο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα επελδχζεη ζηνλ ζρεδηαζκφ 

γηα ηε βειηίσζε ησλ δηθψλ ηεο βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ, γηα λα εληζρχζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηηο επηδφζεηο ηεο.  
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Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεησζεί, πσο έρνπλ ππάξμεη θαη πεξηπηψζεηο απνηπρίαο 

αλαζέζεσλ ζε ηξίηνπο, θαζφζνλ δελ ηεξνχληαη απζηεξά νη φξνη θαη δηαςεχδνληαη νη 

πξνζδνθίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, π.ρ. ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο κειέηεο “Calling a Change in the Outsourcing Market”, ηεο παγθφζκηαο εηαηξίαο 

ζπκβνχισλ Deloitte (Απξίιηνο 2005), ην outsourcing ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ εηαηξηψλ 

επέθεξε πιήγκαηα, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζε δηαθνπή ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο 

θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ 3PL.  

 

Κπξηφηεξεο αηηίεο είλαη νη: 

o Με επίηεπμε κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

o Με ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ππεξεζηψλ 

o Με νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ θνξέσλ 3PL 

 

Γηα απηφ ην ιφγν απαηηείηαη πξνζεθηηθή επηινγή ηνπ παξφρνπ 3PL, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ-ιφγσλ πνπ ζπλεγνξνχλ ζην 

outsourcing. 

 

 

 

         Εικόνα 2 Κφριεσ Δραςτηριότητεσ Ανάθεςησ ςε Third Party Logistics (3PL) 
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7.3 ςμβάζειρ Third Party Logistics (3PL) 

ηελ επνρή καο παξαηεξείηαη κία απμαλφκελε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο εηαηξηψλ γηα 

ηελ αλάιεςε ησλ ππεξεζηψλ ηεο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο φισλ ή κέξνπο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο απφ ηξίηνπο. Ζ επηινγή ηνπ παξφρνπ θαη ζπλεπψο ε αξρή κηαο 

ηέηνηαο ζπλεξγαζίαο ζπλήζσο εμαξηάηαη απφ ηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο ηνπ παξφρνπ 

θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ελψ βαζηθφ θξηηήξην ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε 

κεγάιε εκπεηξία ηνπ.  

 

Απηνί νη παξάγνληεο φκσο δελ είλαη ηθαλνί πάληα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ρσξίο 

πξνβιήκαηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα κίαο 

ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη θάπνηνο απφ ηνπο δχν επζχλεηαη γηα ηα 

φπνηα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη. Αιιαγέο π.ρ. ζηελ ζηξαηεγηθή εμππεξέηεζεο ησλ 

πειαηψλ, απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο απμεκέλεο δηαθίλεζεο αγαζψλ θαη εθηέιεζε 

επηπιένλ εξγαζηψλ απφ ηνλ πάξνρν πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξεο ηερλνινγηθέο 

εθαξκνγέο, φπσο ζήκαλζεο παιεηψλ θιπ., ζπάληα δηεπθνιχλνπλ, ελψ ζπλήζσο 

επηβαξχλνπλ ην έξγν ηνπ. Όηαλ κάιηζηα ππάξρεη ε αλάγθε επελδχζεσλ απφ ηνλ 

πάξνρν γηα βειηίσζε ηεο ππνδνκήο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη λέεο ππνρξεψζεηο, 

ηα πξάγκαηα γίλνληαη αθφκε πην δχζθνια.  

 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ απφ ηελ αξρή ζε κία 

ηέηνηα νξγάλσζε, νη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φρη κφλν ζηελ 

ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφρνπ ζε αληαγσληζηηθά επίπεδα αιιά θαη ζηελ 

πξαγκαηηθή θνζηνιφγεζή ηνπο, θαζψο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ 

κία ζχκβαζε. 
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7.3.1 Τπηπεζίερ Παπόσος 3PL ππορ ηην Δπισείπηζη 

Οη ππεξεζίεο ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα αλαιάβεη ν πάξνρνο κπνξεί λα πνηθίιεο  θαη λα 

δηαθέξνπλ απφ απνζέηε ζε απνζέηε. Μία νινθιεξσκέλε ζπλεξγαζία κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη φιεο ή θάπνηεο απφ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο:  

 

 Παξαιαβή θαη κεηαθνξά απφ ηνλ πάξνρν ησλ αθηθλνχκελσλ πξντφλησλ, πνπ 

πηζαλφλ λα βξίζθνληαη κέζα ζε container, απφ π.ρ. ην ιηκάλη ζηελ απνζήθε ηνπ κε 

δηθά ηνπ κέζα κεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. εληφο 48 σξψλ)  

 Δθθφξησζε παιεηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, δει. ηελ εμαγσγή απφ containers ή 

θνξηεγά πξντφλησλ ήδε ηνπνζεηεκέλσλ ζε παιέηα (πηζαλψο ηππνπνηεκέλε) απφ 

ην εξγνζηάζην παξαγσγήο, κε ρξήζε πεξνλνθφξσλ κεραλεκάησλ θαη ηελ 

κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηελ είζνδν ηεο απνζήθεο 

 Δθθφξησζε κε παιεηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, π.ρ. ηελ ρεηξνθίλεηε εθθφξησζε 

ησλ θηβσηίσλ ησλ εηδψλ απφ εκπνξεπκαηνθηβψηηα ή θνξηεγά, ηελ ηνπνζέηεζή 

ηνπο ζε παιέηα αλά θσδηθφ θαη πηζαλψο παξηίδα, βάζεη νδεγηψλ ηνπ πειάηε 

(πιήζνο θηβσηίσλ αλά παιέηα θαη ηξφπνο ζηνίβαμεο) θαη ηελ κεηαθνξά ησλ 

παιεηψλ κέρξη ηελ είζνδν ηεο απνζήθεο 

 Δηζαγσγή παιεηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, δει. ηελ κεηαθνξά ησλ παιεηψλ απφ ηελ 

είζνδν ηεο απνζήθεο κέρξη ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο ζην ρψξν ηεο θχξηαο 

απνζήθεπζεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο γίλεη θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ εηδψλ 

ηεο παιέηαο ζηνλ Ζ/Τ ηνπ παξφρνπ θαη πηζαλψο ζήκαλζε ηεο παιέηαο κε εηδηθή 

εηηθέηα (bar code) πνπ λα πεξηέρεη ηνλ θσδηθφ πξντφληνο, ηελ πεξηγξαθή ηνπ, ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο (εάλ ρξεηάδεηαη), ηελ πνζφηεηα, ηνλ αξηζκφ ηεο παξηίδαο, θιπ. 

 Γηαηήξεζε FIFO ή FEFO (εάλ απαηηείηαη), πνπ ζεκαίλεη φηη απφ ηνλ ρψξν ηεο 

απνζήθεο ηνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 3PL ζα εμάγεη θάζε πξντφλ κε ρξνληθή 

πξνηεξαηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ πην ζχληνκε εκεξνκελία ιήμεο θαη κε ηελ 

παιαηφηεξε παξαρζείζα παξηίδα, αζρέησο κε ηνλ ρξφλν εηζαγσγήο ζηελ απνζήθε 

ηνπ 

 Απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ ζε θαηάιιειν απνζεθεπηηθφ ζχζηεκα (ληάλεο, 

ξάθηα, θιπ.) ζε ζπγθεθξηκέλν layout θαη κε θαζνξηζκέλν ειάρηζην θαη κέγηζην 

απφζεκα αλά θσδηθφ (π.ρ. εδψ κπνξεί λα ηεζεί ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο λα 

δηαηεξεί ειάρηζην εκεξήζην απφζεκα π.ρ. 800 παιέηεο γηα ηξία ρξφληα) 
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 πιινγή (picking) θαη θφξησζε κε παιεηνπνηεκέλσλ εηδψλ, π.ρ. ηελ ζπιινγή 

θηβσηίσλ κε είδε δηαθφξσλ θσδηθψλ απφ ηνλ ρψξν ζπιινγήο παξαγγειηψλ 

(picking area) θαη ηελ θφξησζή ηνπο ζε θνξηεγφ γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

δξνκνινγίνπ δηαλνκήο παξαγγειηψλ 

 πιινγή θαη θφξησζε παιεηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, π.ρ. ηελ ζπιινγή απφ ηνλ 

θχξην ρψξν απνζήθεπζεο αθέξαησλ παιεηψλ θαη ηελ θφξησζή ηνπο ζε θνξηεγφ 

γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ δξνκνινγίνπ δηαλνκήο παξαγγειηψλ, ηελ 

επηθφιιεζε κεραλνγξαθεκέλεο εηηθέηαο πνπ ζα ππνδεηθλχεη ηνλ πξννξηζκφ ηεο 

παιέηαο ή θηβσηίνπ γηα λα είλαη ζε ζέζε ε επηρείξεζε λα γλσξίδεη αλά πάζα 

ζηηγκή ηνπο πειάηεο ζηνπο νπνίνπο δηαλεκήζεθε θάζε παξηίδα, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ε ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ζε πεξίπησζε 

αλάθιεζήο ηνπο απφ ηελ αγνξά 

 πγθξάηεζε πξντφληνο, δει. ηελ απαγφξεπζε δηαλνκήο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο 

πξντφληνο (-σλ) ή παξηίδαο απηψλ απφ ηνλ πάξνρν ζχκθσλα κε εληνιέο πνπ ζα 

εθδίδεη ν πειάηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

 Γηεθπεξαίσζε εληφο ελφο ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηεο παξαγγειίαο, δει. ηνπ ζπλνιηθνχ 

ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 3PL ιακβάλεη 

ηελ παξαγγειία απφ ηελ επηρείξεζε κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο παξάδνζήο ηεο ζηνλ 

πειάηε ηεο θαη κε ειάρηζην πνζνζηφ παξαγγειηψλ πνπ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη 

π.ρ. 96% ζε εβδνκαδηαία βάζε γηα ηελ πεξηνρή Αηηηθήο θαη 92% γηα ηελ επαξρία 

θαη ηα λεζηά 

 Φπζηθή δηαλνκή ησλ πξντφλησλ απφ ηνλ πάξνρν ζηνπο πειάηεο ζχκθσλα κε 

εληνιέο πνπ ζα δηαβηβάδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαζψο θαη ηελ παξάδνζε 

επεηγνπζψλ παξαγγειηψλ 

 Παξαιαβή εθ κέξνπο ηνπ παξφρνπ απφ ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο ησλ 

επηζηξεθνκέλσλ πξντφλησλ, 

 Παξνρή ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο (πηζαλψο on line) θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

κέζσ ζχλδεζεο ζπζηήκαηνο Ζ/Τ, ηεξκαηηθψλ θιπ  

 

7.3.2 Υαπακηηπιζηικά Πποφόνηυν ππορ Γιακίνηζη 

ε επφκελν ζηάδην πξνδηαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πξνο 

δηαθίλεζε, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ν ππνςήθηνο πάξνρνο γηα λα 

ζηαζκίζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη λα πξνβεί π.ρ. ζε δέζκεπζε ηεο πθηζηάκελεο 
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ππνδνκήο ηνπ (ρψξνη ζηελ απνζήθε), ζε ρξήζε θαηάιιεισλ απνζεθεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ (κε φιεο ηηο ζρεηηθέο επελδχζεηο), ζε βειηηψζεηο, επεθηάζεηο ή θαη 

αιιαγέο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε πηζαλή εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, 

θιπ. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη :  

 

o Αξηζκφο Κσδηθψλ (Δηδψλ - SKUs)  

o Μηθηφ Βάξνο Κηβσηίνπ, Γηαζηάζεηο Κηβσηίνπ, Σεκάρηα αλά Κηβψηην (αλά 

θσδηθφ)  

o Γηαθηλνχκελα Κηβψηηα εηεζίσο 

o  Πνζνζηηαία Καηαλνκή Κηβσηίσλ θάζε θσδηθνχ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηαθηλνχκελσλ θηβσηίσλ  

o  Γπλαηφηεηα ζηνίβαμεο θαζ’ χςνο παιεηψλ θαη αξηζκφο (αλά θσδηθφ)  

o Γηαζηάζεηο θαη Ύςνο Παιεηψλ (θηβψηηα ζπλ μχιν παιέηαο)  

o Πξνηεηλφκελν χςνο παιέηαο (απφ ηελ επηρείξεζε)  

o Κηβψηηα αλά ζηξψζε θαη αξηζκφο ζηξψζεσλ ζηελ παιέηα αλά θσδηθφ  

o Μέζνο αξηζκφο θηβσηίσλ αλά παιέηα  

o Αξηζκφο θσδηθψλ κε ζπιινγή ηεκαρίσλ απφ θηβψηην.  

o Παηέληα παιεηνπνίεζεο (Pallet Patern) θηβσηίσλ αλά θσδηθφ (εάλ απαηηείηαη) 

 

7.3.3 Παπάμεηποι Κςκλώμαηορ Δθοδιαζμού 

ε ηξίηε θάζε ζα πξέπεη λα απνηππσζεί θαη λα θαζνξηζζεί πιένλ ε εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξφβιεςε πνπ ζα ζπλνδεχεη ζε φιε ηνπ ηελ 

δηάξθεηα ην ζπκβφιαην θαη λα δεζκεπζεί ε επηρείξεζε φηη νη παξάκεηξνη πνπ 

ζπληζηνχλ απηήλ ηελ αιπζίδα ζην φιν θχθισκα δελ ζα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο. Σέηνηεο παξάκεηξνη κπνξεί λα είλαη :  

 πλνιηθφο Όγθνο Γηαθίλεζεο ζε παιέηεο ή θπβηθά κέηξα ή θηβψηηα (ηνλ 

ρξφλν)  

 Μέζε Πνζφηεηα Παξαιαβήο θαη Ρπζκφο Αθίμεσλ (αλά εβδνκάδα ή αλά 

κήλα) π.ρ. αξηζκφο παξαιακβαλνκέλσλ θηβσηίσλ αλά εβδνκάδα  

 Σξφπνο παξαιαβήο πξντφλησλ : Παιέηα ή Υχκα  

 Μέζν δηαηεξνχκελν απφζεκα ζε παιέηεο ή θπβηθά κέηξα (ζπλερέο ζηνθ)  
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 Μέζνο φξνο εμεξρφκελσλ παιεηψλ ή ραξηνθηβσηίσλ αλά εκέξα  

 Μέγηζηνο αξηζκφο εμεξρφκελσλ ραξηνθηβσηίσλ αλά εκέξα  

 Αξηζκφο ζεκείσλ δηαλνκήο (πειαηψλ) αλά πεξηνρή  

 Αξηζκφο παξαδφζεσλ αλά πεξηνρή αλά έηνο  

 Αξηζκφο ρ/ηίσλ αλά θαηεγνξία αξηζκνχ ρ/θ. αλά παξαγγειία θαη αλά πεξηνρή 

π.ρ.: 1000 ρ/θ. ζε παξαγγειίεο 0-5 ρ/θ., 2000 ρ/θ. ζε παξαγγειίεο 5-20 ρ/θ., 

5000 ρ/θ. ζε παξαγγειίεο 20-40 ρ/θ., θιπ.  

 Δηήζηνο αξηζκφο παξαγγειηψλ αλά θαηεγνξία αξηζκνχ ρ/θ. θαη αλά πεξηνρή 

π.ρ.: 800 παξαγγειίεο κε 0-5 ρ/θ., 400 παξαγγειίεο κε 5-20 ρ/θ., 100 

παξαγγειίεο κε 20-40 ρ/θ., θιπ.  

 Πνζνζηφ παξαγγειηψλ φπνπ εκθαλίδεηαη ζπιινγή ηεκαρίσλ κέζα απφ ρ/θ. θαη 

ζπλεπψο απαηηείηαη ζπζθεπαζία ηεκαρίσλ 

 πλνιηθφο Υξφλνο Δθηέιεζεο Παξαγγειίαο ζε εκέξεο ή ψξεο (Γηνηθεηηθή 

Γηεθπεξαίσζε, Πξνεηνηκαζία ζηελ Απνζήθε θαη Γηαλνκή) 

 Αξηζκφο Δπεηγνπζψλ Παξαγγειηψλ (εάλ πξέπεη λα ππάξρνπλ) αλά εκέξα  

 Πνζνζηφ παξαγγειηψλ πνπ πξέπεη λα εθηεινχληαη κέζα ζε 

πξνδηαγεγξακκέλνπο ρξφλνπο  

 Υξφλνο θαη ψξεο παξαγγειηνιεςίαο απφ ηνλ πειάηε  

 Όγθνο θαη ρξφλνο ζπιινγήο επηζηξεθνκέλσλ (εάλ απαηηείηαη)  

 Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ  

 Σξφπνο ζχλδεζεο, επηθνηλσλίαο θαη κεηάδνζεο παξαγγειηψλ θαη ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ κεηαμχ παξφρνπ θαη επηρείξεζεο, θιπ.  

Αθνινπζψληαο ινηπφλ ηελ παξαπάλσ πξαθηηθή, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ππεξεζηψλ, ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ θαη ηελ 

απνηχπσζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη γηα ηνλ κελ πάξνρν 

ζα πξνθχςεη αθξηβέζηεξνο θαη επθνιφηεξνο ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ε 

δε επηρείξεζε ζα κπνξεί λα εκπηζηεχεηαη ηνλ πάξνρν ζηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ (αθνχ ζα είλαη ελήκεξνο γηα θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα). Ζ απφδνζε ηνπ 

παξφρνπ, εθηφο ηνπ φηη επεξεάδεη θαη ηελ ιεηηνπξγία θαη άιισλ ηκεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο, ζα είλαη θαη ν θαζξέπηεο ηεο ζηνπο πειάηεο ηεο. 
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7.4 Έλεγσορ και αξιολόγηζη ςπηπεζιών 3PL 

Ζ ρξήζε third - party γηα ππεξεζίεο logistics έρεη αλαπηπρζεί κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη ιφγνη είλαη πνιινί: κείσζε ηνπ θφζηνπο, απνθπγή 

επελδχζεσλ, αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο επειημίαο, επηθέληξσζε ζε θχξηεο 

δηαδηθαζίεο (core business processes), αχμεζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ηνπ 

πειάηε, απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ logistics, κείσζε πξνζσπηθνχ, εθκεηάιιεπζε 

ζπλεξγηψλ.  

Ζ ρξήζε third - party νδεγεί ζε απινπνίεζε πνιιψλ δηαδηθαζηψλ, φκσο ρξεηάδεηαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε - έιεγρφ ηνπ. Γελ 

πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη φηη ν 3PL provider έξρεηαη πνιιέο θνξέο ζε επαθή κε ηνλ 

πειάηε ζπρλφηεξα απφ φηη ε ίδηα ε εηαηξεία. 

Πξνθχπηνπλ επνκέλσο δηάθνξα εξσηήκαηα:  

Πψο κπνξεί λα κεηξεζεί ε απφδνζε ηνπ ζεκεξηλνχ ζπλεξγάηε θαη λα ζπγθξηζεί κε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη ππφινηπνη;  

Καη πψο κπνξεί λα ειεγρζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ ή φρη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη 

ζέζεη ε εηαηξεία;  

Κπιηήπια αξιολόγηζηρ 3ΡL ζςνεπγάηη 

Γεληθά ζηνηρεία εηαηξίαο: 

 Δκπεηξία Logistics 

 Δμεηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή ππεξεζίεο Logistics 

 Σδίξνο (ζπλνιηθφο & ηδίξνο Logistics) 

 Κεξδνθνξία (ινηπνί νηθνλνκηθνί δείθηεο) 

 Πειαηνιφγην 

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 Γίθηπν ζπλεξγαηψλ 

Έπεηηα εκπιέθνπλ θαη άιια ζηνηρεία φπσο ζηνηρεία εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ, 

ζηνηρεία πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηνηρεία θφζηνπο. 
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7.5 FDL Group  

Ο Όκηινο FDL παξέρεη ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνπλ ην 

ζχλνιν ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ επειημία θαη ηελ ηερλνγλσζία. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ Οκίινπ 

είλαη λα πξνβιέπεη θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, πξνζθέξνληαο 

ιχζεηο πνπ απαληνχλ ζε απηέο. 

Ο φκηινο FDL απνηειείηαη απφ ηε κεηξηθή εηαηξία FOODLINK ηε κφλε εηζεγκέλε 

εηαηξία logistics ζην Υξεκαηηζηήξην (ΔΝ.Α.) θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, ζηηο νπνίεο 

ε FOODLINK ζπκκεηέρεη θαηά 100%: 

 VELOSTRANS 

 TRANSPORT LINK 

 EXPRESS LINK 

 FOODLINK CYPRUS 

 FOODLINK ALBANIA 

 DOTLINK 

 

Εικόνα 3 Σημαντικοί Σταθμοί ςτην πορεία τησ FDL Group 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ 

Με βάζε ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο αμίεο ηνπ νκίινπ απαζρνινχληαη ηα θαιχηεξα 

ζηειέρε ηεο αγνξάο. Δπηιέγεηαη ην θαηάιιειν άηνκν γηα ηελ θαηάιιειε ζέζε. 

KAINOTOMIA 

Γελ ζηακαηάεη πνηέ ε θαηλνηνκία, επελδχνληαο ζε λέεο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ, state-of-the-art εμνπιηζκφ θαη ζπλερή εμέιημε ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Απνηειεί ην ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν φκηιν logistics ζηελ Διιάδα, θάζε επηηπρία 

ησλ πειαηψλ απνηειεί θαη επηηπρία ηνπ νκίινπ. Πξνζειθχνληαο επελδχζεηο, 

αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο θαη απμάλεη ζπλερψο ην κεξίδην αγνξάο. 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

Δθαξκφδεηαη ε πςειφηεξε πνηφηεηα ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

πηζηνπνηεκέλνο θαη ιεηηνπξγψληαο  κε ηα πξφηππα ΔΝ ISO 9001 – ISO 9001:2008 

θαη ISO 22000:2005 – HACCP, απφ ηελ απνζήθεπζε θαη ηε κεηαθνξά κέρξη ηηο 

εθαξκνγέο ηερλνινγίαο , πιεξνθνξηθήο θαη ηελ δηεζλή κεηαθνξά, ζπλδπάδνληαο ηελ 

πνηφηεηα κε αληαγσληζηηθφ θφζηνο ππεξεζηψλ. 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ 
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Ο φκηινο απνηειείηαη απφ ηηο θάησζη εηαηξείεο: 

 FOODLINK: 

Ζ FOODLINK απνηειεί ηε κεηξηθή εηαηξία ηνπ 

Οκίινπ FDL. Ηδξχζεθε ην 1997 κε ζθνπφ λα 

απνηειέζεη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ζην ρψξν ησλ contract logistics. 

Έρνληαο ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε πνιιέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ειιεληθέο θαη 

πνιπεζληθέο εηαηξίεο, θαη βαζηδφκελε ζε κία ηζρπξή νκάδα έκπεηξσλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ, θαηέρεη ζήκεξα εγεηηθή ζέζε κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ ρψξνπ, ελψ 

απνηειεί ηε κνλαδηθή εηαηξία logistics εηζεγκέλε ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά (ΔΝ.Α) 

ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

Ζ FOODLINK πηζηνπνηεκέλε κε ηα πξφηππα ΔΝ ISO 9001 – ISO 9001:2008 θαη ISO 

22000:2005 – HACCP θαη θνξηηζκέλε κε αίζζεκα θνηλσληθήο επζχλεο, δηαρεηξίδεηαη 

θάζε είδνπο θαηαλαισηηθά αγαζά εθαξκφδνληαο πςειά πξφηππα πνηφηεηαο. 

Δλψ ε εκπεηξία θαη ε εμεηδίθεπζε πνπ έρεη αλαπηχμεη ιφγσ ηεο πνιπεηνχο παξνπζίαο 

ηεο ζην ρψξν ησλ logistics, ηεο επηηξέπνπλ λα πξνζθέξεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο 

δηαηεξψληαο ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Κιάδνη δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο νπνίνπο 

ππάγνληαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ ηελ FOODLINK είλαη: 

 Τπεξεζίεο Απνζήθεπζεο (ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο) 

 Τπεξεζίεο Μεηαθνξάο Φνξηίσλ 

 Τπεξεζίεο Γηαλνκήο Δκπνξεπκάησλ 

 Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ (Logistics) 

 Τπεξεζίεο Αλαζπζθεπαζίαο 

 Τπεξεζίεο πκβνπιψλ ζε Θέκαηα Logistics 

Μέζσ ζπλερψλ επελδχζεσλ ζηνπο παξάγνληεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, πζηεκάησλ 

θαη Γηαδηθαζηψλ, ε FOODLINK ζηνρεχεη ζε ζηαζεξά δπλακηθή αλάπηπμε κε ζπλερή 

αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη ηελ επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο κέζσ λέσλ 

ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ. 
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 VELOSTRANS: 

H VELOSTRANS, ηδξχζεθε ην 2005 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη 

έγηλε κέινο ηνπ Οκίινπ κε εμαγνξά ην 2011 πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο πςεινχ 

επηπέδνπ. Με δέζκεπζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, έκθαζε ζην έκπεηξν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη έλα δίθηπν δηεζλψλ ζπλεξγαηψλ, ε VELOSTRANS απνηειεί 

ηνλ ηδαληθφ ζπλεξγάηε γηα θάζε κεηαθνξά ζην εμσηεξηθφ εηζαγσγή ή εμαγσγή. 

Ζ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε ζπλέπεηα, ε επηινγή 

αμηφπηζησλ ζπλεξγαηψλ θαη ε επειημία ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ απνηεινχλ ηα 

ζηνηρεία πνπ μερσξίδνπλ ηελ εηαηξεία θαη έρνπλ ζπκβάιεη ζην λα θηηζηεί κία 

πνιχρξνλε ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κε πνιινχο απφ ηνπο πειάηεο ηεο, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ VELOSTRANS Α.Δ. ζε πνιχηηκν ζπλεξγάηε. Οη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο είλαη road freight, sea freight θαη air freight. Ηδηαίηεξα ηζρπξή είλαη ε 

παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζηα δίθηπα ηεο Γαιιίαο ,Ηζπαλίαο, Αγγιίαο , Πνξηνγαιίαο, , 

Οιιαλδίαο θαη Ηηαιίαο , ελψ κεηαθέξνληαη θνξηία μεξνχ , ςπρνκέλνπ θαη ADR . 

 TRANSPORT LINK: 

Ζ TRANSPORT LINK είλαη κεηαθνξηθή εηαηξία θαη 

ηδξχζεθε ην 2007 κε ζθνπφ λα θαιχςεη έλα βαζηθφ 

θελφ πνπ ππήξρε ζηελ Διιεληθή αγνξά, γηα παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ δηαλνκήο 

ηξνθίκσλ ζε ζεξκνθξαζίεο ζπληήξεζεο. 

Έρνληαο ηδηφθηεην ζηφιν νρεκάησλ πξνζθέξεη ιχζεηο πςεινχ επηπέδνπ ζηε 

κεηαθνξά θαη δηαλνκή πξντφλησλ Παλειιαδηθά, ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζηψλ 

(πεξηβάιινληνο, ςχμεο θαη θαηάςπμεο).  

Ζ Transport Link ηα ηειεπηαία ρξφληα επελδχεη ζπλερψο ζε νρήκαηα κεηαθνξάο 

ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο EURO 6 θαη ζηελ αλάπηπμε ιχζεσλ πάλσ ζε ζέκαηα 

πνηφηεηαο, αζθάιεηαο κεηαθνξάο, ηρλειαζηκφηεηαο νρεκάησλ θαη real-time reporting 

ησλ παξαγγειηψλ. Ζ ζηξαηεγηθή απηή έρεη ζέζεη ηελ βάζε γηα ηελ παξνρή 

κεηαθνξηθνχ έξγνπ πςεινχ επηπέδνπ θαιχπηνληαο πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

ηεο. 
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 EXPRESS LINK: 

H Express Link ηδξχζεθε ην 2005 θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηαρπκεηαθνξψλ 

πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο απνζηνιήο εηδηθψλ δεκάησλ ζε θαλάιηα δηαλνκήο B2B θαη 

B2C. 

 FOODLINK CYPRUS: 

Ζ Foodlink Cyprus ηδξχζεθε ην 2012 θαη παξέρεη 

ππεξεζίεο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο Παγθχπξηα 

κε ηξεηο απνζήθεο ζε Λεκεζφ, Λάξλαθα θαη Πάθν. Όιεο νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη 

είλαη ζρεδηαζκέλεο λα κεγηζηνπνηνχλ ηελ παξαγσγηθφηεηα, λα δηαηεξνχλ ηελ πςειή 

πνηφηεηα θαη ηαπηφρξνλα λα πεηπραίλνπλ ζηαζεξή κείσζε θφζηνπο. 

 FOODLINK ALBANIA: 

Ο φκηινο έρνληαο σο ζηφρν ηελ πεξεηαίξσ 

επέθηαζή ηνπ εθηφο ζπλφξσλ θαη πξσηίζησο ζηελ 

αγνξά ησλ Βαιθαλίσλ, ηδξχεη ην 2013 ζηελ Αιβαλία ηελ εηαηξία FOODLINK 

ALBANIA κε έδξα ηα Σίξαλα έρνληαο σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ 3PL. 

 DOTLINK: 

H DOTLINK ηδξχζεθε ην 2013 κε ζθνπφ λα 

παξέρεη ηελ αλάπηπμε θαη εκπνξηθή δηάζεζε 

ινγηζκηθνχ ζηηο εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο δηαρείξηζεο logistics 

κε εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξηαθέο θαη ηερλνινγηθέο ιχζεηο, ψζηε λα ειέγρνπλ ηε ξνή 

πιεξνθνξηψλ θαη εκπνξεπκάησλ. 
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BUSINESS PORTFOLIO – CONTRACT LOGISTICS 

Σν πειαηνιφγην ηνπ νκίινπ FDL είλαη ζπλερψο απμαλφκελν θαη απνηειείηαη απφ 

κεγάιεο εηαηξίεο, θπξίσο πνιπεζληθέο, ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

 Υνλδξηθήο – Ληαληθήο 

 Καηαλαισηηθψλ πξντφλησλ 

 Πνηψλ – Αλαςπθηηθψλ 

 Τςειήο Σερλνινγίαο- Σειεπηθνηλσληψλ 

 Καπλνβηνκεραλίαο 
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VAS SERVICES - ΛΤΔΗ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ 

ηνρεχνληαο ζε ζπλερή δηεχξπλζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, παξαθνινπζνχληαη 

ζηελά νη ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ν φκηινο αλαπηχζζεη λέεο θαηλνηφκεο Τπεξεζίεο 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (VAS Services) πνπ θαιχπηνπλ θαη εμειίζζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο 

ησλ Πειαηψλ φπσο: 

 Αλαζπζθεπαζίεο πξντφλησλ     

 Οιηθή Θεξκνζπξξίθλσζε 

 χλζεζε πξντφλησλ – combi 

 πξξηθλνχκελε Δηηθέηα / Μαλίθη 

 πλαξκνιφγεζε /  Γέκηζκα Blister / Tray 

 Δηηθεηνπνίεζε 

 πλαξκνιφγεζε / Γέκηζκα Stand 

 

 Αλαθνξέο - Reporting 

ε θάζε ζπλεξγαζία ν φκηινο παξέρεη έλα πιήξεο παθέην Reporting θαη 

αλαιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ ιχζεσλ βαζηδφκελνο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε 

Πειάηε. 

 Logistics Engineering 

Αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνγλσζία θαη βαζηδφκελνο ζηε win-win θηινζνθία, ν φκηινο 

εγγπάηαη ηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηε γξήγνξε εθαξκνγή αιιαγψλ θαη 

ηε δηεθπεξαίσζε κειεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε. 

 πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο 

Βαζηδφκελνο ζηελ πνιπεηή εκπεηξία θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε ησλ ζηειερψλ, , 

παξέρνληαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε φινπο ηνπ ηνκείο ησλ Logistics θαη ζηε 

δηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 
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Κεθάλαιο 8
ο
 - LMS – Logistician 

8.1 Διζαγυγή 

Δπελδχνληαο ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε θαη ζπλδπάδνληαο ηελ ηερλνγλσζία ηνπ 

νκίινπ ζηνλ ρψξν ησλ Logistics κε ηελ αηρκή ηεο ηερλνινγίαο, δεκηνπξγήζεθε ην 

personalized Logistics Management System (LMS). Σν LMS εμππεξεηεί ηηο ζπλερψο 

απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ νκίινπ θαη πξνζαξκφδεηαη πιήξσο ζηηο δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ην WMS (Warehouse Management System) πνπ 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο απνζήθεο θαη ην TMS (Transportation Management 

System) πνπ θαιχπηεη ηελ κεηαθνξά θαη ηελ δηαλνκή. Με ηα δχν απηά ππνζπζηήκαηα 

παξαθνινπζείηε ε ξνή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα επηκέξνπο 

ζηάδηα, απφ ηνλ πξνκεζεπηή έσο ην ηειηθφ ζεκείν παξάδνζεο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο αηρκήο, αλαπηχρζεθαλ ηα ππνζπζηήκαηα Αζχξκαησλ 

Σεξκαηηθψλ (RF) θαη Voice Picking, ηα νπνία απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

αθξίβεηα ησλ θηλήζεσλ ηεο απνζήθεο. Δπηπιένλ, παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ θηλήζεσλ ηεο απνζήθεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, πξνζθέξνληαο 

ηρλειαζηκφηεηα ζε παξηίδεο παξαγσγήο, εκεξνκελίεο ιήμεο θαη serial numbers, φπσο 

θαη ηελ δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πξντφλησλ κεηαβιεηνχ βάξνπο (ή φγθνπ ή άιισλ 

θπζηθψλ κεγεζψλ).  

Παξάιιεια αλαπηχρζεθε θαη ε εθαξκνγή RTMOTO γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο ζέζεο θάζε νρήκαηνο, ηεο πνξείαο ηνπ δξνκνινγίνπ θαη ηεο 

θαηάζηαζεο παξάδνζεο θάζε εληνιήο. 

Τπνζηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε φιεο ηηο πιαηθφξκεο ησλ πειαηψλ, 

δεκηνπξγψληαο εηδηθέο γέθπξεο επηθνηλσλίαο κε ρξήζε ASCCII αξρείσλ, XML ή EDI 

κελπκάησλ, SAP iDocs θ.ά. Ο ζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα γίλεηαη 

απηφκαηα θάζε ιίγα ιεπηά ή ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε, ελψ παξάιιεια παξέρεηε θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζην LMS κέζσ ηνπ e-logistics. 
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8.2 Master Data 

Οιφθιεξν ην ζχζηεκα βαζίδεηαη πάλσ ζηα βαζηθά δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θαζνξίδνπλ κνλαδηαίν ην εθάζηνηε δεδνκέλν. Σα δεδνκέλα 

απηά είλαη πξνζβάζεκα ζε φιε ηελ εηαηξεία θαη απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο κε 

δπλαηφηεηα αιιαγήο κφλν απφ ηε κεραλνγξάθεζε ζε θξίζηκα πεδία θαη απνηεινχλ 

ηε πεγή ιεηηνπξγίαο. 

Γεδνκέλα ηέηνηα ζην WMS κπνξεί λα είλαη: 

 Δίδε 

 Πειάηεο 

 Πξνκεζεπηέο 

 Υσξνζέζεηο 

 εκεία Παξάδνζεο θ.α. 

Σα master data κπνξεί λα αλνηρηνχλ ηφζν απφ ηνπο ρξήζηεο φζν θαη λα πεξαζηνχλ 

κέζσ γέθπξαο απφ ηνπο απνζέηεο-πειάηεο απφ ηηο δηθέο ηνπο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Απνηεινχλ ηε βάζε δεδνκέλσλ ιεηηνπξγηάο ηνπ WMS. 
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Master data – Διδών 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε θσδηθνινγίνπ ησλ εηδψλ ζην WMS.Σν 

είδνο κπνξεί λα θξαηά ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά 

 

Ο νξηζκφο ζσζηψλ κνλάδσλ κέηξεζεο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

θπζηθψλ δηαζηάζεσλ ησλ εηδψλ αιιά θαη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ απνζέκαηνο. Σν 

απφζεκα θπζηθά κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη ζε κνλάδεο φπσο φγθνο, βάξνο θηι αιιά 

θαη ζε πεπεξαζκέλεο κνλάδεο (ηχπνη ζπζθεπαζίαο) φπσο ηεκάρηα, θηβψηηα θηι. 
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Οη ηχπνη ζπζθεπαζίαο ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο κνλάδεο, έρνπλ επηπιένλ ζηνηρεία πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ην νπνίν πεξηέρνπλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

παιέηα δελ είλαη κφλν κνλάδα απνζήθεπζεο ελφο ζηνηρείνπ, είλαη επίζεο έλα 

αληηθείκελν κε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο θαη ζρήκα πνπ κπνξεί επίζεο λα ππάξρεη 

αλεμάξηεηα σο θελή κέζα ζηελ απνζήθε. 

Έλα είδνο κπνξεί λα έρεη νπνηνδήπνηε αξηζκφ ηχπσλ ζπζθεπαζίαο, ππφ ηνλ φξν φηη 

φια έρνπλ κηα ζρέζε κε ηελ θαηαλαισηηθή κνλάδα πνπ βξίζθεηαη ζην ρακειφηεξν 

επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο ησλ ηχπσλ ζπζθεπαζίαο ηνπ. Οη κνλάδεο πνπ δελ απνηεινχλ 

κέξνο ηεο ηεξαξρίαο κπνξεί επίζεο λα νξηζηνχλ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

ελαιιαθηηθέο κνλάδεο κέηξεζεο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ είδνπο. 
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Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλζεζεο 2 ή πεξηζζνηέξσλ master data ψζηε κε ην 

ππάξρεη κία παξαγγειία θαη ζπλνδεχεηαη απφ δηάθνξά parts, δειαδή άιια είδε, 

ππάξρεη έλα configuration φπνπ απηφκαηα πνπ πέζεη έλα είδνο δεζκεχνληαη θαη ηα 

άιια parts πνπ κπνξεί λα ην ζπλνδεχνπλ. 
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8.3 Γιασείπιζη Αποθήκηρ & Αποθεηών 

 

8.3.1 Ανθπώπινο Γςναμικό 

ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο ηαπηφρξνλα θαη άιια modules πέξαλ ηεο δηαρείξεζεο 

ησλ απνζεκάησλ φπσο ε δηαρείξηζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ε ηηκνιφγεζε ησλ 

απνζεηψλ θ.α. 

 

Οη δπλαηφηεηεο είλαη πνιιέο ηφζν ζηελ επηινγή ηνπ Κ.Γ. φζν θαη ζηελ επηινγή ησλ 

θνξέσλ εξγαζίαο. Μπνξείο λα επηιέμεηο αλ πξφθεηηαη γηα εξγαδνκέλνπο απφ 

εξγνιάβνπο ή φρη θαζψο θαη ηελ εηδίθεπζε ηνπο π.ρ.(ρεηξηζηήο, αλαζθεπαζηήο) ηα 

νπνία απηνκάησο θνζηνινγηθά έρνπλ δηαθνξέο θαζψο ε κηζζνδνζία είλαη άξξεηα 

ζπλδεδεκέλα κε ηα θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία.  
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ηα πιαίζηα εμέιημεο θαη θαιχηεξεο παξαθνινχζεζεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ, 

ππάξρεη ν επηκεξηζκφο εξγαζίαο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ πνπ ζπκπιεξψλεη ζε κία 

θφξκα.  

Ο επηκεξηζκφο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο φπσο: 

o Παξαιαβέο 

o Δπηζηξνθέο 

o Κηλήζεηο θιάξθ 

o Δθθνξηψζεηο / Φνξηψζεηο 

o Απνγξαθή 

o Έιεγρν πξνεηνηκαζκέλσλ παξαγγειηψλ 

o Picking 

o Παιεηνπνίεζε 

o Αλαζπζθεπαζία θ.α. 

Ζ θφξκα απηή θαηαρσξείηε κε ζθνπφ ηε εηο βάζνο θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ 

επη κέξνπο εξγαζηψλ κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ψζηε 

λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα βξεζνχλ δηαδηθαζίεο θαη 

ηξφπνη δηεπθφιπλζεο ζηηο δηαδηθαζίεο κηαο απνζήθεο.  
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8.3.2 Σιμολόγηζη Αποθεηών 

ην επίπεδν ηεο δηαρείξηζεο απνζεηψλ θαζψο κηιάκε γηα έλα «ηδηφθηεην» WMS ην 

νπνίν δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ δηάδνζε ηνπ θαη πέξαλ ηνπ νκίινπ δελ ζα 

κπνξνχζε λα ιείπεη έλα module ζαλ ηελ ηηκνιφγεζε. 

 

Ζ ηηκνιφγεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απνζήθεπζεο κηαο εηαηξείαο 3rd Party 

Logistics απνηειεί έλα απφ ηα πην δχζθνια ζηάδηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ησλ 

Logistics. Πξνυπνζέηεη μεθάζαξε θνζηνιφγεζε ψζηε ζηε βάζε ησλ δεδνκέλσλ απηήο 

λα ιεθζνχλ νη φπνηεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηφζν νη 

πειάηεο φζν θαη νη πάξνρνη ησλ ππεξεζηψλ απηψλ αγλννχλ πνηεο κέζνδνη 

ηηκνιφγεζεο ππάξρνπλ θαη πφηε ζπκθέξεη λα δεηεζεί ή λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ε θάζε 

κία. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν φηαλ νη επαίζζεηεο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο δελ 

ζπλεηζθέξνπλ ζην λα αληηιεθζεί θάζε επηρείξεζε ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ 

σθειεκάησλ ηεο απφ ηελ φπνηα πηζαλή απφθαζε. 
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Τπάξρεη ινηπφλ ε δπλαηφηεηα ηηκνιφγεζεο ζε έλα πνιχθξηηεξηαθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη 

ζαθέο φηη πξφζβαζε έρνπλ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα απφ ηε κεραλνγξάθεζε θαη 

θάλνπλ ην data entry βάζε ηνπ ζπκβνιαίνπ. Σα πάγηα έμνδα είζηζηαη λα είλαη ήδε 

θαηαρσξεκέλα θαη λα αιιάδνπλ ηα κεηαβαιιφκελα πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηηο 

παιέηεο πνπ έρνπλ ζε απφζεζε, ηηο παξαιαβέο απφ παιέηεο ή ηεκάρηα πνπ έγηλα ην 

κήλα, ηα δξνκνιφγηα δηαλνκήο, ηηο παξάγγειιεο, ηηο επηζηξνθέο θ.α. 

Βέβαηα φζν πην πνιχπινθεο θαη ζχλζεηεο ππεξεζίεο πξνζθέξεη ε εηαηξία ζηνλ 

απνζέηε ηφζν πην πνιχπινθε κπνξεί λα θαίλεηαη θαη ε πιαηθφξκα. Σν θάζε Κ.Γ θαη 

ν account manager ηηκνινγεί ηνλ απνζέηε είηε εβδνκαδηαία είηε κεληαία. Απφ εθεί θαη 

πέξα ην ινγηζηήξην θάλεη ην ηειηθφ έιεγρν θαη ζπκθσλία κε ηνλ account manager 

πεξλνχλ ηα έμνδα ζηνλ απνζέηε. 

8.3.3 Δξειδικεςμένερ Παποσέρ Αποθήκηρ 

Σν Logistician παξέρεη αθφκε ηεο δπλαηφηεηα εμεηδηθεπκέλσλ πιαηθνξκψλ ζρεηηθά 

κε ην cross docking πνπ παξέρεη ζε απνζέηεο φπσο ε Public θαη φρη κφλν κε έλα 

πεξηβάιινλ ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηε θαηαλφεζε θαη ζε απφιπηε αιιεινπρία κε ην RF 

θάλεη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία γηα πνιινχο θάηη ην εχθνιν θαη απιφ. 

 

Δπίζεο παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο πιαηθφξκαο ηεο αλαζπζθεπζία φπνπ εμίζνπ 

παξέρεη ε FDL. Ζ πιαηθφξκα απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηφζν ζε εληνιέο παξαγσγήο 

ηεο ζχλζεζεο ηεο ζπζθεπαζίαο φζν θαη ζηε δνκή πνπ ζα αθνινπζεζεί ε 

αλαζπζθεπζία θαη ε κεηαηξνπή αξρηθψλ ζε ζπλζεηψλ ηειηθψλ πξντφλησλ. 
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Απογπαθέρ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο απνγξαθήο απνηειεί ζεκαληηθή δηαδηθαζία ζηα πιαίζηα ηεο 

απνζήθεο. Ζ δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ηo Logistician είλαη: 

o Με ιίζηα hand picking (επηβεβαηψλεηαη κέζσ PC) 

o Mε RF real time 

Ζ απνγξαθή κπνξεί λα είλαη θαζνιηθή είηε νξηζκέλσλ εηδψλ. Τπάξρεη 

πνιπθξηηεξηαθή επηινγή απνγξαθήο είηε ζε ζπγθεθξηκέλεο ρσξνζέζεηο είηε ζε 

ζπγθεθξηκέλα είδε αλεμαξηήηνπ ζέζεο. Μπνξεί λα εμαξηάηαη επίζεο απφ: 

 Serial Number 

 Ζκ/ληα Λήμεο / Παξαγσγήο 

 Παξηίδα 

 Λίζηα πιινγήο 
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Έκδοζη Παπαζηαηικών 

Ζ δπλαηφηεηα έθδνζεο ηνπ Γειηίσλ απνηειεί ζεκείν θιεηδί ηφζν γηα ηε 

παξαθνινχζεζε φζν θαη ηε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ ζην ζχζηεκα έηζη 

ψζηε λα ππάξρεη ην traceability απηφ πνπ λα βνεζάεη ηε δπλαηφηεηα αλεχξεζεο 

θηλήζεσλ. 

Σα δειηία ηα νπνία εθδίδνληαη θαη βάζε απηνχ γίλεηε θαη ε ηηκνιφγεζε ζηε 

πιαηθφξκα είλαη:  

o Γειηία Δηζαγσγήο 

o Γειηία Απνζηνιήο  

(Με ηα νπνία ζπλνδεχνληαη νη απνζηνιέο-εμαξηάηαη ηελ ζπκθσλία κε ηνλ 

απνζέηε αλ ζα είλαη δηθά ηνπ ή ηεο FDL) 

o Γειηία Δζσηεξηθήο Γηαθίλεζεο (κεηαμχ Κ.Γ.) 

o Αθπξσηηθά Γειηία Απνζηνιήο 

(Αθνξά παξαγγειίεο ε νπνίεο γηα δηάθνξεο αηηίεο αθπξψζεθαλ) 

 



[116] 
 

8.4 Διζαγυγέρ – Inbounds 

Ζ δηαδηθαζία ησλ εηζαγσγψλ ρσξίδεηαη ζην Logistician ζε 3 δηαθνξεηηθέο 

ππνθαηεγνξίεο. Απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξεί λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θάλνληαο 

κηα θίλεζε λα παξαθνινπζείηε πνιχ θαιχηεξα. 

 Παξαιαβέο 

 Δπηζηξνθέο 

 Purchase Order (ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο αλακελφκελεο παξαιαβέο & επηζηξνθέο) 

  

8.4.1 Παπαλαβέρ 

Οη παξαιαβέο ζην Logistician απνηεινχλ κηα πνιχ απιή δηαδηθαζία. Αξρηθά 

ππάξρνπλ ηα P.O. πνπ απνζηέιινληαη κέζσ γέθπξαο θαη έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

γλψζεο ηεο αλακελφκελεο πνζφηεηαο ηεο παξαιαβήο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ζχλζεζεο πνιιψλ P.O. ζε κηα παξαιαβή.  

Σν WMS απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξαιαβήο ησλ ηεκαρίσλ ή παιεηψλ ππφ 

ζπγθεθξηκέλν status, κπνξεί λα παξαιεηθζνχλ είηε σο δηαζέζηκα κε απνηέιεζκα λα 

δεζκεχνληαη ακέζσο ζε παξαγγειίεο είηε κε πνιιά άιια δηαθνξά status π.ρ. 

θαηεζηξακκέλεο ζπζθεπαζίεο θ.α. ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ιίζηα θαη λα 

θχγνπλ απφ ηελ απνζήθε αλ δελ είλαη ζηε ζσζηή θαηάζηαζε ή απιά ζέιεη λα ηα 

δεζκεχζεη ν απνζέηεο. 
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Αλ έλα κε αλακελφκελν πξντφλ απνζηαιεί κεηαμχ ησλ αλακελφκελσλ ζε κηα 

παξαιαβή, ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε RF έλα πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα πξνθεηκέλνπ 

ν ρξήζηεο λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ δηαρεηξηζηή ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο. 

Γηα ηελ απνηχπσζε ησλ γξακκψλ παξαιαβψλ απφ ην ERP ζην WMS, ζε επίπεδν 

γξακκήο ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλεζνχλ ηα παξαθάησ: 

 Κσδηθφο είδνπο 

 Πεξηγξαθή είδνπο 

 GT LOT 

 Ζκεξνκελία ιήμεο 

 Πξνκεζεπηήο 

 Πνζφηεηα ζηελ θαηαλαισηηθή κνλάδα 

 Σχπνο παιέηαο 

 εκεηψζεηο 
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8.4.2 Δπιζηποθέρ 

Ζ δηαδηθαζία ησλ επηζηξνθψλ δελ δηαθέξεη θαη πνιχ ζπζηεκηθά απφ απηή ησλ 

παξαιαβψλ απιά ζε πιαίζηα επηζηξνθψλ απφ πειάηεο ε αλακελφκελε πνζφηεηα πνπ 

απνζηέιιεηαη απφ ηνπο απνζέηεο ζπαλίσο ζπκβαδίδεη κε ηηο θπζηθέο - ζε θαηάζηαζε 

ιηαλεκπνξίνπ-, νπφηε νη ινγηζηηθέο ηαπηνπνηήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κε κεγάιε 

πξνζνρή. Οη επηζηξνθέο πειαηψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα κία πιεζψξα ιφγσλ: 

 Quality Claims (απφ απνζέηε) 

 Quantity Claims (απφ απνζέηε) 

 Λάζε (δηαλνκήο ή απνζήθεο-picking) 

 Άιιν 

 

Οη επηζηξνθέο νη νπνίεο δηεθπεξαηψλνληαη θαη’ εληνιή ηνπ απνζέηε ζπλήζσο 

εμαξηψληαη κέρξη λα θιείζνπλ απφ ηε δηαλνκή θαη κέρξη λα θζάζνπλ ζην ζηάδην ηεο 

νινθιήξσζεο παξαθνινπζνχληαη ζηελά-εηδηθά φηαλ κηιάκε γηα επηζηξνθέο απφ 

επαξρία πνπ ζρεηίδνληαη κε πξαθηνξεία-. 

Με ην πνπ νινθιεξψλεηαη κηα επηζηξνθή απηνκάησο εμαξηψκελε απφ ηε θαηάζηαζε 

ηελ νπνία θέξνπλ ηα εκπνξεχκαηα μαλά κπαίλνπλ ηφζν θπζηθά ζην απφζεκα φζν θαη 

ζπζηεκηθά ζηε θαηάζηαζε δηαζεζηκφηεηαο πνπ ηνπ επηηξέπεη θαη ε θπζηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. 
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Δπιζηποθέρ – Ακςπυηικά παπαγγελιών 

Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ηχρε παξαγγειίεο λα κελ παξαδνζνχλ κε απνηέιεζκα λα 

επηζηξέθνληαη πίζσ ζην Κ.Γ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην απφζεκα ην νπνίν είρε 

θχγεη λα μαλά κπαίλεη ζην απφζεκα.  

Βέβαηα πξέπεη θαη ζπζηεκηθά λα γίλεη απηή ε επηζηξνθή. ην Logistician ψζηε λα 

δηαρσξίδεηαη ε επηζηξνθή πνπ ζρεηίδεηαη κε εληνιή απνζέηε θαη κε ζέκαηα δηαλνκήο 

ή απνζήθεο ε επηζηξνθή πξνεηνηκαζκέλσλ παξαγγειηψλ εηζάγεηαη απφ άιιν module. 

 

Πάληα κηα επηζηξνθή παξαγγειίαο πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εληνιή ηεο 

παξαγγειηάο θαη κε ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο νπνίεο δηαζέηεη 

ην WMS θαζψο ζχκθσλα κε ηα status ελεκέξσζεο ηεο παξαγγειίαο ελεκεξψλεηαη κε 

ζρεηηθά export ν απνζέηεο ψζηε λα απνθαζίζεη ηελ εθ λένπ απνζηνιή ηνπ ή φρη. 

εκαληηθφ είλαη ζε απηέο ηηο θηλήζεηο λα γίλνληαη ηαπηφρξνλα θαη νη ινγηζηηθέο 

θηλήζεηο ηαθηνπνίεζεο κε ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ψζηε λα γίλνληαη θαη νη 

θαηάιιειεο ρξεψζεηο. 
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εκαληηθφ  θαηά ηε δηαδηθαζία αθχξσζεο θαη επηζηξνθήο παξαγγειηψλ είλαη λα 

ζπκβαδίδεη ε θπζηθή κε ηε ζπζηεκηθή πνζφηεηα επηζηξνθήο. Έηζη κπνξεί λα έρνπκε 

είηε κεξηθή αθχξσζε παξαγγειίαο ή νιηθή αθχξσζε παξαγγειίαο. Σέινο ε ρσξνζέζε 

εηζαγσγήο είζηζηαη λα είλαη κηα μερσξηζηή εηθνληθή ή θαη θπζηθή ξάκπα φπνπ απφ 

εθεί ελαπνζέηνληαη κφλν ηα απνζέκαηα απφ ηηο αθπξσκέλεο παξαγγειίεο θαη απφ εθεί 

αλάινγα ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε λα μαλά κπνπλ ζε ζέζεηο φπνπ κπνξνχλ λα 

γηλνπλ picking θαζψο απφ εθεί ην ζχζηεκα ην απαγνξεχεη θαζψο ζεσξείηαη ζα 

δεζκεπκέλν stock. 

Οη αηηηνινγίεο επηζηξνθήο κπνξεί λα πνηθίινπλ θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο εμήο: 

 Καηάζηεκα πειάηε θιεηζηφ 

 Αλσηέξα βία 

 Δπζχλε δηαλνκήο 

 Δπζχλε απνζέηε 

 Καηεζηξακκέλε ζπζθεπαζία 

 Λάζνο ζηνηρεία παξαιήπηε 

 Άθπξα κε εληνιή απνζέηε 

 Λνηπέο αηηίεο θ.α. 
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8.5 Picking 

Ζ πξνεηνίκαζα παξαγγειηψλ απνηειεί έλα απφ ηα πνιιά add value ηνπ WMS 

Logistician θαζψο κπνξεί λα γίλεη customization ζηηο αλάγθεο ηνπ απνζέηε. 

Τπάξρνπλ 2 είδε picking ηα νπνία ππνζηεξίδνληαη: 

1. Καλνληθέο παξαγγειίεο - Stock Control 

2. Δπηιεθηηθέο παξαγγειίεο - Δπηιεθηηθφ Picking 

Πέξαλ απηψλ κπνξεί λα γίλεη ζχλζεζε παξαγγειηψλ θαζψο κεηά απφ ην import 

κπνξεί λα αληηζηνηρνχλ παξαπάλσ απφ κηα παξαγγειία ζε θάπνηνλ πειάηε κε 

απνηέιεζκα λα νκαδνπνηείηαη ε παξαγγειία ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 2πιεο θηλήζεηο 

θαη λα γίλεηε πνην απνηειεζκαηηθή ε δεκαηνπνίεζε. 

 

Ζ βέιηηζηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο παξαγγειηψλ φπσο πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ην 

Logistician, είλαη ε εθηέιεζε παξαγγειηψλ κε ιίζηεο ζπιινγήο, φπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ: 

o Οη Παξαγγειίεο εηζάγνληαη ζην Logistician κε ηελ αληίζηνηρε γέθπξα ή κε 

δεκηνπξγία παξαγγειίαο κεραλνγξαθηθά θαη ζχκθσλα κε πξφηππα απφ ην 

ηκήκα Costumer ηεο εηαηξείαο χζηεξα απφ ελεκέξσζε ηνπ απνζέηε. 

o Γεκηνπξγνχληαη νη ιίζηεο ζπιινγήο ζην Logistician απφ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. 

o Αληίζηνηρεο εξγαζίεο αλαηξνθνδνζίαο δεκηνπξγνχληαη ηαπηφρξνλα αλ είλαη 

απαξαίηεην 
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o Δθηεινχληαη νη φπνηεο εξγαζίεο αλαηξνθνδνζίαο 

o Ο ρξήζηεο εηζάγεη ζην RF ηνλ θσδηθφ ιίζηαο ζπιινγήο απφ ηελ νπνία ζα 

μεθηλήζεη ηελ ζπιινγή 

o Σν ζχζηεκα θαηεπζχλεη ηνλ ρξήζηε ζηελ πξψηε ζέζε βάζεη ζπγθεθξηκέλεο 

ινγηθήο ζνξηαξίζκαηνο. 

o Ο ρξήζηεο απνζέηεη ζε παιέηα ηελ πνζφηεηα απνζέκαηνο πνπ ζπιιέγεη 

δειψλνληαο ηαπηφρξνλα ζην RF ηελ ζέζε απφ ηελ νπνία ην πήξε (original 

location), ηνλ θσδηθφ ηνπ είδνπο (barcode), ηελ ζπιιερζείζα πνζφηεηα , ηελ 

παιέηα (SSCC) πξννξηζκνχ ή ην θηβσηηνηάκπειν θαη ηελ ζέζε ζηελ νπνία 

απνηίζεηαη απηή (packing area / dock). 

o Μία πξνεθηππσκέλε εηηθέηα SSCC ή ην θηβσηηνηάκπειν επηθνιιάηαη ζηε 

παιέηα κεηά ην παξαπάλσ βήκα ψζηε λα απινπνηνχληαη νη εξγαζίεο 

δεκαηνπνίεζεο. 

o Όηαλ γεκίζεη ε παιέηα κεηαθέξεηαη θαη θπζηθά ζηελ ξάκπα ή ηε ζέζε 

δεκαηνπνίεζεο. 

o Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ζπιινγήο, ην Logistician ελεκεξψλεη ηνλ 

ρξήζηε γηα ην θαηά πξνζέγγηζε ηνλ φγθν ησλ παιεηψλ, έηζη ψζηε λα ππνινγίζεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ παιεηψλ πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο αλά 

παξαγγειία. 
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Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα live παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ησλ 

παξαγγειηψλ κε ππνινγηζκφ θηλήζεσλ θαη ζπλνιηθψλ ζθαλαξηζκάησλ ηειηθψλ θαη 

αξρηθψλ πνζνηήησλ απνζηνιήο. 

 

Δπίζεο ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο ζέζεο ζε real time απφ 

εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν κε ζθνπφ είηε ηε παξάβιεςε άζθνπσλ θηλήζεσλ είηε επεηδή 

γηα θάπνην ιφγν κπνξεί λα ιείπε θπζηθά ην εκπφξεπκα είηε κπνξεί λα είλαη θζαξκέλν 

θ.α. 

Όπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ κπνξεί λα γίλεη αιιαγή ζε επίπεδν ηεκαρίσλ θαη κπνξεί 

λα αιιαρζεί είηε κεξηθψο είηε νιηθψο αθφκε θαη ζε επίπεδν παιέηαο. 
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8.5.1 Σύποι Picking 

 

o Κανονικέρ παπαγγελίερ - Stock Control 

Ζ πξψηε επηινγή picking είλαη θάλνληαο καδηθά ιίζηεο ρσξίο ηδηαηηεξφηεηεο ζηηο 

πξνο δηεθπεξαίσζε ιίζηεο. Οπφηε φιεο νη παξαγγειίεο νη νπνίεο έρνπλ πεξαζηεί κε ην 

import σο θαλνληθέο λα γίλνπλ καδηθά ιίζηα. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ θ 

απηέο επηιεθηηθέο πεξάλ ησλ επηιεθηηθψλ παξαγγειηψλ πνπ έρνπλ πεξαζηεί. 

 

Ζ δεκηνπξγία ιηζηψλ απφ stock control γίλεηε ζε φιεο ηηο παξαγγειίεο πνπ είλαη πξνο 

δηεθπεξαίσζε θαζψο γίλεηε ν έιεγρνο αλ νη πνζφηεηεο πνπ είλαη πξνο εθηέιεζε 

ππάξρνπλ ζην απφζεκα. Απηφ γίλεηε ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν απνζέηεο δελ έρεη ηφζν 

θαιή εηθφλα ηνπ απνζέκαηνο ηνπ. 

Μηα παξαγγειία κπνξεί λα γίλεη κεηξηθψο ή νιηθψο backorder. ε πεξίπησζε κεξηθνχ 

backorder ε παξαγγειία ρσξίδεηαη ζε FO(forward order) & BO(back order).  
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o Δπιλεκηικέρ παπαγγελίερ - Δπιλεκηικό Picking 

Ζ δεχηεξε επηινγή picking είλαη θάλνληαο καδηθά ηηο επηιεθηηθέο παξαγγειίεο ιίζηεο 

φπνπ επηιέγεηο ζπγθεθξηκέλα batch ή εκεξνκελίεο ιήμεο/παξαγσγήο ή serial number. 

Δπίζεο ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ θαη νη θαλνληθέο παξαγγειίεο σο 

επηιεθηηθέο εθφζνλ ρξεηάδεηαη π.ρ. ιάζνο θαηαρψξεζε απφ απνζέηε. 

 

Ζ επηινγή είλαη απιή θαη απιά ζηε θνιψλα δέζκεπζεο επηιέγεηο ηε πνζφηεηα πνπ 

επηζπκείο λα δεζκεχζεηο θαη απφ πνηα ζέζε. Σν ζχζηεκα ζε πξνζηαηεχεη ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ επηιέμεηο φιε ηε πνζφηεηα θαη ζηέιλεη κήλπκα φηη ζα 

δεκηνπξγεζεί back order ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαιπθζεί φιε ε πνζφηεηα ηεο 

παξαγγειίαο. 
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8.5.2 Λίζηα «G» 

Μία θαηλνηνκία ηνπ Logistician θαηά ηε δεκηνπξγία ιηζηψλ ζπιινγήο θαη 

δηεθπεξαίσζεο παξαγγειηψλ είλαη ε δεκηνπξγία καδηθψλ ιηζηψλ φπνπ λα 

ειαρηζηνπνηνχλ ηηο θηλήζεηο. 

 

Με απηή ηε κνξθή δεκηνπξγία ιηζηψλ επηιέγεηο παξαγγειίεο αλά αξηζκφ θηλήζεσλ 

θαη έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο αιγφξηζκνο φπνπ ζε πεγαίλεη αλά ζέζε θαη επηειείο ην 

Picking κεηψλνληαο δξαζηηθά ηηο θηλήζεηο κέζα ζηνπο δηαδξφκνπο θαη εθηειψληαο 

παξαπάλσ απφ κηα παξαγγειία ηαπηφρξνλα. Δίζηζηαη λα δεκηνπξγείηε κηα ιίζηα κφλν 

κηα θίλεζε αλά παξαγγειία αλεμάξηεηα ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγγειηψλ θαζψο φζν 

πεξηζζφηεξεο ηφζν κεγαιψλνπλ νη πηζαλφηεηεο λα γίλνπλ picking απφ ηελ ίδηα ζέζε 

θαη κεηά νη άιιεο ιίζηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε παξαγγειίεο κε 2 θηλήζεηο κέρξη 15 

γξακκέο αλεμαξηήηνπ αξηζκνχ παξαγγειηψλ θ.ν.θ. 
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8.6 Reporting 

Σν επίπεδν reporting πνπ παξέρεη ην wms Logistician είλαη ηφζν πειαηνθεληξηθφ 

φπνπ δηαθέξεη απφ απνζέηε ζε απνζέηε αλάινγα ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζα ιέγακε φηη 

είλαη έλα απφ ηα add value ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο εμειίζζεηαη ζπλερψο ψζηε λα 

πξνζπεξληνχληαη ηα φπνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη θαη λα βγαίλνπλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζε επίπεδα reporting απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Σα θνηλά report πνπ ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο απνζέηεο θαη Κ.Γ θαη έρνπλ λα θάλνπλ 

κε θαζαξφ warehousing θαη δηαρείξηζε απνζήθεο είλαη: 

o Report Απνζέκαηνο 

o Report Γηαθηλήζεσλ 

o Λνγηζηηθφ Report  

o Work in Progress (actual situation of picking e.t.c.) 

 

8.6.1 Report Αποθέμαηορ 

Σν report απνζέκαηνο καο δείρλεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ βξίζθεηαη νπνηνδήπνηε 

είδνο θαη ζε ηη θαηάζηαζε είλαη ζε έλα πνιπθξηηεξηαθφ πεξηβάιινλ. 
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Δθηφο απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ είλαη: 

 Κσδηθφο είδνπο 

 Παξαγγειία 

 Κσδηθφο Δηζαγσγήο – Παξαιαβήο 

 SSCC ή θηβσηηνηάκπειν 

 Καηάζηαζε Γηαζεζηκφηεηαο 

Τπάξρνπλ θαη άιια πην πνιπζχλζεηα θξηηήξηα πνπ κπνξνχλ λα δεισζνχλ ψζηε λα 

έρνπκε κηα εηθφλα ηνπ αθξηβήο απνζέκαηνο ηνπ νπνίνπ επηζπκνχκε. 

Όπσο κε βάζε θξηηήξηα ησλ εηδψλ πνπ αλαδεηνχκε: 

 

Όπσο κε βάζε θξηηήξηα ησλ ρσξνζέζσλ πνπ αλαδεηνχκε: 
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Όπσο κε βάζε θξηηήξηα ησλ serial number/παξηίδαο πνπ αλαδεηνχκε: 

 

Έλα πιενλέθηεκα ην νπνίν ην θάλεη αθφκε πην αθξηβή ζε απηφ ην report πνπ επηζπκεί 

θάπνηνο λα βγάιεη είλαη ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα ζπλδπάζεη απφ φια απηά ηα 

πνιπθξηηεξηαθά πεξηβάιινληα ηα θξηηήξηα θαη λα βγάιεη έλα report πνπ λα ζρεηίδεη 

είδνο, ρσξνζέζε θαη batch πνπ αλαδεηάο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 
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8.6.2 Report Γιακινήζευν 

Σν report δηαθηλήζεσλ καο δείρλεη φιεο νη επηιεθηηθέο θηλήζεηο πνπ εκείο επηζπκνχκε 

θαη έρνπλ γίλεη ζην wms ζε έλα πνιπθξηηεξηαθφ πεξηβάιινλ. 

Σα βαζηθά θξηηήξηα κπνξεί λα είλαη: 

 Κσδηθφο είδνπο 

 Παξαγγειία 

 Κσδηθφο Δηζαγσγήο – Παξαιαβήο 

 SSCC ή θηβσηηνηάκπειν 

 Παξαζηαηηθφ 

Οη ηχπνη θίλεζεηο πνπ βγάδεη ζαλ report δηαθηλήζεσλ θαη κπνξείο λα θάλεηο focus ή 

φρη ζε απηφ πνπ αλαδεηάο είλαη: 

 Παξαιαβή 

 Picking 

 Αλαηξνθνδνζία 

 Δλδνδηαθίλεζε 

 Δπηζηξνθή 

 Αιιαγή Γηαζεζηκφηεηαο 

 Φφξησζε θ.α. 
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Τπάξρνπλ θαη άιια πην πνιπζχλζεηα θξηηήξηα πνπ κπνξνχλ λα δεισζνχλ ψζηε λα 

έρνπκε κηα εηθφλα ησλ αθξηβψλ θηλήζεσλ πνπ επηζπκνχκε λα γλσξίδνπκε γηα απηφ 

πνπ αλαδεηνχκε. 

Όπσο κε βάζε θξηηήξηα ησλ εηδψλ πνπ αλαδεηνχκε: 

 

 

Όπσο κε βάζε θξηηήξηα ησλ ρσξνζέζσλ πνπ αλαδεηνχκε είηε αξρηθήο είηε ηειηθήο: 
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Όπσο κε βάζε θξηηήξηα ησλ serial number/παξηίδαο πνπ αλαδεηνχκε: 

 

Όπσο θαη ζην report απνζέκαηνο έηζη θαη ζην report δηαθηλήζεσλ γηα πην αθξηβή 

ζηνηρεία ζε απηφ ην report πνπ επηζπκεί θάπνηνο λα βγάιεη, κπνξεί λα ζπλδπάζεη απφ 

φια απηά ηα πνιπθξηηεξηαθά πεξηβάιινληα ηα θξηηήξηα θαη λα βγάιεη έλα report πνπ 

λα ζρεηίδεη είδνο, ρσξνζέζε θαη batch πνπ αλαδεηάο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 
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8.7 Γιακίνηζη 

ην wms Logistician εθηφο απφ ακηγψο modules πνπ ζρεηίδνληαη κε ην warehouse 

ππάξρνπλ θαη modules πνπ ζρεηίδνληαη κε ην distribution. Δηζη ινηπφλ ηφζν ε 

απνζήθε κπνξεί λα έρεη γλψζε ζρεηηθή κε ηε δηαθίλεζε θαη δξνκνιφγεζε ησλ 

παξαγγειηψλ ηφζν θαη απφ ηε πιεπξά ηεο ην ηκήκα ηεο δηαλνκήο ηεο εηαηξίαο κπνξεί 

λα παίξλεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα δηαθηλνχκελα πξντφληα ψζηε λα πεηπραίλεη ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ θνξηίσλ ηα νπνία δξνκνινγεί θαη δηαλέκεη φζν θαη λα ζπλδπάδεη 

εμίζνπ ηηο παξαδφζεηο κε εληνιέο επηζηξνθψλ θ.α. 

Όπσο δηαθξίλεηαη θαη παξαθάησ απηέο είλαη νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαθίλεζε. 

 

Ζ δξνκνιφγεζε εληνιψλ αθνξά ην ηκήκα δξνκνιφγεζεο ηεο εηαηξεία φπνπ κπνξεί 

λα ζπληνλίζεη θαη λα δξνκνινγήζεη παξαγγειίεο ηφζν δηαθνξεηηθψλ απνζεηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα θνξηεγά φζν θαη δηαθνξεηηθψλ θέληξσλ δηαλνκήο. 

 

8.7.1 Αποζηολέρ (Shipments) 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ φκσο ζηελ εηαηξεία νπνηαδήπνηε παξαγγειία είλαη πξνο 

παξάδνζε πφξλε απφ ην ηκήκα δηαλνκήο έλα SH(αξηζκφ shipment). Απηφο ν 

κνλαδηθφο αξηζκφο απνζηνιήο είλαη πνπ κεηά δίλεη ηε δπλαηφηεηα traceability-

ηρληιαζηκφηεηαο φπνπ είλαη έλα add value πνπ παξέρεηε ζηνπο απνζέηεο γηα ηηο 

παξαγγειίεο ηνπο φζν θαη ηηο επηζηξνθέο πνπ είλαη πξνο ζπιινγή. 

Απηνκάησο ινηπφλ ζπζρεηίδεηαη ε παξάδνζε ή επηζηξνθή κε κηα απνζηνιή 

αλεμαξηήηνπ κέζνπ πνπ ζα θάλεη ηε δηαθίλεζε. 
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Με απηφ ην ηξφπν παξαθνινπζείηε ε πνξεία ηνπ ηκήκαηνο δηαλνκήο θαη πάλσ ζε 

απηφ ην κνλαδηθφ θσδηθφ είηε απνζηνιήο είηε επηζηξνθήο νη νδεγνί κέζσ ζρεηηθήο 

εθαξκνγήο ηελ νπνία δηαζέηνπλ ζηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα ελεκεξψλνπλ ηε 

θαηάζηαζε ηεο (παξαδφζεθε, θιεηζηφ θαηάζηεκα θ.ν.θ.)  
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8.7.2 Οπιζηικοποίηζη Αποζηολών – (Φόπηυζη) 

Γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνζηνιψλ θαη ηελ απεπζείαο κεηά παξαθνινχζεζε θαη 

live ελεκέξσζε απφ ηνπο νδεγνχο ησλ απνζηνιψλ πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε εληνιέο 

θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε δξνκνιφγηα ηφζν ζε  Φ.Γ.Υ. φζν θαη ζε πξαθηνξεία πξέπεη 

λα γίλεηε κεηά ηελ πξαθηηθή - θπζηθή θφξησζε θαη ε εηθνληθή ζην ζχζηεκα ψζηε λα 

κπνξεί λα παξαθνινπζείηε ε πνξεία ηεο απφ ην ηκήκα δηαλνκήο θαη costumer service. 

 

8.7.3 Γιακίνηζη Τλικών 

Με ζθνπφ ηε θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ πιηθψλ δηαθίλεζεο φπσο νη παιέηεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηφζν ηεο θφξησζεο φζν θαη ηεο παξαιαβήο θαηαρσξείηε ζην 

ζχζηεκα ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ ηεο απνζήθεο πνπ ιακβάλεη φζν θαη πνπ δίλεη ψζηε 

λα γίλεηε έλα management ησλ πιηθψλ. 
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Ζ εηαηξεία έρεη θαηαλνήζεη ην πφζν ζεκαληηθά έζνδα κπνξεί λα ηεο απνθέξεη κηα 

ηέηνηα παξαθνινχζεζε ψζηε ην ηζνδχγην ησλ πιηθψλ πνπ δηαλέκεη λα ηζνχηαη κε απηφ 

πνπ εηζπξάηηεη ζρεηηθά κε ηα δηθά ηεο πιηθά.  

 

 

8.8 ςνεπγαζία ERP ςζηήμαηορ Αποθέηη & Logistician 

Σν A&Ω ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

απνζεηψλ δηαδξακαηίδεη ε γέθπξα ε νπνία ελψλεη ην Logistician κε ηα ERP 

ζπζηήκαηα ησλ απνζεηψλ φπσο π.ρ. ην SAP, AS400 θ.α. 

 

Ζ γέθπξα ππνζηεξίδεη ηφζν ηελ εηζαγσγή αξρείσλ φζν θαη ηελ εμαγσγή φπσο π.ρ. 

παξαζηαηηθά ηα νπνία εθδίδνληαη ζην Logistician. 
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8.9 Ανηαλλαγή Απσείυν (import - export) 

Import απσείυν 

Ζ αληαιιαγή ησλ αξρείσλ γίλεηε ππφ κνξθή txt φπνπ είζηζηαη λα είλαη θνηλά ζηα 

πεξηζζφηεξα εκπνξνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη έρεη απιέο θαη ζπκβαηέο ηδηφηεηεο. 

Οη θαηεγνξίεο νη νπνίεο ιακβάλεη ην Logistician αξρεία θαη πεξληνχληαη ζε απηά 

κπνξεί λα είλαη κηα απφ ηηο παξαθάησ αιιά είζηζηαη κε ην customization ην νπνίν 

αθνινπζεί ζε θάζε απνζέηε λα πνηθίιεη αλάινγα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο. 

 

Μπνξεί λα γίλεη είηε κεξηθή είηε νιηθή ιήςε ησλ αξρείσλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Μεξηθέο 

θνξέο κπνξεί ην αξρείν απνζηνιήο απφ ηνπο απνζέηεο λα κελ είλαη ζπκβαηφ θαη λα 

παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα σζηφζν.  

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζηέιλεηε ε αλαθνξά ζθάικαηνο θαη δηνξζψλεηε απφ ηνλ 

απνζέηε θαη ζηέιλεηε εθ λένπ θάλνληαο overwrite ζην είδε εζθαικέλν ψζηε λα κελ 

ινγηζηή ζαλ θαηλνχξηα εγγξαθή θαη λα εμαθαληζηεί ε εζθαικέλε.  

Τπάξρεη επίζεο θαη backup αξρείν ην νπνίν ζε πεξηπηψζεηο import error κπνξεί λα 

μαλαηξερζεί θα λα δηνξζσζεί απφ ηε κεραλνγξάθεζε ηεο εηαηξείαο αλ θάηη δελ πήγε 

θαιά ζην ηξφπν πνπ ηξαβήρηεθε ην αξρείν απφ ηνλ εηθνληθφ θνπβά πνπ ην έβαιε ν 

απνζέηεο.  
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Export απσείυν 

ε εηδηθά cases ή χζηεξα απφ απαηηήζεηο απνζέηε ππάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο export 

αξρείσλ ηα νπνία πξψηα δηαπεξαηψλνληαη ζηελ απνζήθε θαη κεηά ιακβάλνπλ ην 

feedback νη απνζέηεο. 

Απηφ κπνξεί λα είλαη ην Stock ην φπνην δηαηεξείηαη ζηελ απνζήθε αιιά ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζηε θνξνινγηθή θαη ζηελ 

ειεχζεξε απνζήθε. 

 

Μηα άιιε πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη πνηα serial number αληηζηνηρνχλ ζε πνηα παιέηα 

ψζηε ν απνζέηεο λα επηιέγεη πνην απφ απηά ζα θχγεη γηα ηνπο δηθνχο ιφγνπο. 

Μηα αθφκε πεξίπησζε είλαη λα γίλεη export ε απνγξαθή ε νπνία δηαπεξαηψζεθε ζηελ 

απνζήθε ψζηε λα έρεη αθξηβψο εηθφλα ν απνζέηεο αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζε πνηα 

είδε ππήξρε δηαθνξά θαη ζε πνηα αθξηβψο ζέζε.  

Δπίζεο ππάξρεη αθφκε θαη ε δπλαηφηεηα γηα ζηνηρεία δηαλνκήο φπνπ γίλεηε έλα 

export αξρείν track trace ψζηε λα γλσξίδεη αθφκε θαη ηα δξνκνιφγηα πνπ έθπγαλ θαη 

λα αλαδεηήζεη ν απνζέηεο πνην serial number ε case ID έθπγε κε πνην θνξηεγφ ζε 

πεξηπηψζεηο θινπήο ή κε νξζήο παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. 
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Αθφκε κηα άιιε πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη κηα ελεκέξσζε ηνπ απνζέηε γηα ηηο 

άθπξεο επηζηξνθέο νη νπνίεο δελ δηεθπεξαηψζεθαλ αλαιπηηθά κε ηηο αηηίεο ψζηε λα ην 

γλσξίδεη θαη λ θάλεη πξνγξακκαηηζκφ γηα ην πφηε ζα μαλά ζηείιεη αξρείν γηα λα 

εθηειεζηνχλ. 

 

Μηα άιιε κνξθή export κπνξεί λα είλαη ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ ζα ζπλνδεχνπλ α 

εκπνξεχκαηα. Δπεηδή ν απνζέηεο ζέιεη νη απνζηνιέο λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα δηθά 

ηνπ παξαζηαηηθά γίλεηε εμαγσγή ησλ αξρείσλ ησλ παξαζηαηηθψλ θαη εθδίδνληαη απφ 

ην αληίζηνηρν ERP ηνπ απνζέηε. 

 

 



[140] 
 

8.10 Πποβλήμαηα ςμβαηόηηηαρ ςζηημάηυν 

Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη απφ εδψ θαη πέξα ε 

κεραλνγξάθεζε ηνπ WMS Logistician είλαη ηα θελά αλάκεζα ζηε ζπκβαηφηεηα κε 

ηα άιια WMS θαη ERP ζπζηήκαηα ησλ απνζεηψλ. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ ηα φπνηα 

πξνβιήκαηα κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα.  

ε απηφ φκσο θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ζέιεζε ησλ απνζεηψλ λα θάλνπλ 

αιιαγέο ζηηο κέρξη ηψξα δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ. Δθεί ζα ιέγακε φηη βξίζθεηε ην 

αγθάζη θαζψο είηε πξνζπαζνχλ λα απνθξχςνπλ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ηα νπνία είλαη 

ρξήζηκα γηα ηελ πην εχθνιε δηεθπεξαίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο απνζήθεο γηα δηθνχο 

ηεο ιφγνπο είηε επεηδή βιέπνπλ ζαλ παξνδηθή ηε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία 3pl δελ 

πξνηίζεληαη λα κπνπλ ζε αιιαγέο ζην δηθφ ηνπο ζχζηεκα.  

Δπί ηεο νπζίαο ζα κπνξνχζαλ κέζσ γέθπξαο λα γίλνληαη import θαη export αξρεία ηα 

νπνία απηή ηε ζηηγκή παίξλνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ηα επεμεξγάδνληαη αξθεηή 

θαη ζα κπνξνχζαλ λα αθηεξψζνπλ ην ρξφλν ηνπο ζε πην παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 

απνζήθεο θαη ζηε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε.  

 

Απηφ απνηειεί πιένλ θαη ην ζηφρν ηεο εηαηξείαο, λα κπνξεί λα θάλεη έλα 

customization ηέηνην πνπ λα δεκηνπξγήζεη ηφζν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απφ ηε 

πιεπξά ηεο φζν θαη λα δηεπθνιχλεη ηε θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζηελ απνζήθε 

αιιά θαη ζηνλ ίδην ηνλ απνζέηε.  
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8.11 Οθέλη από ηην σπήζη ηος Logistician 

Σν Logistician πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηηο δπλαηφηεηεο λα αληαπνθξηζνχλ πνιχ 

εχθνια ζην φιν έλα θαη απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ απνζεηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα 

πεξηβάιινλ ην νπνίν ζπλέρεηα εμειίζζεηαη θαη κεηαβάιεηε ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ απνζεηψλ θαη απηή ε πειαηνθεληξηθή ηνπ πξνζέγγηζε είλαη πνπ 

απνηειεί ην αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα. Μεξηθά απφ ηα πνιιά ηνπ νθέιε είλαη: 

 

 Μείσζε θφξηνπ εξγαζηψλ ζηελ απνζήθε 

 Βειηίσζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο απνζέηεο 

 Ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζε πεξηβάιινλ real time κε ηνλ απνζέηε 

 Κεξδηζκέλνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη ζε δηαδηθαζίεο ξνπηίλαο 

 Μείσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ ηνπ απνζέηε 

 Έγθαηξε δηάγλσζε κειινληηθψλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ελεκέξσζε απηψλ ζηνλ απνζέηε 

 Μείσζε ησλ ρξφλσλ παξάδνζεο 

 Βειηίσζε εμππεξέηεζεο ησλ απνζεηψλ φζν θαη ηνλ ίδησλ ηνπο ησλ πειαηψλ  

 Μείσζε ειιείςεσλ ζηηο παξαγγειίεο πειαηψλ 

 Αμηφπηζηε θαη αζθαιή κεηαθνξά δεδνκέλσλ 

 Δλίζρπζε ησλ αληαγσληζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ απνζέηε φζν θαη ηεο FDL 

 Σαρχηαηε αληαπφθξηζε ζηηο φπνηεο απαηηήζεηο ηνπ απνζέηε 

Βέβαηα φια απηά ζπκβαδίδνπλ κε ην φξακα θαη ηε θνπιηνχξα ηνπ ίδηνπ ηνπ νκίινπ 

FDL, νπφηε κηιάκε γηα έλα customized WMS ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ αληηκεησπίδεη θαη δελ πξνζαξκφδεηαη ε FDL ζε θάπνην 

άιιν ήδε ππάξρνλ ζηελ αγνξά ζχζηεκα ρσξίο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ζπλέρεηα 

ζηνπο πειάηεο ηεο ιχζεηο ηηο νπνίεο νδεγνχλ ζε δεζκνχο άξξεηεο ζπλεξγαζίαο. 
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ςμπεπάζμαηα 

Σν φιν θαη κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ ζην 

επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην θαη νη ζπλερείο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία θαη ηηο ζπλερείο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

θαη ηερληθψλ ζην θιάδν ησλ logistics. Ζ αλάπηπμε θαη ε δηαρείξηζε απηψλ ησλ 

κεζφδσλ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ή αθφκε θαη γηα ηελ επηβίσζε 

πνιιψλ απφ απηέο. 

Κπξηφηεξνο ζηφρνο θάζε επηρείξεζεο είλαη ην πςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ 

πειαηψλ ηεο , κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο , εθκεηαιιεπφκελε κε βέιηηζην ηξφπν 

ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο. Σα WMS ζπζηήκαηα είλαη απηά 

πνπ θαζηζηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηηο εηαηξείεο. 

Δηδηθά ζην θιάδν ησλ 3pl ίζσο απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν δηαθνξνπνίεζεο απφ 

ηνλ αληαγσληζκφ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ WMS Logistician ζηηο απνζήθεο ηε FDL έρεη βνεζήζεη ηελ 

εηαηξία λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη λα δεκηνχξγεζε λένπο θαη πην 

νξγαλσκέλνπο ηξφπνπο εξγαζίαο ζηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν θαζψο θαη εμππεξέηεζε 

πειαηψλ ζε high quality επίπεδα. Βέβαηα θαηαιπηηθφ ξφιν παίδεη θαη ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο ηνπ ηκήκαηνο ηεο κεραλνγξάθεζεο πνπ ζπλεηέιεζε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Δλ νιίγνηο ζα ιέγακε φηη έλα WMS, φπσο ην Logistician, ζην πεξηβάιινλ ην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζπλέρεηο βειηησκέλεο 

εθδφζεηο θαη λα πξνζαξκφδεηαη 

ζπλερψο ζηηο αιιαγέο. Ζ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ζπλερήο 

βειηηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ δελ κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ κε έλα έηνηκν πξνο 

ρξεζηκνπνίεζε WMS κε 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. 
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Πίνακαρ Ακπυνύμιυν 

 

WMS 
Warehouse Management Systems / πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ 

ERP 
Enterprise Recourse Planning / Δκπνξνινγηζηηθφ 

πξφγξακκα 

ICT  
Inventory Control Theory  / Θεσξία Διέγρνπ 

Απνζεκάησλ 

SSCC Serial Shipping Container Code 

RF Radio Frequency 

ASN Advanced shipping note 

PO Purchase order 

MRP 
Material Requirements Planning/ Πξνγξακκαηηζκφο 

Απαηηήζεσλ Τιηθψλ 

JIT 

 

Just In Time/ Παξάδνζε ζηελ ζσζηή ζηηγκή θαη 

πνζφηεηα 

LT Lead Time / Υξφλνο Ηθαλνπνίεζεο Παξαγγειίαο 

SKU 

 

Stock Keeping Unit/ ηνηρεηψδεο Μνλάδα Απνζέκαηνο 

(Κσδηθφο) 

BC Backorder Cost / Κφζηνο Άκεζεο Κάιπςεο Παξαγγειίαο 

RP  Reorder Point / εκείν Αλαπαξαγγειίαο  

 TUC  Total Unit Cost / Οιηθφ Κφζηνο Απνζεκάησλ 

CPU  Cost Per Unit / Κφζηνο αλά Μνλάδα 

 

 

 

 

 


