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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Λόγω της παγκοσµιοποίησης των αγορών, τον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων και τις 

αυξανόµενες απαιτήσεις  (σε χρόνο και ποιότητα) των πελατών, αναπτύχθηκαν νέες 

τεχνολογίες όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce), το οποίο απαιτεί την 

εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων. 

Εφόσον πλέον, οι επιχειρήσεις είναι συνεργαζόµενες και αλληλό- εξαρτώµενες, 

επιβαλλόταν να φτιαχτεί ένα πληροφοριακό σύστηµα το οποίο θα επέτρεπε την 

άµεση µετάδοση πληροφοριών ανάµεσα στα άτοµα που ενδιαφέρονται (π.χ. 

λογιστήριο, τµήµα προµηθειών κτλ.)  αλλά και ανάµεσα στις επιχειρήσεις που 

συνεργάζονται. 

Το νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον απαιτεί τη συνεχής και µόνιµη συνεργασία 

ανάµεσα σε δύο ή και περισσότερες επιχειρήσεις για την επίτευξη των στόχων και 

την εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών που ολοένα και αυξάνονται, και αυτό 

επιτυγχάνεται µε τα e-logistics, τα οποία κάνουν µια επιχείρηση να οργανώνει τις 

συνήθεις δραστηριότητες αλλά παρέχουν και ευελιξία στα logistics. Έτσι η 

επιχείρηση είναι σε θέση να διαχειριστεί καλύτερα τις προµήθειες, τις πρώτες ύλες, 

τη διακίνηση, την αποθήκευση, τα αποθέµατα, τη διανοµή και τις πωλήσεις ακόµα 

και τους ίδιους τους πελάτες, καθώς µε την βοήθεια ενός e-logistic πληροφοριακού 

συστήµατος αξιοποιούνται και ικανότητες εξυπηρέτησης και ανταπόκρισης στους 

πελάτες. 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ/ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι: 

Αναλύθηκε πλήρως το νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον σε θέµατα εφοδιασµού και 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των επιχειρήσεων (ορισµοί και βασικά χαρακτηριστικά των 

εννοιών Logistics, εφοδιαστική αλυσίδα, ηλεκτρονικό επιχειρείν, ηλεκτρονικό 

εµπόριο κτλ). 

Στη συνέχεια έγινε η ανάλυση και ο σχεδιασµός ενός πλήρους πληροφοριακού 

συστήµατος e-logistics, καθώς και η παρουσίαση και ο σχολιασµός  ενός τέτοιου 

πληροφοριακού συστήµατος το οποίο είναι εφαρµοσµένο στην εταιρεία (XEROX). 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθούν οι νέες τεχνολογίες που αξιοποιούνται 

από τις επιχειρήσεις στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές µε την συνεχή χρήση του 

internet και να δούµε πως οι επιχειρήσεις  διαχειρίζονται τα Logistics µε τη χρήση 

του υπολογιστή και τι χρειάζονται από ένα πληροφοριακό σύστηµα, έτσι ώστε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τις επιχείρησης και να εκπληρώνονται οι στόχοι της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν οι ορισµοί και τα βασικά χαρακτηριστικά των 

εννοιών που χρειαζόµαστε για την παρούσα εργασία, καθώς και η σηµασία τους στην 

λειτουργία κάθε επιχείρησης και το πώς την επηρεάζει. 

 

 

1.1 Logistics 

 

Για τον ορισµό και την έννοια των logistics για πάρα πολλά χρόνια ασχολήθηκαν 

αρκετοί άνθρωποι και έδωσαν πολλούς και διάφορους ορισµούς. Παρακάτω θα 

αναφερθούν ορισµένοι από αυτούς. 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Εταιρία Logistics (E.E.L), logistics είναι το τµήµα της 

∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (∆ΕΑ), που υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική 

και αποτελεσµατική, κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, 

υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σηµείο προέλευσης τους έως το 

σηµείο κατανάλωσης τους έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών. 

Σύµφωνα µε το Council Logistics Management (CLM 1986), logistics είναι η 

διαδικασία του σχεδιασµού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσµατικής και 

αποδοτικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών 

από την παραγωγή ως την παράδοση στον τελικό καταναλωτή. 

Άλλος ορισµός είναι η περιγραφή της διαδικασίας της διακίνησης των πρώτων υλών 

και προϊόντων προς µία εταιρεία, µέσα σε αυτή και από αυτήν προς τα έξω (James C. 

Johnson, 2006). 

Ένας άλλος ορισµός είναι η ολοκλήρωση δύο ή και περισσότερων δραστηριοτήτων 

µε σκοπό την εφαρµογή και τον έλεγχο της αποδοτικής ροής των πρώτων υλών, 
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προϊόντων υπό κατασκευή και τελικών προϊόντων από το σηµείο προέλευσης στο 

σηµείο κατανάλωσης µε σκοπό  την πλήρη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του 

πελάτη. 

Logistics επίσης ορίζεται ως το χειρισµό µιας ενέργειας η οποία συνεπάγεται την 

παροχή της εργασίας και των υλικών που πρέπει να παρέχονται όσο χρειάζεται 

(Watson Ερευνητικό Κέντρο, 2007). 

Μια άλλη διατύπωση του ορισµού των Logistics είναι η επιστήµη της ∆ιοίκησης 

(MANAGEMENT), της τεχνικής µεθοδολογίας (ENGINEERING) και των τεχνικών 

δραστηριοτήτων (TECHNICAL ACTIVITIES), που σχετίζονται µε το σχεδιασµό 

(DESIGN), τον προσδιορισµό των απαιτήσεων (REQUIREMENTS), την απόκτηση, 

τη διατήρηση και τη διάθεση των παραγωγικών πόρων και µέσων που υποστηρίζουν 

τους στόχους, τη στρατηγική, την τακτική και τον έλεγχο ενός οργανισµού ή 

επιχείρησης (Society of Logistics Engineers, SOLE). 

Μια άλλη έννοια των Logistics ορίζεται ως ένα σύνολο ενοποιηµένων 

δραστηριοτήτων που καθιστούν δυνατή την απόκτηση υλικών, εξοπλισµού και 

υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής κάθε οικονοµικής 

µονάδας. Έτσι έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό, την εφαρµογή, τη βελτιστοποίηση 

και τη διαχείριση των εξωτερικών και των εσωτερικών συνιστωσών που συγκροτούν 

το σύστηµα εφοδιασµού µιας επιχείρησης ή ενός µη κερδοσκοπικού οργανισµού. 

(Λάιος , 2010)  

Από όλους αυτούς τους ορισµούς βλέπουµε πόσο έχει αλλάξει η έννοια των logistics 

µε την πάροδο των χρόνων. Οι ορισµοί αναφέρονται στην εισαγωγή των προϊόντων 

και στην διανοµή του τελικού καταναλωτή και άλλοι ορισµοί αναφέρονται από την 

παραγωγή ως την διακίνηση στον τελικό καταναλωτή. 

 

1.1.2 Πεδία Logistics 

 

Τα Logistics βρίσκουν εφαρµογή κυρίως σε δύο πεδία: 
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Το πρώτο πεδίο είναι η επιχείρηση, η οποία πρέπει να οργανώσει την εισροή, την 

εσωτερική διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιων τρόπο, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζει τη µέγιστη ικανοποίηση των πελατών της. 

Το δεύτερο πεδίο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελείται από όλες εκείνες 

τις επιχειρήσεις και οργανισµούς που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε ένα προϊόν, από 

πρώτες ύλες να καταλήξει στον τελικό πελάτη. Η αποτελεσµατική οργάνωση και 

διοίκηση της ροής προϊόντων και πληροφοριών σε αυτήν την αλυσίδα αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη σε µια παγκοσµιοποιηµένη και ψηφιακή οικονοµία, όπου ο 

ανταγωνισµός από ατοµικός γίνεται συλλογικός. 

∆ιάφοροι τοµείς των Logistics είναι οι εξής: 

• Business logistics 

• Systems logistics 

• Defense logistics 

• Crisis logistics 

• Supply chain management 

• Environmental logistics 

• Logistics in services. 

• Logistics information systems. 

 

 

1.1.3 Logistics στην σύγχρονη επιχείρηση. 

 

Logistics στην επιχείρηση είναι η διαδικασία του σχεδιασµού, της υλοποίησης και 

του ελέγχου της επιτυχηµένης (efficient) και της αποτελεσµατικής (cost effective) 

ροής των πάσης φύσεως υλικών, από την πρώτη ύλη µέχρι το τελικό προϊόν, και 

όλων των σχετιζοµένων πληροφοριών, από την πηγή προµήθειας (point of orgin) 

µέχρι τον τελικό καταναλωτή (point of consumption). 

Ερµηνεύοντας τον παραπάνω ορισµό διαπιστώνουµε ότι στην σύγχρονη επιχείρηση 

τα Logistics είναι υπεύθυνα για την διάθεση όλων των κατηγοριών υλικών (από την 

πρώτη ύλη µέχρι το έτοιµο προϊόν) στην κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα, τόπο και 
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χρόνο και στο χαµηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας όλους τους διατιθέµενους 

πόρους. 

Logistics λοιπόν στην σύγχρονη επιχείρηση σηµαίνει τις παρακάτω δραστηριότητες: 

• ∆ιανοµή των προϊόντων (physical distribution) από την επιχείρηση µέχρι τον 

τελικό καταναλωτή. 

• Υποστήριξη της παραγωγής (production support) µε όλο το απαιτούµενο στη 

κάθε φάση υλικό (πρώτες ύλες, ηµιέτοιµα προϊόντα, υλικά συσκευασίας κλπ.) 

• Προµήθειες για την απόκτηση όλου του απαραίτητου υλικού για την 

υλοποίηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω δραστηριότητες, εµπλέκονται και συνεργάζονται 

σχεδόν όλα τα τµήµατα της σύγχρονης επιχείρησης, δηλαδή αναλυτικότερα σε µια 

επιχείρηση Logistics σηµαίνει: 

• Μεταφορικά µέσα: αριθµός, µέγεθος, είδος κλπ. Προκειµένου να µεταφερθεί 

το προϊόν από και προς την επιχείρηση. 

• Management διανοµών. Καθορισµός βελτιστοποιηµένων δροµολογίων, 

χρόνων παράδοσης των προϊόντων κλπ. 

• Αποθηκευτικοί χώροι. Θέση, µέγεθος, εξοπλισµός κλπ. 

• Αποθέµατα. Καθορισµός ειδών, ύψος αποθεµάτων, σηµεία αναπαρεγγελίας, 

µοντέλα παρακολούθησης των αποθεµάτων, πολιτικές ελέγχου κλπ. 

• Ιχνηλασιµότητα. Υποτύπωση του τι έχει διαθέσει που και τι έχει προµηθευτεί 

από που. Η υποτύπωση αυτή αποδεικνύεται πολύτιµη σε περιπτώσεις 

ανακλήσεως προϊόντων. 

• Προµήθειες. Επιλογή πηγών προµήθειας, καθορισµός κριτιρίων επιλογής 

προµηθευτών, πολιτικές ελέγχου ποιότητας κλπ. 

• Προσωπικό. 

• Εκπαίδευση προσωπικού. 

• Εγκαταστάσεις. 

• Τεκµηρίωση. Ανάπτυξη γραπτών οδηγιών και διαδικασιών για όλες τις 

δραστηριότητες µε τη σύνταξη εγχειριδίων και λοιπών γραπτών οδηγιών που 

είναι ουσιαστικές για την ορθή διεξαγωγή των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων. 
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• Logistics information systems. Με βάση το οποίο θα επεξεργάζονται και θα 

αξιοποιούνται όλες οι απαραίτητες για τα logistics, πληροφορίες. 

 

 

1.2 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Σύµφωνα µε την Ελληνική εταιρεία Logistics η ∆.Ε.Α. αναφέρεται στο σχεδιασµό και 

την διαχείριση όλων των ενεργειών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τις 

διαδικασίες προµήθειας, την παραγωγή- µεταποίηση και όλες τις δραστηριότητες της 

διανοµής. Επιπλέον, συµπεριλαµβάνει το συντονισµό και την συνεργασία µε όλους 

τους εταίρους του καναλιού εφοδιασµού, που µπορεί να είναι προµηθευτές, 

µεσάζοντες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών (3PL) και πελάτες. 

Ένας άλλος ορισµός είναι η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ο συστηµατικός, 

στρατηγικός συντονισµός των παραδοσιακών επιχειρηµατικών λειτουργιών µέσα 

στην επιχείρηση και µεταξύ των επιχειρήσεων µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα, για 

τους σκοπούς βελτίωσης της µακροπρόθεσµης απόδοσης των µεµονωµένων 

επιχειρήσεων και της εφοδιαστικής αλυσίδας ως σύνολο (Mentzer et al. 2001). 

Σύµφωνα µε το Συµβούλιο των Επαγγελµατιών ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

(CSCMP), η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαµβάνει το σχεδιασµό και τη 

διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που εµπλέκονται στην προµήθεια, τη 

µετατροπή και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Περιλαµβάνει επίσης τις 

βασικές συνιστώσες του συντονισµού και της συνεργασίας µε εταιρικά κανάλια, τα 

οποία µπορεί να είναι οι προµηθευτές, µεσάζοντες, τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών και οι 

πελάτες. Στην ουσία, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ενσωµατώνει την 

διαχείριση της προσφοράς και της ζήτησης εντός και µεταξύ των εταιρειών. Πιο 

πρόσφατα, η αυτο- οργάνωση του δικτύου των επιχειρήσεων που συνεργάζονται για 

την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών έχει χαρακτηριστεί ως διευρυµένη επιχείρηση. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί το γενικό αποδεκτό µοντέλο πλαίσιο του τρόπου 

δηµιουργίας συνεργατικών σχέσεων µε άλλες επιχειρήσεις ή και οργανισµούς 

(προµηθευτές, χονδρέµπορους, λιανέµπορους κτλ.). Το πλαίσιο αυτό των 
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επιχειρήσεων επίσης ονοµάζεται αλυσίδα ζήτησης (demand chain) ή αλυσίδα αξιών 

(value chain). (Lambert, 1999) 

Σύµφωνα µε τους Ellram και Cooper (1993), η ∆.Ε.Α. είναι µια ολοκληρωµένη 

φιλοσοφία που αφορά τη διαχείριση όλων των ροών του καναλιού διανοµής από τον 

προµηθευτή έως τον τελικό καταναλωτή. 

 

Εικόνα 1 Εφοδιαστική Αλυσίδα κίνηση προϊόντος. 

 

 

1.2.1. Δραστηριότητες Δ.Ε.Α. 

 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι µια προσέγγιση πολλαπλών 

λειτουργιών που περιλαµβάνει την διαχείριση της κυκλοφορίας των πρώτων υλών σε 

µια επιχείρηση, ορισµένες πτυχές της εσωτερικής µεταποίησης των υλών σε τελικά 

προϊόντα και την κυκλοφορία των τελικών προϊόντων από την επιχείρηση προς τον 

τελικό καταναλωτή. Καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εστιάσουν στις βασικές 

ικανότητες και να γίνουν πιο ευέλικτες, µειώνουν την ιδιοκτησία τους από πηγές 

πρώτων υλών και καναλιών διανοµής. Οι λειτουργίες αυτές είναι εξωτερικής 

ανάθεσης (outsourcing) σε άλλα πρόσωπα που µπορούν να εκτελέσουν τις 

δραστηριότητες καλύτερα ή πιο αποδοτικά. Το αποτέλεσµα είναι να αυξηθεί ο 

αριθµός των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην ικανοποίηση της ζήτησης των 

πελατών, µε ταυτόχρονη µείωση του διαχειριστικού ελέγχου των καθηµερινών 
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λειτουργιών logistics. Λιγότερος έλεγχος και περισσότεροι εταίροι της εφοδιαστικής 

αλυσίδας οδήγησαν στη δηµιουργία των εννοιών διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Ο σκοπός της ∆.Ε.Α. είναι η βελτίωση της εµπιστοσύνης και της 

συνεργασίας µεταξύ των εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιώνοντας έτσι την 

απογραφή των αποθεµάτων και την ταχύτητα της κίνησης τους. 

Αρκετά µοντέλα έχουν προταθεί για την κατανόηση των δραστηριοτήτων που 

απαιτούνται για τη διαχείριση της διακίνησης των υλικών σε όλα τα οργανωτικά και 

λειτουργικά όρια. Το SCOR είναι ένα µοντέλο διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασµού που 

προωθείται από το Συµβούλιο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ένα άλλο µοντέλο είναι 

το µοντέλο SCM που προτείνεται από το Παγκόσµιο Φόρουµ Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας (GSCF). ∆ραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας µπορούν να 

οµαδοποιηθούν σε θέµατα στρατηγικής, τακτικής, καθώς και σε επιχειρησιακό 

επίπεδο. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο: 

• Βελτιστοποίηση στρατηγικού δικτύου, συµπεριλαµβανοµένων του αριθµού, 

της τοποθεσίας και του µεγέθους της αποθήκης, των κέντρων διανοµής και 

των εγκαταστάσεων. 

• Στρατηγικές συµφωνίες µε προµηθευτές, διανοµείς και πελάτες, 

δηµιουργώντας κανάλια επικοινωνίας για κριτική πληροφόρηση και 

λειτουργικές βελτιώσεις όπως το cross- docking και τα 3PL. 

• ∆ιαχείριση κύκλου ζωής προϊόντος, έτσι ώστε τα νέα και υπάρχοντα προϊόντα 

να ενσωµατωθούν µε τον βέλτιστο τρόπο στην αλυσίδα αξίας και στις 

µεταφορικές ικανότητες. 

• Λειτουργίες τεχνολογίας πληροφόρησης (IT) της αλυσίδας. 

• Αποφάσεις για το πού και πώς να γίνονται οι λειτουργίες. 

• Ευθυγράµµιση της συνολικής οργανωτικής στρατηγικής µε τη στρατηγική της 

προσφοράς. 

• Είναι µακροχρόνιο και χρειάζεται δέσµευση πηγών. 
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ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο: 

• Συµφωνίες προµηθειών πρώτων υλών και άλλες αποφάσεις συνδιαλλαγών. 

• Αποφάσεις για την παραγωγή, συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων, τον 

προγραµµατισµό και τον σχεδιασµό της διαδικασίας. 

• Αποφάσεις απογραφής, συµπεριλαµβανοµένων της ποσότητας, της 

τοποθεσίας και της ποιότητας της απογραφής. 

• Στρατηγική µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων της συχνότητας δροµολογίων 

και της σύναψης συµβάσεων. 

• Συγκριτική αξιολόγηση όλων των λειτουργιών έναντι των ανταγωνιστών και 

την εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την επιχείρηση. 

• Προκαθορισµένες πληρωµές. 

• Εστίαση στις απαιτήσεις των πελατών και στις συνήθειές τους. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο: 

• Ηµερήσια παραγωγή και προγραµµατισµός της διανοµής, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των κόµβων της αλυσίδας εφοδιασµού. 

• Προγραµµατισµός παραγωγής για κάθε µονάδα παραγωγής στην αλυσίδα 

εφοδιασµού (λεπτό προς λεπτό). 

• Σχεδιασµός ζήτησης και πρόβλεψης, που συντονίζει τις προβλέψεις για τη 

ζήτηση όλων των πελατών και την κοινή χρήση των αποτελεσµάτων µε όλους 

τους προµηθευτές. 

• Σχεδιασµός προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένων των υφιστάµενων 

αποθεµάτων και προβλέψεις για τη ζήτηση, σε συνεργασία µε όλους τους 

προµηθευτές. 

• Εσωτερικές λειτουργίες, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς από τους 

προµηθευτές και της λήψης απογραφής. 

• ∆ραστηριότητες παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένης της κατανάλωσης υλικών 

και της ροής των τελικών προϊόντων. 

• Εξερχόµενες εργασίες, συµπεριλαµβανοµένων όλων των δραστηριοτήτων που 

πρέπει να εκπληρωθούν, την αποθήκευση και τη µεταφορά στους πελάτες. 
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• Συµφωνηµένες παραγγελίες, αντιπροσωπεύοντας όλους τους περιορισµούς 

στην αλυσίδα εφοδιασµού, συµπεριλαµβανοµένων όλων των προµηθευτών, 

των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανοµής, και τους άλλους 

πελάτες. 

 

 

1.2.2. Σημασία Δ.Ε.Α. 

 

Οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν σήµερα όλο και πιο πολύ ότι πρέπει να στηριχθούν 

στην αποτελεσµατική εφοδιαστική αλυσίδα, ή δίκτυο, προκειµένου να 

ανταγωνιστούν στην παγκόσµια αγορά και την δικτυωµένη οικονοµία. Στα 

υποδείγµατα του Peter Drucker για τη διαχείριση (1998) ,η έννοια αυτή των 

επιχειρηµατικών σχέσεων εκτείνεται πέρα από τα παραδοσιακά όρια των 

επιχειρήσεων και επιδιώκει να οργανώσει ολόκληρες επιχειρηµατικές διαδικασίες σε 

µια αλυσίδα αξίας πολλών εταιρειών. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η παγκοσµιοποίηση, η εξωτερική 

ανάθεση και η τεχνολογία της πληροφόρησης έδωσαν τη δυνατότητα σε πολλές 

επιχειρήσεις, όπως την Dell και την Hewlett Packard να λειτουργήσουν µε επιτυχία 

µια σειρά συνεργατικών εφοδιαστικών δικτύων στα οποία κάθε εξειδικευµένος 

συνεργάτης επικεντρώνονταν µόνο σε µερικές βασικές στρατηγικές δραστηριότητες 

(Scott, 1993). Αυτό το εσωτερικό δίκτυο εφοδιασµού µπορεί να αναγνωριστεί ως µια 

νέα µορφή οργάνωσης. Ωστόσο, µε τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

παικτών η δοµή του δικτύου δεν ταιριάζει ούτε στην «αγορά», ούτε στην «ιεραρχία» 

(Powell, 1990). ∆εν είναι σαφές τι είδους επιπτώσεις θα έχουν στην απόδοση των 

επιχειρήσεων δίκτυα διανοµών µε διαφορετικές δοµές. Ακόµα, λίγα είναι γνωστά για 

τους όρους συντονισµού και τους συµβιβασµούς που µπορεί να υπάρχουν µεταξύ των 

επιχειρήσεων. Από τη σκοπιά των συστηµάτων, µία σύνθετη δοµή ενός δικτύου 

µπορεί να αναλυθεί σε επιµέρους επιχειρηµατικές συνιστώσες (Zhang και Dilts, 

2004). Παραδοσιακά, οι εταιρείες σε ένα δίκτυο εφοδιασµού, επικεντρώνονται στις 

εισόδους και εξόδους των διαδικασιών, µε λίγη ανησυχία για την εσωτερική 

διαχείριση της εργασίας των άλλων επιµέρους παραγόντων. Ως εκ τούτου, η επιλογή 
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της διάρθρωσης εσωτερικού ελέγχου της διαχείρισης είναι γνωστό ότι επηρεάζει 

τοπικά την απόδοση της επιχείρησης (Mintzberg, 1979). 

Στον 21ο αιώνα, οι αλλαγές στο επιχειρηµατικό περιβάλλον συνέβαλαν στην 

ανάπτυξη των δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρώτον, ως αποτέλεσµα της 

παγκοσµιοποίησης και της εξάπλωσης των πολυεθνικών εταιρειών, κοινοπραξιών, 

στρατηγικές συµµαχίες και επιχειρηµατικές συνεργασίες, σηµαντικοί παράγοντες 

επιτυχίας εντοπίστηκαν, συµπληρώνοντας τις προηγούµενες "Just- In- Time", "Lean 

Manufacturing» και «ευέλικτη παραγωγή» πρακτικές. ∆εύτερον, οι τεχνολογικές 

αλλαγές, κυρίως στη δραµατική πτώση του κόστους των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, οι οποίες αποτελούν σηµαντική συνιστώσα του κόστους των 

συναλλαγών, έχουν οδηγήσει σε αλλαγές στο συντονισµό µεταξύ των µελών του 

δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας (Coase, 1998). 

Πολλοί ερευνητές έχουν αναγνωρίσει αυτά τα είδη των δικτυακών δοµών της 

προσφοράς ως µια νέα µορφή οργάνωσης, χρησιµοποιώντας όρους όπως "keiretsu", 

"Extended Enterprise", "Εικονική Επιχείρηση", "παγκόσµιο δίκτυο παραγωγής", και 

"Next Generation σύστηµα παραγωγής». Σε γενικές γραµµές, µια τέτοια δοµή µπορεί 

να οριστεί ως «µια οµάδα ηµι-ανεξάρτητων επιχειρήσεων, η καθεµία µε τις 

δυνατότητές της, οι οποίες συνεργάζονται στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον 

για να εξυπηρετήσουν µία ή περισσότερες αγορές, προκειµένου να επιτευχθεί 

κάποιος επιχειρηµατικός στόχος ειδικά µε αυτήν τη συνεργασία» (Akkermans, 2001). 

 

 

1.2.3. Στόχος Δ.Ε.Α. 

 

Στόχος της ∆.Ε.Α. είναι ο συντονισµός των επιχειρησιακών διαδικασιών κάθε 

επιχείρησης και µεταξύ αυτών, ώστε να εξασφαλιστεί στο µέγιστο βαθµό η 

αποτελεσµατική ροή των προϊόντων και πληροφοριών που διακινούνται κατά µήκος 

της αλυσίδας (εικόνα 1), µε το µικρότερο δυνατό κόστος και χρόνο, εξισορροπώντας 

την αγορά της προφοράς και της ζήτησης (Handfield, 1998). 
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1.2.4. Αλυσίδα αξίας. 

 

Η αλυσίδα αξίας είναι η αλυσίδα διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση των λειτουργιών (παραγωγή, αποθήκευση, διανοµή κτλ.). Αυτές οι 

διαδικασίες ονοµάζονται διαδικασίες προστιθέµενης αξίας (Porter, 1984). 

 

Εικόνα 2 Αλυσίδα Αξίας PORTER 

 

 

1.3 Ηλεκτρονικό εμπόριο 

 

Ως Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Η.Ε.) ή ευρέως γνωστό ως e-commerce, eCommerce ή e-

comm, ορίζεται το εµπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγµατοποιείται εξ 

αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα, βασιζόµενο δηλαδή στην ηλεκτρονική µετάδοση 

δεδοµένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των συµβαλλοµένων 

µερών, πωλητή-αγοραστή. Περιλαµβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών: 

ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωµής για 
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προϊόντα και υπηρεσίες. Το εύρος των ανταλλαγών που διεξάγονται ηλεκτρονικά, 

έχει αυξηθεί ασυνήθιστα µε την ευρεία χρήση του ∆ιαδικτύου. Η χρήση του εµπορίου 

διεξάγεται καταυτόν τον τρόπο, παρακινώντας και απορροφώντας καινοτοµίες στην 

ηλεκτρονική µεταφορά χρηµατικών πόρων, στη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (supply chain management), στο διαδικτυακό µάρκετινγκ (Internet 

marketing), στη διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών (online transaction 

processing), στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων (electronic data interchange, 

EDI), στην καταγραφή συστηµάτων διοίκησης (inventory management) και στην 

αυτοµατοποίηση συστηµάτων συγκέντρωσης δεδοµένων.  

 

Εικόνα 3 Πως λειτουργεί το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 

 

1.3.1 Οφέλη από το Ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο: 

• Παγκόσµια πρόσβαση. 

• Μείωση κόστους. 
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• Βελτιώσεις στην αλυσίδα προµηθειών. 

• Εκτεταµένες ώρες λειτουργίας: 24/7/365. 

• Εξειδίκευση. 

• Νέα επιχειρησιακά µοντέλα. 

• Εξειδίκευση προµηθευτή. 

• Ταχεία εισαγωγή στην αγορά. 

• Χαµηλότερο κόστος επικοινωνίας. 

• Αποτελεσµατική τροφοδοσία. 

• Βελτιωµένες σχέσεις µε τους πελάτες. 

• Ενηµερωµένο υλικό για την εταιρεία. 

• ∆εν χρειάζονται άδειες λειτουργίας και τέλη. 

 

Σε πελατειακό επίπεδο: 

• Πανταχού παρουσία. 

• Περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες. 

• Φθηνότερα προϊόντα και υπηρεσίες. 

• Άµεση παράδοση. 

• ∆ιαθεσιµότητα πληροφοριών. 

• Συµµετοχή σε δηµοπρασίες. 

• Ηλεκτρονικές κοινότητες. 

• Εξειδίκευση. 

• ∆εν υπάρχει φόρος πωλήσεων. 

 

 

1.3.2 Φραγμοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 

• Ασφάλεια. 

• Εµπιστοσύνη και κίνδυνος. 
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• Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού. 

• Έλλειψη επιχειρησιακών µοντέλων. 

• Κουλτούρα. 

• Πιστοποίηση χρηστών και έλλειψη υποδοµής δηµόσιου κλειδιού. 

• Οργάνωση. 

• Απάτη. 

• Αργή περιήγηση στο Internet. 

• Νοµικά ζητήµατα. 

 

 

1.3.3 Μορφές Ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 

Αρχικά το ηλεκτρονικό εµπόριο ανάλογα των συµβαλλοµένων µερών διακρίνεται 

στους ακόλουθους τύπους: 

• B2B. Προφέρεται µπι-του-µπι, ή µπράβο-του-µπράβο. Πρόκειται για ευφυές 

αρκτικόλεξο του αγγλικού όρου «business to business» και αφορά 

ηλεκτρονικό εµπόριο που διενεργείται µεταξύ επιχειρήσεων. Αυτό µπορεί να 

είναι ανοιχτό σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (ανταλλαγή εµπορευµάτων) ή 

περιορισµένο σε συγκεκριµένους προκαθορισµένους συµµετέχοντες (ιδιωτική 

ηλεκτρονική αγορά). 

• B2C. Προφέρεται µπι-του-σί ή µπράβο-του-τσάρλι. Πρόκειται οµοίως σε 

χρήση αρκτικόλεξο του αγγλικού όρου «business to consumer» που αφορά 

ηλεκτρονικό εµπόριο που διενεργείται µεταξύ επιχειρήσεων (προµηθευτών, ή 

παροχής υπηρεσιών) και καταναλωτών αυτών. Αυτός ο τύπος ηλεκτρονικού 

εµπορίου διεξάγεται από εταιρίες όπως ηamazon.com. Η ηλεκτρονική αγορά 

αποτελεί µία µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου στην οποία ο αγοραστής 

συνδέεται απευθείας µε τον υπολογιστή του πωλητή συνήθως µέσω internet. 

∆εν εµπλέκεται καµία ενδιάµεση υπηρεσία. Οι συναλλαγές, αγορά ή πώληση, 

ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά και διαδραστικά σε πραγµατικό χρόνο, όπως 

γίνεται µε την amazon.com για τα νέα βιβλία. Παρόλα αυτά σε κάποιες 
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περιπτώσεις ένας µεσάζοντας µπορεί να είναι παρών σε µία συναλλαγή, όπως 

γίνεται µε τις συναλλαγές στοeBay.com. 

• Μοbile E-commerce. Αυτό αφορά το επιχειρούµενο ηλεκτρονικό τηλεφωνικό 

εµπόριο. 

 

 

1.4 Πληροφοριακά Συστήματα. 

 

Πληροφοριακά συστήµατα ονοµάζονται το σύνολο των διαδικασιών, ανθρώπινου 

δυναµικού και αυτοµατοποιηµένων υπολογιστικών συστηµάτων, που προορίζονται 

για την συλλογή, ανάκτηση, εγγραφή, επεξεργασία, αποθήκευση και ανάλυση 

πληροφοριών.   

Απώτερος στόχος των πληροφοριακών συστηµάτων είναι η βελτιστοποίηση του 

κόστους, της ποιότητας και του χρόνου µέσα στην επιχείρηση, ενώ προωθείται η 

εστίαση στις ανάγκες των πελατών. 

Ένας άλλος ορισµός αναφέρει: τα πληροφοριακά συστήµατα (information systems, 

IS) ότι είναι επιχειρησιακά συστήµατα τα οποία επεξεργάζονται δεδοµένα από το 

εξωτερικό και από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Παράλληλα παρέχουν 

και πληροφορίες στα ανώτερα κλιµάκια της επιχείρησης, έτσι ώστε να ληφθούν 

γρήγορα σωστές και έγκυρες αποφάσεις. 
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Εικόνα 4 Η λειτουργία ενός IS 

 

Η ανάγκη για αποτελεσµατικότερης αξιοποίησης των IS δηµιουργήθηκε από τη 

µεταβολή του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην οποία συντέλεσαν τέσσερεις 

παγκόσµιες δυναµικές αλλαγές: 

• Η εµφάνιση της παγκοσµιοποίησης και της παγκόσµιας οικονοµίας. 

• Ο µετασχηµατισµός των βιοµηχανικών οικονοµιών. 

• Ο µετασχηµατισµός των επιχειρήσεων. 

• Η εµφάνιση των ψηφιακών επιχειρήσεων. 

 

 

1.4.1 Στόχοι των πληροφοριακών συστημάτων. 

 

• Εκτέλεση διαδικασιών. 

• Παροχή πληροφοριών. 

• Καλύτερο σχεδιασµό και οργάνωση. 
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• Καλύτερος έλεγχος. 

• Αυτοµατοποίηση. 

 

 

1.4.2 Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων. 

 

Παλιότερα ο κύκλος διανοµής εξαρτιόταν από τις κινήσεις των υλικών. Σήµερα 

σηµασία έχει η διακίνηση των πληροφοριών. Στη δεκαετία του ’80 το κόστος των 

logistics άρχισε να πέφτει, φθάνοντας το 1996 σε ένα σηµείο εξισοποποίσης περίπου 

8% (τοις εκατό). Παρότι το κόστος διατήρησης αποθέµατος εξακολουθεί να 

µειώνεται η αυξανόµενη χρήση τεχνολογίας πληροφοριακών συστηµάτων στα 

logistics, ήταν αρκετή για να αντισταθµίσει τη συνολική µείωση στο κόστος των 

logistics µετά το 1980. 

Η βελτιωµένη πληροφόρηση και η ανταλλαγή των πληροφοριών, θα συνεχίσει να 

προκαλεί σηµαντικές αλλαγές από logistics. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδοµένων (Electronic Data Interchange- EDI). (James C. Jonson 2006) . 

 

 

1.5 Ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) ονοµάζεται το σύνολο από επιχειρηµατικές 

στρατηγικές που σκοπό έχουν να υποστηρίξουν και να µετασχηµατίσουν 

συγκεκριµένους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε τη χρήση 

νέων τεχνολογιών και τη διεκπεραίωση συναλλαγών µε ηλεκτρονικά µέσα. Είναι 

αναγκαίο να διαχωρίσουµε τους όρους "ηλεκτρονικό επιχειρείν" και "ηλεκτρονικό 

εµπόριο". Αυτοί οι δύο όροι αρκετά συχνά προκαλούν σύγχυση, λόγω της 

δηµοσιότητας και της αύξησης της χρήσης του ηλεκτρονικού εµπορίου σε σχέση µε 
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άλλους τοµείς οι οποίοι αποτελούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Ο όρος "ηλεκτρονικό 

επιχειρείν" συµπεριλαµβάνει όλες τις οικονοµικές λειτουργίες και δράσεις που 

υποστηρίζονται µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. Αντιθέτως, ο όρος "ηλεκτρονικό 

εµπόριο" αποτελεί µέρος του παραπάνω συνόλου , πρόκειται για µία εφαρµογή η 

οποία απευθύνεται σε πιο ευρύ αγοραστικό κοινό µε σκοπό να συµβάλει στην 

επικοινωνία αγοραστών και επιχειρήσεων. 

Ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ όλων των επιχειρηµατικών 

ενεργειών που στοχεύουν στην  Άµεση Ανταπόκριση του καταναλωτή. Το 

µάρκετινγκ άµεσης ανταπόκρισης, δεν είναι κάτι νέο. Η ιστορία του αρχίζει από τότε 

που ξεκίνησε η τυπογραφία και σχεδιάζεται µε στόχο να κάνει τον υποψήφιο πελάτη, 

να ανταποκριθεί αµέσως. 

 

 

1.5.1 Μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

 

Επιχειρηµατικό µοντέλο ονοµάζεται η επιχειρηµατική µέθοδος µε την οποία 

διατηρείται η εταιρία και κατά κύριο λόγο βγάζει κέρδη. Το ηλεκτρονικό 

επιχειρηµατικό µοντέλο αποτελεί το πιο σύγχρονο µοντέλο του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν. Τα κύρια µοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι: 

 

brokerage model (χρηµατοµεσιτικό µοντέλο) 

Οι χρηµατοµεσίτες φέρνουν σε επικοινωνία τους αγοραστές και τους καταναλωτές 

ώστε να διευκολύνουν τις συναλλαγές. Συχνά διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις 

αγορές επιχείρησης προς επιχείρηση (business to business) , επιχείρησης προς πελάτη 

(business to customer) και πελάτη προς πελάτη (customer to customer). Συνήθως ο 

χρηµατοµεσίτης χρεώνει ένα ποσό για τις υπηρεσίες που προσφέρει. 
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advertising model (διαφηµιστικό µοντέλο) 

Το διαφηµιστικό µοντέλο του Internet αποτελεί προέκταση του παραδοσιακού 

διαφηµιστικού µοντέλου εκποµπής µέσου. Το µέσο που εκπέµπει, η ιστοσελίδα στη 

προκειµένη περίπτωση, προβάλει περιεχόµενο και υπηρεσίες σε συνδυασµό µε 

διαφηµιστικά µηνύµατα. Οι διαφηµίσεις αποτελούν ένα από τους κυριότερους, αν όχι 

τον κυριότερο, φορέα εισοδήµατος στην επιχείρηση. 

 

infomediary model (πληροφοριακό µοντέλο) 

Τα δεδοµένα σχετικά µε τους πελάτες και τις καταναλωτικές τους συνήθειες είναι 

απαραίτητα για την επιχείρηση, ειδικά στη περίπτωση που η πληροφορία έχει 

αναλυθεί µε προσοχή και χρησιµοποιείται σε διαφηµιστικές καµπάνιες. ∆εδοµένα τα 

οποία συλλέχθηκαν ανεξάρτητα σχετικά µε τους παραγωγούς και τα προϊόντα τους 

είναι χρήσιµα στους πελάτες όταν ενδιαφέρονται για µία αγορά. Κάποιες εταιρίες 

λειτουργούν ως διαµεσολαβητές βοηθώντας αγοραστές και πωλητές να κατανοήσουν 

την υπάρχουσα αγορά. 

 

merchant model (εµπορικό µοντέλο) 

Το µοντέλο αυτό περιλαµβάνει τους πωλητές χονδρικής και λιανικής προϊόντων και 

υπηρεσιών. Οι πωλήσεις µπορούν να γίνονται µε βάση συγκεκριµένες τιµές ή και 

µέσω δηµοπρασιών. 

 

manufacturer model (κατασκευαστικό µοντέλο) 

Το κατασκευαστικό µοντέλο (ή αλλιώς και άµεσο µοντέλο) στηρίζεται στη δύναµη 

του Internet να επιτρέπει στον κατασκευαστή να επικοινωνεί άµεσα µε τον πελάτη 

και να συµπιέσει το κανάλι διανοµής. 
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affiliate model (εταιρικό µοντέλο) 

Το εταιρικό µοντέλο παρέχει την δυνατότητα στον πελάτη να πραγµατοποιήσει τις 

αγορές του οποιαδήποτε ώρα είναι συνδεδεµένος στο internet. Αυτό το καταφέρνει 

προσφέροντας οικονοµικά κίνητρα ώστε να συνδέσει θυγατρικές ιστοσελίδες. 

 

community model (κοινοτικό µοντέλο) 

Ο χρόνος ζωής του κοινοτικού µοντέλου βασίζεται στη πίστη των πελατών του. Το 

εισόδηµα βασίζεται στην πώληση βοηθητικών προϊόντων και υπηρεσιών ή σε 

εθελοντικές συνεισφορές, ακόµα και σε διαφηµίσεις ή συνδροµές για 

πριµοδοτούµενες υπηρεσίες. 

 

subscription model (συνδροµητικό µοντέλο) 

Οι χρήστες πληρώνουν ένα περιοδικό ποσό ( κάθε µέρα/µήνα/έτος) για την συνδροµή 

τους στην υπηρεσία. Οι συνδροµές αυτές πραγµατοποιούνται ανεξαρτήτως της 

πραγµατικής χρήσης της υπηρεσίας από τους χρήστες. 

 

utility model (µοντέλο χρηστικότητας) 

Το µοντέλο χρηστικότητας (ή αλλιώς µοντέλο ζήτησης) βασίζεται τη µέτρηση 

χρήσης της υπηρεσίας ή σε µία προσέγγιση τύπου «πληρώνεις-όσο-χρησιµοποιείς» . 

Αντιθέτως, µε τις συνδροµητικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υπολογισµού 

πραγµατοποιούνται αναλόγως της χρήσης της υπηρεσίας. Παραδοσιακά, οι µετρήσεις 

χρησιµοποιήθηκαν για υπηρεσίες ζωτικής σηµασίας. Σε κάποια µέρη του κόσµου, οι 

πάροχοι υπηρεσιών Internet λειτουργούν ως πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 

χρεώνοντας τον πελάτη σύµφωνα µε τα λεπτά σύνδεσής του, σε αντίθεση µε το 

συνδροµητικό µοντέλο το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως στην Αµερική.  
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1.5.2 Στόχοι ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

 

Οι στόχοι του ηλεκτρονικού επιχειρείν εκτείνονται σε όλους τους οικονοµικούς 

τοµείς. Οι βασικότερες χρήσεις του σήµερα περιλαµβάνουν την αυτοµατοποίηση, την 

απλοποίηση και τον επανακαθορισµό επιχειρηµατικών διεργασιών, τη δηµιουργία 

εξατοµικευµένων σχέσεων, τη βελτίωση της ποιότητας και τη δηµιουργία 

υπηρεσιών/προϊόντων, τη µείωση του κόστους και την αύξηση του περιθωρίου 

κέρδους. 

Όπως είναι φανερό οι στόχοι του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι κατά βάση δύο. Η 

βελτιστοποίηση των υπαρχόντων δοµών µε την εισαγωγή αυτοµατοποίησης στην 

επιχείρηση και η δηµιουργία και ο έλεγχος καινούργιων προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

 

1.5.3  Εικονική επιχείρηση και κανονική επιχείρηση- διαφορές. 

 

Παραδοσιακή επιχείρηση: 

• Πώληση σε φυσικά καταστήµατα. 

• Πώληση απτών αγαθών. 

• Εσωτερικός προγραµµατισµός αποθεµάτων/παραγωγής. 

• Έντυποι κατάλογοι. 

• Φυσική θέση αγοράς. 

• Χρήση δικτύων προστιθέµενης αξίας και παραδοσιακής ανταλλαγής 

δεδοµένων. 

• Φυσικές και περιορισµένες δηµοπρασίες. 

• Υπηρεσίες και συναλλαγές µέσω µεσιτών. 
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• Έντυπη τιµολόγηση. 

• Έντυπη υποβολή προσφορών. 

• Παραγωγή µε βάση την προβλεπόµενη ζήτηση. 

• Μαζική παραγωγή (σταθερά προϊόντα). 

• ∆ιαφήµιση µέσω προφορικού λόγου, αργή και περιορισµένη. 

• Γραµµικές αλυσίδες προµηθειών. 

• Απαιτείται µεγάλο κεφάλαιο για µαζική παραγωγή. 

• Μεγάλο, σταθερό κόστος απαιτείται για λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 

Ψηφιακή επιχείρηση: 

• Πώληση online. 

• Πώληση ψηφιακών αγαθών. 

• Online συνεργατική πρόβλεψη αποθεµάτων. 

• Έξυπνοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι. 

• Θέση αγορών (ηλεκτρονική). 

• Χρήση του Internet και Extranet. 

• Online δηµοπρασίες, παντού ανά πάσα στιγµή. 

• Ηλεκτρονικοί διαµεσολαβητές, υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. 

• Ηλεκτρονική τιµολόγηση. 

• Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών (αντίστροφες δηµοπρασίες). 

• Παραγωγή που εκκινεί µε µια παραγγελία. 



37 

 

• Μαζική εξειδίκευση, κατασκευή κατά παραγγελία. 

• Εικονικό µάρκετινγκ σύνδεσης. 

• Εκτεταµένο προφορικό µάρκετινγκ. 

• Αλυσίδες προµηθειών που βασίζονται σε κέντρα συγκέντρωσης. 

• Λιγότερο κεφάλαιο απαιτείται για κατασκευή κατά παραγγελία. Οι πληρωµές 

.µπορούν να αρχίσουν πριν να αρχίσει η παραγωγή. 

• Μικρό σταθερό κόστος απαιτείται για λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 

 

1.6 Εικονικές Επιχειρήσεις. 

 

Αναζητώντας κανείς στην επιστηµονική αρθρογραφία το θέµα των εικονικών 

επιχειρήσεων, θα διαπιστώσει ότι παρατίθεται από τους διαφόρους επιστήµονες µια 

πληθώρα ορισµών οι οποίοι όµως αναλυόµενοι στα βασικά τους σηµεία φαίνεται να 

προσεγγίζουν σε µια κοινή συνισταµένη. Συγκεκριµένα συναντούµε τους όρους: 

εικονική επιχείρηση (virtual enterprise), εικονικός οργανισµός (virtual organization), 

ευέλικτη επιχείρηση (agile enterprise), ευέλικτος οργανισµός (agile organization), 

δίκτυα (networks), δικτυακή επιχείρηση (network enterprise), δικτυακός οργανισµός 

(network organization), διεπιχειρησιακά δίκτυα (Inter- firm network), περιβάλλοντες 

οργανισµοί (ambient organization), στιγµιαία εικονική επιχείρηση (instant virtual 

enterprise). 

Οι B. R. Katzy και G. Schuh δίνουν τον ακόλουθο ορισµό: «Η εικονική επιχείρηση 

βασίζεται στην ικανότητα της να δηµιουργεί προσωρινές συµπράξεις και να 

αντιλαµβάνεται την αξία των σύντοµων επιχειρηµατικών ευκαιριών την οποία ο 

συνεργάτες δε µπορούν ή µπορούν, αλλά µόνο σε µικρότερη έκταση, να συλλάβουν 

από µόνοι τους». 
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Οι Bjorn και Andersen ορίζουν τον περιβάλλοντα οργανισµό (ambient or amborg 

organization) ως ακολούθως: «Ο περιβάλλων οργανισµός είναι µια δικτυωµένη 

οντότητα οργανισµών, η οποία δηµιουργήθηκε χάρις στις ανακύπτουσες νέες 

τεχνολογίες, αξιοποιεί και καθορίζει µια οργανωτική δοµή και ένα επιχειρηµατικό 

µοντέλο, για να δηµιουργήσει διατηρήσιµη αξία». Με τον όρο «εικονική πόροι» 

εννοούνται οι πόροι που διατίθεται από τις επιχειρήσεις- µέλη. 

Ένας άλλος ορισµός είναι ότι η Εικονική Επιχείρηση (ΕΕ) είναι ένα προσωρινό 

δίκτυο αυτόνοµων επιχειρήσεων (ή τµηµάτων επιχειρήσεων) που η σύνδεση τους 

επιτυγχάνεται µε σύγχρονες εφαρµογές της πληροφορικής και ων τηλεπικοινωνιών µε 

στόχο τον διαµερισµό των ικανοτήτων και του κόστους και της δυνατότητας 

πρόσβασης στις αγορές των µελών του δικτύου. (Davidow και Malone 1992) 

 

 

1.6.1 Βασικά χαρακτηριστικά  

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά µιας ΕΕ είναι η έλλειψη γεωγραφικών συνόρων, η 

απουσία ορίων µέσα στα οποία µετακινούνται οι διάφορες πληροφορίες, η 

ρευστότητα της οργανωσιακής µορφής, η υψηλή εµπιστοσύνη και η ικανότητα 

συνεργατικών και άµεσων συνεργιών, η εξαιρετική ταχύτητα και ευελιξία και η 

ενότητα της εµφάνισης απέναντι στους πελάτες.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι: 

• Έλλειψη ορίων. 

• Αναζήτηση ευκαιριών. 

• ∆υναµική δοµή. 

• Εµπιστοσύνη. 

• Τεχνολογική υποδοµή 
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1.6.2 Πίνακας με τις διαφορές εικονικής και παραδοσιακής επιχείρησης. 

 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

Εικονικός σχεδιασµός 

προϊόντων, εικονικό 

κατάστηµα, επικοινωνία 

µέσω Internet 

Φυσικά προϊόντα, φυσικά 

καταστήµατα, φυσική 

διανοµή προϊόντων, 

υπάλληλοι 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Ανταλλαγή πληροφοριών 

άµεσα και σε παγκόσµιο 

επίπεδο 

Ενδοεπιχειρησιακή 

επικοινωνία, µη ασφαλής 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

∆ίκτυα συνεργατών σε 

διάφορες χώρες, ευελιξία 

δέσµευσης και 

αποδέσµευσης 

συνεργατών 

Προσωπικό επιχείρησης 

και συγκεκριµένα δίκτυα 

βασικών συνεργατών 

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ∆ιαδίκτυο Ιδιωτικά δίκτυα 

 

Πίνακας 1 Διαφορές εικονικής και παραδοσιακής επιχείρησης 

 

 

1.7 Εταιρείες 3PL 

 

Ένας third-part logistics προµηθευτής (3PLs εταιρίες σε συντοµογραφία, ή µερικές 

φορές TPL) είναι η επιχείρηση που παρέχει µια υπηρεσία σηµείων ενιαίας 

εξυπηρέτησης στους πελάτες της και αφορά εξωτερικές (ή τρίτες) υπηρεσίες 

µεταφοράς και αποθήκευσης, είτε για ένα µέρος είτε για ολόκληρη την λειτουργία της 
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εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Κύριος στόχος των υπηρεσιών αυτών είναι τα προϊόντα 

των πελατών τους να καταλήξουν στον τελικό χρήστη στον µικρότερο δυνατό χρόνο 

και το χαµηλότερο δυνατό κόστος, προσφέροντας εξαιρετικής ποιότητας 

εξυπηρέτηση και απόλυτη εξειδίκευση ανάλογα µε το τι απαιτήσεις και ανάγκες 

έχουν τα αγαθά που µεταφέρουν. 

Οι third-part logistics προµηθευτές ως επί το πλείστον ειδικεύονται στον τοµέα της 

ολοκληρωµένης παροχής υπηρεσιών λειτουργίας, αποθήκευσης και µεταφοράς. 

Έχουν την δυνατότητα να κλιµακωθούν και να προσαρµοστούν στις ανάγκες του 

κάθε πελάτη, βασιζόµενοι στις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, στις 

απαιτήσεις και στις υπηρεσίες παράδοσης που χρειάζονται τα προϊόντα και τα υλικά 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ e-LOGISTICS 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν ο ορισµός των e- logistics, οι διαφορές τους µε τα 

logistics και θα αναφερθούν η πρώτη εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων σε 

θέµατα logistics καθώς και η εξέλιξη τους. 

 

 

2.1 Πρώτη εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων. 

 

Η πρώτη εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων στα logistics έγινε το 1960 µε 

σκοπό να γίνεται καλύτερη διαχείριση και πληροφόρηση στα αποθέµατα των 

επιχειρήσεων. 

Το πρώτο ERP1 δηµιουργήθηκε για τη διαχείριση και τον έλεγχο των αποθεµάτων 

(inventory management and control). Το 1960 η διαχείριση και ο έλεγχος των 

αποθεµάτων γίνεται µε συνδυασµό της πληροφορικής τεχνολογίας και των 

διαδικασιών της επιχείρησης για τη διατήρηση της κατάλληλης στάθµης αποθεµάτων 

στην αποθήκη, καθώς η «µόδα» εκείνου του καιρού ήταν να υπάρχουν µεγάλα 

αποθέµατα στις αποθήκες πράγµα που σήµαινε µεγάλα έξοδα. Με την τεχνολογία των 

υπολογιστών οι δραστηριότητες που εµπεριέχει η διαχείριση και ο έλεγχος των 

αποθεµάτων που είναι : υπολογισµός αποθεµάτων και απαιτήσεων, ανάπτυξη στόχων, 

ανάπτυξη µεθόδων και επιλογών ανατροφοδότησης της αποθήκης, την 

παρακολούθηση της χρήσης όλων των υλικών, την εξασφάλιση ισορροπίας για τα 

αποθέµατα, την εξασφάλιση ισορροπίας των διαφόρων υλικών που υπάρχουν για την 

παραγωγή ενός προϊόντος καθώς και την αναφορά της κατάστασης των αποθεµάτων 

και την αποδέσµευση τους. 
                                                           
1
 Βλέπε παράρτημα. 
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2.2 Η εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων στα logistics. 

 

• 1960 διαχείριση και έλεγχος αποθεµάτων. 

• 1970 προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγής σε συστήµατα εξαρτηµένης 

ζήτησης (MRP2, material requirement planning). Με την χρήση των εν λόγω 

συστηµάτων γίνεται εφικτή τόσο η εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων 

του συνόλου των υλικών που απαρτίζουν το έτοιµο προϊόν όσο και η έγκυρη 

παράδοση- διάθεση στην κατάλληλη χρονική στιγµή για να µπορεί να 

ικανοποιηθεί το πρόγραµµα παραγωγής. 

• 1980 MRP 2 (manufacturing resource planning). Είναι η εξέλιξη του MRP 

που είχε τις εξής αναβαθµίσεις: διαµορφώνεται το πρόγραµµα παραγωγής των 

τελικών προϊόντων, προγραµµατίζονται οι καθαρές ανάγκες για παραγωγή, 

παρακολουθείται η στάθµη όλων των αποθεµάτων όλων των υλικών 

συστατικών προϊόντων και τελικών προϊόντων, προγραµµατίζονται οι ανάγκες 

σε προµήθειες υλικών, εκδίδονται εντολές παραγωγής λαµβάνοντας υπόψη τη 

δυναµικότητα και τη φόρτιση σε κάθε µέσο παραγωγής, ελέγχεται η εκτέλεση 

του προγράµµατος παραγωγής, αναθεωρούνται τα προγράµµατα παραγωγής 

όταν είναι αναγκαίο (λόγω δυναµικότητας µέσων παραγωγής ή λόγω 

αποκλίσεων από τον προγραµµατισµό) και εκδίδονται και παρακολουθούνται 

οι εντολές προµήθειας υλικών. 

• 1990 συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP, enterprise resource 

planning). Με την µετάβαση αυτή εµφανίζονται λειτουργίες όπως: σχεδιασµός 

προϊόντων, διαχείριση αποθηκών, διαχείριση έργων, διαχείριση ανθρώπινου 

δυναµικού και διαχείριση ολόκληρης της εµπορικής και οικονοµικής 

σύστασης µιας επιχείρησης σε ένα µόνο πληροφοριακό σύστηµα. 

• Τέλη 1990 ERP 2. Ήρθαν για να διορθώσουν τα λάθη των πρώτων ERP αλλά 

και να επεκταθούν, καθώς τα πρώτα ERP είχαν να κάνουν µε την παραγωγή 

και την εσωτερική διακίνηση υλικών. Πλέον τα ERP αναφέρονται και στην 

µεταφορά των τελικών προϊόντων στον καταναλωτή καθώς και συνεργάζονται 

πλήρως µε το διαδίκτυο και παρέχουν άµεση επικοινωνία και άµεσες 

πληροφορίες στους συνεργαζόµενους (επιχείρηση, προµηθευτές, µεταφορέας 

                                                           
2
 Βλέπε παράρτημα. 
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κτλ καθώς και τα διάφορα τµήµατα της επιχείρησης λογιστήριο, αποθήκη 

κτλ). 

• Σήµερα (2016) που τα πληροφοριακά συστήµατα σε θέµατα logistics έχουν 

προηγµένες τεχνολογίες όπως χρήση µέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου, 

τηλεµατική, barcode κτλ οι οποίες θα αναλυθούν πλήρως στο επόµενο 

κεφάλαιο. 

 

 

2.3 Τα logistics δεν είναι μόνο αποθήκευση. 

 

Στις αρχές υπήρχε η άποψη ότι τα logistics αποτελούν µέρος της αποθήκης. Οι 

συνθήκες έχουν αλλάξει πλέον τόσο πολύ ώστε πρέπει να επικρατήσει µια πιο σωστή 

άποψη, που να λέει ότι «τα logistics είναι µέρος όλων των τµηµάτων µιας 

επιχείρησης». Από την ανάγκη αυτή γεννιέται η ιδέα του Integrated Logistics System 

(ILS)3 που είναι αναγκαίο τόσο στο ηλεκτρονικό όσο και στο συµβατικό εµπόριο, η 

εφαρµογή του οποίου είναι από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για το σύγχρονο 

logistician. Η αρχή µπορεί να γίνει µε την παραλαβή εµπορευµάτων προς 

αποθήκευση. Σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να εφαρµοστεί ένα υποσύστηµα ∆ιαχείρισης 

Αποθηκών (WMS)4 που να υποστηρίζει κατ’ αρχήν την τρέχουσα τεχνολογία 

(γραµµωτοί κώδικες, µαγνητικές θέσεις κλπ). Μαζί µε τα συστήµατα αυτά πρέπει να 

υπάρξει εφαρµογή της ταχέως εξελισσόµενης τεχνολογίας, όπως είναι τα ραδιοδίκτυα 

(RFnetworks), τα ασύρµατα τερµατικά και οι ραδιοταυτότητες (RFID). Το 

υποσύστηµα αυτό θα δίνει µια πραγµατικού χρόνου εικόνα των αποθηκευτικών 

χώρων όχι µόνο αυτών του ηλεκτρονικού καταστήµατος αλλά και αυτών των 

προµηθευτών του. Ταυτοχρόνως, θα ελαχιστοποιεί το κόστος αναζήτησης κατά την 

παραλαβή και απόθεση των προϊόντων. 

 

                                                           
3
 Βλέπε παράρτημα. 

4
 Βλέπε παράρτημα. 
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2.3.1 Διαχείριση logistics. 

 

Ένα σύστηµα ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα πρέπει να θεωρηθεί η καρδιά 

του ILS. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτόµατης τοποθέτησης προπαραγγελιών - 

δεσµεύσεων - παραγγελιών προς τους προµηθευτές. Το σύστηµα αυτό, εκτός από τα 

ιστορικά στοιχεία εποχικότητας και τρέχουσας και αναµενόµενης πληρότητας χώρων, 

θα πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν και δεδοµένα που προκύπτουν από την επανεξέταση 

δυναµικών στοιχείων όπως είναι τα εξής: Ι) διαθεσιµότητα προϊόντων σε 

προµηθευτές, ΙΙ) χρόνοι παράδοσης, ΙΙΙ) αξιοπιστία παραδόσεων, IV) συγκριτικό 

κόστος των προϊόντων ανάλογα µε τον προµηθευτή. Το σύστηµα θα πρέπει να είναι 

ικανό να αποφασίζει για την αυτόµατη τοποθέτηση παραγγελίας ή προπαραγγελίας 

αποσκοπώντας αφ’ ενός στην πλήρη εξυπηρέτηση του πελάτη και αφ’ ετέρου στο 

ελάχιστο πραγµατικό συνολικό κόστος. 

 

 

2.4 e- Logistics 

 

Είναι οι διαδικασίες logistics µέσω ενός ηλεκτρονικού συστήµατος. Είναι ένα 

ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα το οποίο περιέχει τη µεταφορά, την 

αποθήκευση, την διαχείριση των δεδοµένων αλλά και τη διαχείριση από την 

διοίκηση. Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα e-logistics µπορεί να αντικαταστήσει τα 

αποθέµατα καθώς κάνει τις απαραίτητες προβλέψεις, να αντικαταστήσει δροµολόγια 

αυτοκινήτων, πλοίων, τραίνων και αεροπλάνων λόγο απρόβλεπτου προβλήµατος και 

επίσης άλλη µία δυνατότητα από όλες αυτές που έχει, είναι να κρατάει αρχεία 

ξεχωριστά για κάθε προµηθευτή αλλά και για κάθε πελάτη. 
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2.4.1 Τεχνολογίες e- logistics. 

 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες που συναντάµε συχνότερα στα logistics και την 

εφοδιαστική αλυσίδα είναι οι ακόλουθες: 

 

α) Συστήµατα πληροφορικής: Είναι εξειδικευµένες εφαρµογές λογισµικού, που 

αναλαµβάνουν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των διαδικασιών της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Οι πιο γνωστές είναι τα συστήµατα επιχειρηµατικού σχεδιασµού 

(Enterprise Resource Planning ERP) και τα πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Execution - SCE). Η συνηθέστερη µορφή 

των συστηµάτων SCE είναι τα προγράµµατα διαχείρισης αποθηκών (Warehouse 

Management System - WMS), τα οποία εν πολλοίς ταυτίζονται µε τα συστήµατα 

SCE. 

β) Τεχνολογίες αναγνώρισης και κτήσης δεδοµένων: Είναι εξειδικευµένες 

τεχνολογικέςυποδοµές (hardware και software), που συλλέγουν την πληροφορία τη 

στιγµή της δηµιουργίας της -σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, λ.χ. µέσα 

στην αποθήκη- και τη µεταβιβάζουν στο εκάστοτε πρόγραµµα (λ.χ. WMS) για 

επεξεργασία. Τέτοιες υποδοµές είναι τα φορητά τερµατικά χειρός, τα τερµατικά 

περονοφόρων οχηµάτων, οι τεχνολογικές λύσεις Αυτόµατης Αναγνώρισης και 

Κτήσης ∆εδοµένων (Automatic Identification and Data Capture - AIDC), στις οποίες 

ανήκουν ο γραµµωτός κώδικας (barcode), οι "έξυπνες" κάρτες, τα συστήµατα 

αναγνώρισης χαρακτήρων και οι εφαρµογές ασύρµατης αναγνώρισης, γνωστές µε το 

ακρωνύµιο RFID (Radio Frequency IDentification). 

γ) Συστήµατα Τηλεµατικής: Είναι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές 

και αποτελούνται από πολλά µέρη hardware (ποµποδέκτες, κεραίες, 

µικροϋπολογιστές, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δορυφόροι) και software (συστήµατα 

GIS, πρωτόκολλα επικοινωνίας), µε βασική λειτουργία την καταγραφή της 

γεωγραφικής θέσης του οχήµατος σε πραγµατικό χρόνο και την απεικόνισή της σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χάρη σ' αυτά, ο επιχειρηµατίας µπορεί π.χ. να βλέπει ανά 

πάσα στιγµή πού βρίσκονται τα οχήµατα και τα εµπορεύµατά του, ενώ οι 
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δυνατότητες σύνδεσης και αξιοποίησης των τεχνολογιών της πρώτης και της 

δεύτερης κατηγορίας είναι απεριόριστες. 

δ) Υποδοµές δικτύων: Ο λόγος για τα ενσύρµατα και τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα, 

που συνήθως βρίσκονται σε µια αποθήκη εξυπηρετώντας τη µετάδοση των 

δεδοµένων από τις διάφορες φορητές συσκευές, τους υπολογιστές κ.λπ. Τα δίκτυα 

αυτά αποτελούνται από υπολογιστές, καλωδίωση ή ασύρµατα σηµεία πρόσβασης 

(access points). 

 

 

2.4.2 Οφέλη e-Logistics. 

 

• Μειωµένο κόστος µε πλήρως ολοκληρωµένη διαχείριση της ροής εργασίας 

και των επιχειρηµατικών διεργασιών. 

• Ένα µόνο κανάλι για το web, mobile και EDI και τη µορφή µε βάση 

συνεργασίας. 

• Ακριβής µεταφορά όλων των απαραίτητων πληροφοριών στους 

ενδιαφερόµενους καθώς και τη δυνατότητα επαλήθευσης των δεδοµένων. 

• E-logistics µέσω ασφαλούς, υψηλής διαθεσιµότητας και up- to – date 

διαχειριζόµενων υπηρεσιών. 

• ∆ιαχείριση εξαιρέσεων και αλλαγές πέρα από τα όρια της επιχείρησης 

αµέσως. 

• Κάθε κίνηση γίνεται επώνυµα ώστε να αντικατοπτρίζεται το όνοµα της 

εταιρείας, έτσι ώστε να γίνεται πιο γνωστή και αυτοµάτως πιο ανταγωνιστική. 

• Εξορθολογισµός της διαδικασίας συνεργασίας µεταξύ της εταιρείας και όλων 

των εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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2.4.3 Παροχές e-logistics 

 

Παροχές e-logistics δίνουν κυρίως οι εταιρείες 3PL, οι οποίες είναι ανεξάρτητες 

µεταξύ τους και οι παροχές τους είναι η πώληση και η χρήση, από εξειδικευµένο 

προσωπικό, πληροφοριακών συστηµάτων logistics µε τη µορφή ενοικίασης 

υπηρεσιών. Σκοπός τους είναι η σχεδίαση, η εφαρµογή και η διαχείριση όλων των 

θεµάτων logistics σύµφωνα µε τις ανάγκες των πελατών τους. 

 

Εικόνα 5 Τρόπος λειτουργίας εφοδιαστικής αλυσίδας με 3PL. 

 

Η αγορά των 3PL είναι σχετικά µια νέα αγορά, παρ’ όλα αυτά υπάρχει έντονο το 

στοιχείο του ανταγωνισµού που αναγκάζει τις εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον 

κλάδο αυτό να προσπαθούν να διευρύνουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν και να 

χρησιµοποιούν τα νέα µέσα που διαµορφώνονται στην αγορά, όπως το ηλεκτρονικό 

εµπόριο. Με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, η δυνατότητα του να µπορεί 

να καλύψει µια εταιρεία τις ανάγκες των καταναλωτών µέσω του internet είναι πολύ 

σηµαντική. 

Άλλωστε, οι καταναλωτές πλέον αυτό που απαιτούν είναι η γρήγορη παράδοση των 

παραγγελιών και ενηµέρωση για την κάθε φάση στην παραγγελία τους. Έτσι και οι 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics αποκτούν ολοένα και περισσότερο 
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ηλεκτρονικό χαρακτήρα µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται η έννοια e-TPL Providers. 

Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουµε τρεις καινούριες κατηγορίες για τους παροχείς 

υπηρεσιών διαχείρισης logistics, οι οποίες οφείλουν την ύπαρξη τους στην ανάπτυξη 

του ηλεκτρονικού εµπορίου και των e-logistics. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι 

ακόλουθες: 

• Οι εταιρείες 4PL (Fourth Party Logistics forms): είναι οι επιχειρήσεις που 

διαχειρίζονται το σύνολο των υπηρεσιών logistics για άλλες εταιρείες, µε τη 

συγκέντρωση και τη συνεργασία των υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι 

παροχείς υπηρεσιών (3PL). 

 

 

Εικόνα 6 Πυραμίδα κατηγοριοποίησης  με σχέση τις λειτουργίες. 

 

• Οι συναλλαγές Logistics (Logistics Exchanges): είναι οι αγορές που 

βασίζονται στο διαδίκτυο και ασχολούνται µε την αγορά και την πώληση 

των υπηρεσιών logistics, τη διαχείριση των θεµάτων για τα logistics και τη 

βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων logistics. 

• Οι παροχές ορατότητας για τα Logistics (Logistics Visibility Provides): είναι 

παροχείς υπηρεσιών logistics που βασίζεται στο διαδίκτυο και συλλέγουν 

δεδοµένα από άλλους παροχείς υπηρεσιών logistics, τα ξεκαθαρίζουν, τα 
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επαληθεύουν, τα αναλύουν και βγάζουν κάποια αναφορά για τις 

δραστηριότητες των logistics, έτσι ώστε να διευκολύνουν την ορατότητα για 

όλη τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

2.4.4 e- logistics και αποθήκευση 

 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, στις αρχές επικρατούσε η άποψη ότι τα logistics είναι 

µέρος της αποθήκης. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά των logistics είναι η αποθήκη, όλα 

από εκεί ξεκίνησαν. Πλέον η αποθήκη διαχειρίζεται καλύτερα από ότι πιο παλιά µε 

τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω. 

Μια αποθήκη πλέον λειτουργεί ως εξής: 

• Κάθε προϊόν που βρίσκεται σε ένα ράφι , διαθέτει  barcode ή RFID. Ένας 

υπολογιστής µε το κατάλληλο πληροφοριακό σύστηµα µπορεί και “θυµάται” 

όλα τα είδη που υπάρχουν, πόσα υπάρχουν, σε ποιά θέση είναι και 

ενηµερώνεται χειροκίνητα ή αυτόµατα κάθε φορά  που ένα προϊόν εισέρχεται 

ή εξέρχεται. 

• Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το πρόγραµµα συλλέγει όλα τα δεδοµένα, είναι 

ικανό να δώσει απαντήσεις σε πλήθος ερωτηµάτων και να τρέξει ή προβλέψει 

εικονικά οποιαδήποτε κατάσταση . 

• Τέλος µε όλα τα παραπάνω γίνεται και οικονοµική ενηµέρωση εσόδων και 

εξόδων και όχι µόνο, τις οποίες διαχειρίζεται ο logistician αλλά και το 

λογιστήριο. 

Το ίδιο συµβαίνει και όταν πωλούνται τα προϊόντα σε πελάτες, για παράδειγµα οι 

σαρωτές barcodes στα super market. 

Βλέπουµε λοιπόν, ότι στο χώρο της αποθήκης, στην καρδιά των logistics, η παρουσία 

των e-logistics εντοπίζεται σε συστήµατα συλλογής και κτήσης δεδοµένων, σε 

εφαρµογές λογισµικού κάνοντας  χρήση ενσύρµατων ή ασύρµατων υποδοµών 

τοπικών δικτύων.  
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2.5 Διαφορές Logistics και e-logistics 

 

Η χρήση τεχνολογίας και κυρίως το διαδικτύου στις σηµερινές επιχειρήσεις έχει 

δώσει µια άλλη µορφή στις λειτουργίες των logistics, µε αποτέλεσµα να εντοπίζονται 

πολλές διαφορές µεταξύ των παραδοσιακών logistics και των e-logistics. Αυτές οι 

διαφορές, φυσικά, φανερώνουν τη βελτίωση στον τρόπο διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας µε αποτέλεσµα τα πλεονεκτήµατα να είναι περισσότερα από 

ότι τα παλαιότερα, που το διαδίκτυο δεν ήταν απαραίτητο στοιχείο των εταιρειών. 

Παρακάτω δίνετε ένας συγκεντρωτικός πίνακας ο οποίος παρουσιάζει τις διαφορές 

µεταξύ των παραδοσιακών logistics και των e-logistics σε βασικούς τοµείς, όπως οι 

παραγγελίες, ο ανεφοδιασµός, οι σχέσεις µεταξύ των πελατών, η αποθήκευση και 

άλλα.      

 

ΤΥΠΟΣ LOGISTICS e-LOGISTICS 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Προβλέψιµες και µεγάλες 
Μεταβαλλόµενες, πάρα 

πολλές και µικρές 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 
Εβδοµαδιαία Καθηµερινά ή ωριαία 

ΠΕΛΑΤΕΣ Σταθερές σχέσεις Εύκαµπτες 

ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ Προγραµµατισµένος Real- time 

∆ΙΑΝΟΜΗ 
Σύµφωνα µε την 

προσφορά 
Σύµφωνα µε τη ζήτηση 

ΖΗΤΗΣΗ Συνεπής και σταθερή Κυκλική 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Εστιασµένος Γεωγραφικά διάσπαρτος 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Σε εβδοµαδιαίο ή µηνιαίο Συνεχής και µε κανόνες 
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ΑΠΟΘΗΚΗΣ επίπεδο 

ΠΡΟΪΟΝ Μεγάλα αποθέµατα Κατόπιν παραγγελίας 

ΣΤΟΧΟΣ Μείωση κόστους 
∆ηµιουργία προστιθέµενης 

αξίας 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
EDI 

Άµεση και µε χρήση 

διαδικτύου 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ Ετερογενείς Συγκεκριµένες 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σχετικά φθηνός Ακριβός 

 

Πίνακας 2 Διαφορές logistics και e-logistics. 

 

 

2.6 Συμπεράσματα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκε ο ορισµός των e-logistics και τα οφέλη τους, 

αναφέρθηκε η πρώτη εφαρµογή και η εξέλιξη των πληροφοριακών συστηµάτων σε 

θέµατα εφοδιασµού και έγινε σύγκριση ανάµεσα στα παραδοσιακά logistics και τα e-

logistics. 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

1. Ο στόχος της αλυσίδας εφοδιασµού πλέον είναι να µεγιστοποιεί τη συνολική αξία 

(προστιθέµενη αξία) των τελικών προϊόντων που παρέχονται στον τελικό 

καταναλωτή. 

2. Η τεχνολογία έχει ανεβάσει τον ανταγωνισµό αλλά και τα logistics σε καλύτερα 

και µεγαλύτερα επίπεδα. 

3. Η τεχνολογία πλέον είναι απαραίτητη και έχει µείζον ρόλο στην εξέλιξη και την 

βελτιστοποίηση των logistics. 
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4. Πλέον έχουν δηµιουργηθεί χάρης στα logistics µεγάλες συνεργασίες και µεγάλα 

δίκτυα (παγκόσµια). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ e-LOGISTICS 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αφού έγινε µία αναφορά στις προηγµένες τεχνολογίες e-logistics στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν πλήρως οι τεχνολογίες : barcode, rfid, 

τηλεµατική, ιχνηλασιµότητα, πως γίνεται η διαχείριση στόλου και αποθήκης µέσω 

υπολογιστή, GIS γεωγραφικά συστήµατα, οι σύγχρονες τάσεις, τα συµπεράσµατα 

καθώς και ο εξοπλισµός που χρειάζεται. 

 

 

3.1 Σύστημα GS1 
 

Είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Αναγνωρισµένων ∆ιεθνών Προτύπων, που 

αποσκοπεί στη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη διευκόλυνση του 

παγκόσµιου εµπορίου. 

Υπολογίζεται ότι πάνω από 20 βιοµηχανικούς κλάδους κάνουν χρήση GS1 

συστήµατος, πάνω από 2.500.000 επιχειρήσεις και πάνω από 6 δις συναλλαγές 

γίνονται την ηµέρα. 

 

3.1.1 GS1 Φιλοσοφία 

 

Λόγω ότι οι αριθµοί είναι ίδιοι σε όλο το κόσµο, η φιλοσοφία του GS1 είναι οι 

κωδικοί προϊόντων. 

Οι κωδικοί GS1 παρέχουν έναν κοινό αποδεκτό τρόπο, προκειµένου οτιδήποτε µέσα 

στην εφοδιαστική αλυσίδα να µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια. 
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Αυτοί οι διεθνώς αναγνωρισµένοι αριθµοί προσδιορίζουν  µονοσήµαντα ένα προϊόν, 

µια παλέτα, ένα πάγιο ή µια θέση, έτσι ώστε τα ενδιαφερόµενα µέρη να µπορούν να 

έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. 

 

3.1.2 GS1 και ηλεκτρονικό επιχειρείν 

 

Λόγω της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να 

επικοινωνούν µε τους πελάτες και συνεργάτες τους σε όλο το κόσµο. 

Τα πρότυπα του συστήµατος GS1 ecom παρέχουν σαφείς οδηγίες για τη δηµιουργία 

πολλών επαγγελµατικών εγγραφών/αρχείων σε ηλεκτρονική µορφή, επιτρέποντας 

έτσι στους εµπορικούς εταίρους την οµαλή ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών. 

Μα άλλα λόγια, καλύτερο αποτέλεσµα µε λιγότερο χαρτί. Το GS1 Global Data 

Synchronisation Network  (GDSN) επιτρέπει στις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις να 

έχουν πάντα τις ίδιες πληροφορίες στα συστήµατα τους (ERP, MRP, κ.α). 

 

3.1.3 Πρότυπα GS1 

 

Τα πρότυπα GS1 είναι: 

• Barcodes 

• Ecom 

• GDSN 

• EPC global 

 

 

3.2 Barcode 

 

Τα barcodes (γραµµωτός κώδικας) είναι ένας τρόπος απεικόνισης µιας πληροφορίας 

σε µορφή κατανοητή από µηχανές.  
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Με άλλα λόγια, είναι ένα είδος αλφαβήτου το οποίο απεικονίζει µε συνδυασµούς από 

γραµµές διαφορετικού πλάτους και "είδους" ("σκοτεινές" και "φωτεινές"), µια 

συγκεκριµένη πληροφορία (π.χ. τον κωδικό ενός προϊόντος) και "διαβάζεται" από 

ειδικά µηχανήµατα ανάγνωσης (scanners). 

 

Εικόνα 7 Ελληνικό barcode 

 

3.2.1 Τεχνολογία γραμμωτού κώδικα (Barcode) 

 

• Εφαρµογή τεχνολογιών AIDC (Automatic Identification & Data Capture). 

• Γρήγορη και εύκολη λήψη και αποθήκευση πληροφορίας τη στιγµή που αυτή 

δηµιουργείται. 

• Εφαρµόστηκε πρώτα στις Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του ’60 σε super 

market. 

• Βασική ιδέα: τοποθέτηση συγκεκριµένων πληροφοριών σε ένα προϊόν µε 

τρόπο που ειδικές συσκευές µπορούν να τη «διαβάσουν» αυτόµατα και να τη 

µεταβιβάσουν σε ένα κεντρικό υπολογιστικό σύστηµα, ώστε το προϊόν να 

είναι αναγνωρίσιµο. 

• Barcode: ∆ιαδοχή µαύρων και λευκών λωρίδων (bars) τυπωµένων πάνω σε 

προϊόν/ συσκευασία. 

• Σχεδίαση, εκτύπωση και απεικόνιση: βάσει συγκεκριµένων κανόνων. 

• Κάθε αλληλουχία λωρίδων αντιστοιχεί αµφιµονοσήµαντα σε έναν αριθµό. 

• Τρόπος ανάγνωσης: 
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� Ο κωδικός µεταφράζεται σε κλάσµατα δευτερολέπτου µέσω ενός 

scanner σε γλώσσα Η/Υ (0/1 – δυαδικό σύστηµα). 

� Η ανάγνωση βασίζεται στην αποκωδικοποίηση της ανάκλασης µίας 

δέσµης ακτινών laser που σαρώνει την ετικέτα barcode. 

� Ο βαθµός ανάκλασης είναι µεταβλητός άρα και ξεχωριστός για κάθε 

προϊόν. 

� Τα scanners αποκωδικοποιούν τη µεταβλητή ανάκλαση (σήµα) και τη 

µετατρέπουν σε αριθµούς η/και γράµµατα, τα οποία ταυτίζονται ως 

προς το περιεχόµενο µε τους χαρακτήρες που κωδικοποιήθηκαν µε τη 

µορφή barcode. 

 

3.2.2 Εξοπλισμός ανάγνωσης barcode. 

 

Ο εξοπλισµός που διαβάζει τα barcode είναι τα scanners 

 

Εικόνα 8 scanners barcode. 

 

 και χωρίζονται ως εξής: 

• Αναγνώστες εξ αποστάσεως 

� Είναι οι πιο διαδεδοµένοι αναγνώστες 
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� Εξαιρετικά εύκολη χρήση 

� Οικονοµικοί 

� Αξιόπιστοι 

� Ανάλογα µε τον τύπο επιτυγχάνουν ανάγνωση από απόσταση µερικών 

εκατοστών µέχρι µερικών µέτρων 

� Χρησιµοποιούν τεχνολογία Laser ή CCD για να παράγουν µία 

µετακινούµενη λεπτή δέσµη φωτός η οποία «σαρώνει» το barcode. Η 

σύγχρονη τεχνολογία δίνει δυνατότητα υψηλών ταχυτήτων σάρωσης 

(µέχρι 1000 σαρώσεις / sec) και σε διαφορετικές κατευθύνσεις 

(omnidirectional scanners) επιτυγχάνοντας αξιόπιστη και ταχύτατη 

αποκωδικοποίηση των barcodes ακόµη και σε περιπτώσεις που αυτά 

είναι σε διαφορετικές θέσεις ή προσανατολισµούς πάνω στο 

αντικείµενο, είναι κακοτυπωµένα ή φθαρµένα. 

• Αναγνώστες επαφής 

� Οι αναγνώστες αυτού του τύπου πρέπει να έρθουν σε επαφή µε το 

barcode. Παρουσιάζουν πρακτικά µειονεκτήµατα (δύσκολη χρήση, 

µειωµένη αξιοπιστία) και για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται µόνο 

όταν δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναγνώστης αποστάσεως 

 

 

Εικόνα 9 Ένας τρόπος ανάγνωσης barcode. 
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3.3 Φορητά τερματικά. 

 

Τα φορητά τερµατικά είναι συσκευές χειρός οι οποίες δουλεύουν ασύρµατα και 

ενηµερώνουν άµεσα  τα λογισµικά που χρησιµοποιεί η επιχείρηση. Τα τερµατικά 

αυτά είναι χρήσιµα για παραγγελιοληψία, απογραφή, παραλαβές, εκτέλεση 

παραγγελιών, πωλήσεις εντός καταστηµάτων και για έλεγχο τιµών, ραφιών και 

προϊόντων. 

 

Εικόνα 10 Φορητά τερματικά. 

 

 

3.3.1 Τεχνολογίες Φορητών τερματικών. 

 

• Εξελιγµένο λειτουργικό σύστηµα. 

• Γραφικό user interface, touch screens. 

• Batch διαδικασίες υψηλής ταχύτητας δικτύου ενσύρµατου ethernet ή 

ασύρµατου WiFi, χρήση GPRS/3G για σύνδεση εξ’ αποστάσεως. 

• Τεράστιος χώρος αποθήκευσης µε χρήση καρτών µνήµης, βάσεις δεδοµένων 

RDBMS. 

• Εκτέλεση πολλαπλών εφαρµογών (multitasking). 

• Σύνδεση µε συστήµατα GPS. 
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• Εύκολος προγραµµατισµός µέσω κοινών εργαλείων – ευκολία µεταφοράς 

εφαρµογής σε άλλες συσκευές. 

• Υψηλή ανθεκτικότητα και αξιοπιστία συσκευών. 

 

 

Εικόνα 11 Αρχιτεκτονική φορητών τερματικών. 

 

 

3.4 Τηλεματική. 

 

Τηλεµατική είναι η σύγκλιση µεταξύ Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής 

(telecommunication + informatics = telematics). Στόχος της τηλεµατικής είναι η 

διαχείριση, η µετάδοση, η αποθήκευση και η ανάκτηση πληροφοριών µε τη µορφή 

κειµένου, ήχου και εικόνας. Η µετάδοση αυτή επιτυγχάνεται µε την αποστολή 

οποιασδήποτε ψηφιακής πληροφορίας µέσω τηλεπικοινωνιακών υποδοµών σε έναν 

server.  
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Με αυτό το πληροφοριακό σύστηµα επιτυγχάνεται η διαχείριση του στόλου 

µεταφοράς. 

 

Εικόνα 12 Η ιδέα της τηλεματικής. 

 

 

 

3.4.1 Διαχείριση στόλου. 

 

Η διαχείριση στόλου γίνεται:  

Με ένα ολοκληρωµένο σύστηµα τηλεµατικής, το οποίο µεταδίδει πληροφορίες που 

αφορούν: 

• Τη θέση του οχήµατος σε πραγµατικό χρόνο. 

• Πληροφορίες για το εµπόρευµα – υπόλοιπο απόθεµα. 

• Λειτουργίες ή κατάσταση του οχήµατος (κινητήρας σε λειτουργία, 

θερµοκρασία, πόρτα ανοιχτή κ.τ.λ.). 

• Ενδείξεις από αισθητήρες. 

• Απολογιστικές αναφορές ηµερήσιας, εβδοµαδιαίας, µηνιαίας κίνησης. 

 

Τα οφέλη είναι: 

• Βέλτιστη διαχείριση στόλου. 

• Καλύτερη διαχείριση µεταφερόµενων ειδών. 
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• Ασφάλεια. 

• Καλύτερη οικονοµική διαχείριση. 

 

Εικόνα 13 Αρχιτεκτονική διαχείρισης στόλου. 

 

 

3.4.2 Εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης στόλου σε 

επιχείρηση παραγωγής παγωτών 

 

Παρακάτω παρατίθεται ένα αληθές παράδειγµα το οποίο κάνει αναφορά στη χρήση 

τέτοιων πληροφοριακών συστηµάτων σε επιχείρηση παραγωγής παγωτών. 

 

3.4.2.1 Ανάγκες επιχείρησης. 

 

Η επιχείρηση είχε ανάγκη για µείωση του λειτουργικού κόστους και αυτό θα το 

επιτύγχανε µε το να µειώσει τους χρόνους παράδοσης και µετακίνησης, µε την 

καλύτερη διαχείρισης και µείωση αποστάσεων. 



62 

 

Για να επιτευχθεί αυτό θα έπρεπε να πραγµατοποιηθούν µετρήσεις δεδοµένων σε 

πραγµατικό χρόνο (µέτρηση θερµοκρασίας, ανάγκη ταυτοποίησης οχηµάτων και 

οδηγών). 

 

3.4.2.2 Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε. 

 

Ο εξοπλισµός που έλαβε µέρος ήταν: 

• Σύστηµα e-track 

• Αισθητήρες θερµοκρασίας 

• Ηλεκτρονική ταυτοποίηση οχήµατος- οδηγού 

 

 

Εικόνα 14 Παράδειγμα συστήματος e-Track. 

 

 

3.4.2.3 Οφέλη.  

 

• Χρονικά και οικονοµικά λόγω σωστής κατανοµής και εκµετάλλευσης 

δροµολογίων. 
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• Εξοικονόµηση καυσίµων και κόστους συντήρησης. 

• Μείωση τηλεπικοινωνιακού κόστους. 

• Βελτίωση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών και σχέσεων µε πελάτες. 

• Παρακολούθηση σωστής εφαρµογής δροµολογίων. 

• Έλεγχος εφαρµογής διαδικασιών της εταιρίας. 

• Ασφάλεια. 

 

 

3.5 Συγχρονες Τασεις  

 

Στις µέρες µας όλο και περισσότερο οι εταιρείες logistics (3PL-4PL), αλλά και οι 

εταιρείες που κάνουν χρήση logistics, θέλουν να αυξήσουν ολοένα και περισσότερο 

την αποδοτικότητα των αποθηκών τους και να διαχειρίζονται αποτελεσµατικότερα 

την εφοδιαστική αλυσίδα τους.  

Για αυτούς τους λόγους κάνουν χρήση λογισµικών WMS (Warehouse Management 

System) που προσαρµόζεται στις ανάγκες που έχει η κάθε εταιρεία. Τα WMS 

λογισµικά κάνουν χρήση διάφορων τεχνολογιών και µία από αυτές είναι τα RFID. Το 

τελευταίο διάστηµα φηµολογείται ότι τα RFID θα αντικαταστήσουν τα BARCODES. 

Τα RFID είναι η νέα τάση που χρησιµοποιούν ολοένα και οι επιχειρήσεις. 

 

3.5.1 Τι είναι τα RFID. 

 

Ο όρος RFID προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Radio Frequency Identification, 

όπου η µετάφραση του όρου στα ελληνικά είναι «Ταυτοποίηση µέσω 

Ραδιοσυχνοτήτων». Η τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Ανάγνωσης είναι η τεχνολογία που 

χρησιµοποιούν τα ραδιοκύµατα (radio waves) µε σκοπό αυτόµατα να αναγνωρίζουν 
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(identify), εντοπίζουν (track), συλλέγουν και να αποθηκεύουν πληροφορίες (data 

capture) έµψυχων και άψυχων αντικειµένων.  

Τα δύο βασικά συστατικά της τεχνολογίας RFID είναι οι ετικέτες (RF tags) και οι 

αναγνώστες (RF scanners), οι οποίοι είναι ικανοί να σαρώσουν αυτόµατα τις ετικέτες 

όταν αυτές βρίσκονται µέσα στο πεδίο κάλυψης τους και να µεταδώσουν 

πληροφορίες από την ετικέτα σε έναν κεντρικό υπολογιστή ο οποίος διαθέτει µια 

κατάλληλη εφαρµογή λογισµικού. 

 

 

Εικόνα 15 RFID μορφή. 

 

 

 

3.5.2 Ιστορική  αναδρομή των RFID 

 

Η ιστορία της τεχνολογίας RFID ξεκινά κατά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο µέσα από τη 

χρήση ραντάρ. Η ανακάλυψη έγινε το 1935 από τον Σκοτσέζο φυσικό Robert 

Alexander Watson-Watt, ο οποίος κατασκεύασε το πρώτο σύστηµα γνωστό ως 

Identify: Friend or Foe (IFF), το οποίο ήταν βασισµένο σε παθητικούς ανακλαστήρες 
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ραντάρ, για να µπορεί να αναγνωρίζει και να διακρίνει τα εχθρικά από τα φιλικά 

αεροσκάφη.  

Βασιζόµενοι σε αυτή την εφαρµογή οι Βρετανοί τοποθέτησαν έναν ποµπό σε κάθε 

βρετανικό αεροπλάνο ώστε όταν ο ποµπός ελάµβανε σήµατα από σταθµούς ραντάρ 

στο έδαφος, άρχιζε να εκπέµπει πίσω ένα σήµα από τα αεροσκάφη που προσδιόριζε 

ως φιλικά. Το σύστηµα RFID λειτουργεί πάνω στην ίδια κεντρική ιδέα. 

Το πρώτο έργο το οποίο µελετά την τεχνολογία RFID είναι η εργασία του Harry 

Stockman, «Επικοινωνία µέσω της ανακλούµενης ενέργειας» (“Communication by 

Means of Reflected Power”) τον Οκτώβριο του 1948. Ο Stockman αφού ανέλυσε την 

νέα τεχνολογία κατέληξε στο ότι για την εµπορική χρήση της νέας αυτής τεχνολογίας, 

έπρεπε να ερευνηθεί το πεδίο των χρήσιµων εφαρµογών της. 

Η δεκαετία του ‘50 ήταν µια περίοδος εξερεύνησης των RFID τεχνικών, 

ακολουθώντας τις τεχνικές εξελίξεις στα ραδιοκύµατα και το ραντάρ, που είχαν 

συντελεστεί κατά τις δεκαετίες του 1930 και 1940.  

Μάλιστα έγινε διερεύνηση πολλών τεχνολογιών που σχετίζονται µε την RFID 

τεχνική, όπως τα συστήµατα µετάδοσης µεγάλων αποστάσεων (long-range 

transponder systems) για αναγνώριση φίλου ή εχθρού (identification friend or foe, 

IFF) για τα αεροσκάφη.   

Χρειάστηκε να περάσουν περίπου 30 χρόνια για να αρχίσει να γίνεται 

πραγµατικότητα το όραµα του Stockman, καθώς ουσιαστικά η τεχνολογία RFID έγινε 

πραγµατικότητα µεταξύ των δεκαετιών 1960 και 1980. 

Την δεκαετία του ’60 πολλοί µε τις εργασίες τους µελέτησαν ζητήµατα σχετικά µε 

την RFID, αλλά και αρκετές εταιρίες όπως η Sensormatic, η Checkpoint και η Knogo 

οι οποίες, εξαιτίας των εµπορικών συναλλαγών που ξεκινούσαν την δεκαετία του ’60, 

ανέπτυξαν εξοπλισµό µε τον οποίο θα πετύχαιναν ηλεκτρονική παρακολούθηση ενός 

αντικειµένου (electronic article surveillance (EAS)) έτσι ώστε να αντιµετωπίσουν τις 

πιθανές κλοπές. Η EAS θεωρείται η πρώτη και πιο διαδεδοµένη εµπορική χρήση της 

RFID. 
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Την δεκαετία του ’70 αρχίζει µια πιο έντονη µελέτη της RFID από κατασκευαστές, 

εφευρέτες, εταιρίες, ακαδηµαϊκά ινστιτούτα και κυβερνητικά εργαστήρια, µε 

αποτέλεσµα να παρατηρηθεί σηµαντική πρόοδος στα ερευνητικά εργαστήρια και στα 

ακαδηµαϊκά ινστιτούτα, όπως στο Los Alamos Scientific Laboratory στο 

Northwestern University καθώς και στο Microwave Institute Foundation στην 

Σουηδία.  

Ταυτόχρονα µε την ερευνητική δραστηριότητα υπήρχαν και µεγάλες εταιρίες οι 

οποίες συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας RFID, όπως η Raytheon µε το 

“Raytag”, η εταιρία RCA µε τον Richard Klensch που ανέπτυξαν το «Ηλεκτρονικό 

σύστηµα αναγνώρισης» (“Electronic identification system”), αλλά και η εταιρία 

Fairchild µε τους Thomas Meyers και Ashley Leigh που ανέπτυξε το “Passive 

encoding microwave transpoder”.  

Επίσης, οι Λιµενικές αρχές της Νέας Υόρκης και του New Jersey δοκίµασαν 

συστήµατα τα οποία είχαν δηµιουργηθεί από την General Electric, την Westinghouse, 

την Philips και την Glenayre. Επιπρόσθετα, την δεκαετία ’70 έγινε προσπάθεια 

ανάπτυξης εφαρµογών για την παρακολούθηση/ ιχνηλάτιση (tracking) ζώων, την 

παρακολούθηση οχηµάτων και την αυτοµατοποίηση στα εργοστάσια.  

Η δεκαετία του ’80 ήταν η δεκαετία κατά την οποία συντελέστηκε πλήρης εφαρµογή 

της τεχνολογίας RFID. Στις ΗΠΑ το ενδιαφέρον στράφηκε περισσότερο προς τις 

µεταφορές, τον έλεγχο πρόσβασης του προσωπικού και λιγότερο στα ζώα. Στην 

Ευρώπη, περισσότερο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε στα συστήµατα µικρού εύρους 

(short range) για τα ζώα καθώς και σε βιοµηχανικές και επιχειρησιακές εφαρµογές 

µολονότι και οι δρόµοι µε διόδια στην Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και 

Νορβηγία εξοπλίσθηκαν µε RFID. 

Στη δεκαετία του ‘90 συντελέστηκε ουσιαστικά η πλήρης εφαρµογή της ιδέας, ενώ η 

αύξηση της εµπορικής χρήσης οδήγησε στην ανάγκη δηµιουργίας προτύπων έχοντας 

ως αποτέλεσµα πολλές δραστηριότητες τυποποίησης.  

Ο Παγκόσµιος οργανισµός Προτύπων ISO και η ∆ιεθνής Ηλεκτρονική Επιτροπή 

ανέπτυξαν πρότυπα σε διάφορους τοµείς. Η δηµιουργία ενός παγκόσµιου προτύπου 

για τον προσδιορισµό προϊόντων ανατέθηκε στο Auto –ID Center του πανεπιστηµίου 

ΜΙΤ και ονοµάστηκε Electronic Product Code (EPC). 
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Ακόµη, κατά τη δεκαετία αυτή, παρατηρήθηκε µεγάλης κλίµακας εφαρµογής της 

στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων στις ΗΠΑ. Το πρώτο στον κόσµο 

σύστηµα ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων σε αυτοκινητόδροµο άνοιξε το 1991 στην 

Οκλαχόµα. Κατά τη δεκαετία του ‘90 η έρευνα και η ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων 

συνεχίστηκαν µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σηµαντικές τεχνολογικές εξελίξεις οι 

οποίες διεύρυναν την λειτουργικότητα της RFID τεχνολογίας. Για πρώτη φορά 

κατασκευάστηκαν και µικροκυµατικές RFID ετικέτες οι οποίες περιέχουν µόνο ένα 

ενσωµατωµένο κύκλωµα. 

Ο επόµενος σταθµός είναι το 2003 όταν η WalMart, η µεγαλύτερη Εταιρία στον 

κόσµο, ανακοίνωσε ότι από 1/1/2005 οι 100 µεγαλύτεροι προµηθευτές της οφείλουν 

να την εφοδιάζουν µε κιβώτια και παλέτες µαρκαρισµένες µε RFID. Στις 30/04/2007 

στο RFID Journal Global Conference η Wal-Mart (CIO Rollin Ford) ανακοίνωσε ότι 

το RFID έχει: 

• Μειώσει τις ελλείψεις κατά 30%. 

• Αυξήσει πωλήσεις κατά 2%. 

• Βελτιώσει την ακρίβεια των απογραφών κατά 41%. 

Επί πλέον µέχρι τότε η Walmart είχε εξοπλίσει ήδη 1.400 καταστήµατα της µε την 

τεχνολογία, ενώ στα 700 καταστήµατα της SamsClub ενώ απαιτείτο η χρήση 

τεχνολογίας RFID από όλους τους προµηθευτές της, σε επίπεδο τεµαχίου. 

 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

1940-1950 Βελτίωση του ραντάρ και χρήση του κατά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο 

1950-1960 Πρώτες διερευνήσει της τεχνολογίας RFID και εργαστηριακά 

πειράματα 

1960-1970 Ανάπτυξη της θεωρίας της RFID, Ξεκινούν οι δοκιμές και οι εφαρμογές 

της. 

1970-1980 Έκρηξη της RFID ανάπτυξης Επιτάχυνση των δοκιμών και αξιοποίηση 

εφαρμογών της. 

1980-1990 Εμπορικές εφαρμογές της RFID 

1990-2000 Ανάγκη για πρότυπα, Ευρεία χρήση της RFID. 
 

Πίνακας 3 Ιστορική αναδρομή RFID. 
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3.5.3 Από τα barcode στα RFID. 

 

Στο πρότυπο του συστήµατος GS1, το EPC global οφείλονται τα διεθνή πρότυπα 

αναγνώρισης  µέσω RFID. 

Το GS1 barcodes και το GS1 ECP/RFID διασφαλίζουν την αυτόµατη αναγνώριση 

των προϊόντων κατά µήκος όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η ιχνηλασιµότηταα φορτίων, η παρακολούθηση, η διαχείριση, οι σωστές  χρεώσεις, η 

αναπλήρωση αποθεµάτων ή προϊόντων είναι µερικές βασικές πρακτικές όπου τα GS1 

data carriers βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις κρίσιµες επιχειρηµατικές 

διαδικασίες. 

Λόγω ότι τα barcodes πρέπει να “σκανάρωνται” και είναι δύσκολο να υπάρχει 

συνέχεια κάποιος υπάλληλος µε έναν σαρωτή και να “σκανάρει”, η εξέλιξη και οι 

απαιτήσεις έφεραν τα RFID. 

    

3.5.4 Τεχνολογία RFID  

 

Η τεχνολογία RFID είναι στην ουσία ένας διαφορετικός τρόπος διασύνδεσης µε 

αντικείµενα που επιθυµούµε να αναγνωρίζουµε, να εντοπίζουµε και να συλλέγουµε 

πληροφορίες για αυτά. Η διασύνδεση είναι ασύρµατη και βασίζεται στα ραδιοκύµατα 

τα οποία µεταδίδονται στον αέρα. Παράλληλα η αναγνώριση αντικειµένων δεν 

απαιτεί οπτική επαφή σε αντίθεση µε τον γραµµωτό κώδικα (barcode) που έχει µέσο 

διασύνδεσης τις υπέρυθρες και απαιτεί οπτική επαφή. 

Ένα σύστηµα RFID. περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 

• Κεραία (antenna): είναι η συσκευή µέσω της οποίας γίνεται η συλλογή και 

µετάδοση της πληροφορίας από και προς τις ετικέτες (tags). 

• Ετικέτα (tag): αναφέρεται και ως ποµποδέκτης (transponder). 

• Αναγνώστης (reader): αποτελείται από την κεραία (antenna) και την µονάδα 

ελέγχου (control unit). 
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• Εκτυπωτές (Printers): αποτελούν αναβάθµιση των ήδη υπαρχόντων bar code 

printers και εκτός της αναγραφής του κλασσικού γραµµωτού κώδικα φέρουν 

και την ειδική RFID Tag. 

• Ενδιάµεσο Λογισµικό (Middleware): λειτουργεί ως «γέφυρα» επικοινωνίας 

µεταξύ του αναγνώστη και του πληροφοριακού συστήµατος. 

 

 

Εικόνα 16 Αρχιτεκτονική συστήματος RFID. 

 

 

3.5.5 Ετικέτες RFID 

 

Οι ετικέτες (tags) είναι ένα µικρό ηλεκτρονικό κύκλωµα, το οποίο τοποθετείται στο 

υπό αναγνώριση αντικείµενο. Αποθηκεύει έναν σειριακό αριθµό αναγνώρισης καθώς 

και ορισµένες άλλες πληροφορίες που αφορούν το αντικείµενο στο οποίο 

χρησιµοποιείται. Το µέγεθος των κυκλωµάτων κυµαίνεται από µερικά bits έως 

αρκετά Kbytes. Το φυσικό τους µέγεθος κυµαίνεται από µέγεθος γραµµατοσήµου 

µέχρι µέγεθος τούβλου.  
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Η ετικέτα RFID περιλαµβάνει την κεραία και ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα (IC)5. Η 

κεραία χρησιµοποιείται για την αµφίδροµη αποστολή σηµάτων µέσω των 

ραδιοκυµάτων µε τον αναγνώστη. Το ολοκληρωµένο κύκλωµα είναι αυτό που 

καθορίζει κάθε φορά αν θα γίνει εκποµπή ή λήψη δεδοµένων και έχει την δυνατότητα 

να τα αποθηκεύει στην µνήµη του, 

Για να γίνει η επιλογή της κατάλληλης ετικέτας για κάποια εφαρµογή, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα γενικά χαρακτηριστικά που αφορούν την απόδοση, καθώς και οι 

κανονισµοί και διατάξεις που σχετίζονται µε τις επιτρεπόµενες συχνότητες για την 

επιθυµητή περιοχή.  

Οι βασικότερες κατηγοριοποιήσεις των ετικετών παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Πηγή Ενέργειας 

Οι ενεργές RFID ετικέτες διαθέτουν ένα ποµπό (transmitter) και την δική τους πηγή 

ενέργειας (που συνήθως είναι µια µπαταρία). Η πηγή ενέργειας χρησιµοποιείται για 

την λειτουργία του κυκλώµατος του microchip, αλλά και για την µετάδοση ενός 

σήµατος σε κάποιον αναγνώστη (µε τον ίδιο τρόπο που ένα κινητό µεταδίδει σήµατα 

σε κάποιο σταθµό βάσης (base station). 

Σε αντίθεση µε τις ενεργές ετικέτες, οι παθητικές δεν έχουν µπαταρία και αντλούν 

την ενέργεια που χρειάζονται από κάποιον αναγνώστη, ο οποίος εκπέµπει 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα τα οποία προκαλούν ηλεκτρικό ρεύµα (current) στην 

κεραία της ετικέτας. 

Υπάρχει και µια τρίτη κατηγορία ετικετών αυτή των ηµιπαθητικών και των 

ηµιενεργητικών. Οι ετικέτες αυτές περιέχουν µπαταρία η οποία όµως δεν 

χρησιµοποιείται για τη µετάδοση ραδιοκυµάτων στον αναγνώστη παρά µόνο για τη 

λειτουργία του ολοκληρωµένου κυκλώµατος τους (π.χ. µπορούν να έχουν 

ενσωµατωµένο αισθητήρα θερµοκρασίας µετρώντας ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, και όταν εισέλθουν στο πεδίο εκποµπής του 

αναγνώστη µεταδίδουν τα δεδοµένα που έχουν αποθηκεύσει). 

                                                           
5
 Βλέπε παράρτημα. 
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Συνήθως αναφέρονται ως ενεργητικές ετικέτες καθώς περιέχουν µπαταρία. Όµως 

λόγω των µικρότερων απαιτήσεων τους σε ισχύ, η µπαταρία αλλά και το µέγεθος 

τους είναι σηµαντικά µικρότερο, γεγονός που τις κάνει φθηνότερες από τις 

ενεργητικές ετικέτες.  

Η απαιτούµενη απόσταση ανάγνωσης των ηµιπαθητικών ή των ηµιενεργητικών 

ετικετών είναι µεγαλύτερη από αυτή των παθητικών ετικετών και µικρότερη από 

αυτή των ενεργητικών ετικετών. Τέλος οι ετικέτες αυτές είναι συνήθως µίας χρήσης 

δηλαδή όταν αποφορτιστεί η µπαταρία τους αχρηστεύονται.   

• ∆υνατότητα ανάγνωσης ‐ εγγραφής 

Με τα chips ανάγνωσης- εγγραφής (read- write) µπορούν να προστεθούν 

πληροφορίες στην ετικέτα ή να γίνει εγγραφή πάνω σε υπάρχουσες πληροφορίες, 

όταν η ετικέτα βρίσκεται µέσα στην εµβέλεια ανάγνωσης του αναγνώστη.  

Τα chip ανάγνωσης - εγγραφής έχουν συνήθως ένα σειριακό αριθµό ο οποίος δεν 

µπορεί να διαγραφεί/ δεν µπορεί να γραφτεί τίποτε πάνω του.  

Συνοπτικά, οι επανεγγράψιµες ετικέτες εγγράφονται κατά την κατασκευή τους, όµως 

οι αναγνώστες έχουν την δυνατότητα όχι µόνο να διαβάζουν τα δεδοµένα τους αλλά 

και να τα τροποποιούν (µε εισαγωγή ή διαγραφή δεδοµένων) απεριόριστα. 

Τα microchips που είναι µόνο για ανάγνωση, περιέχουν πληροφορίες (συνήθως ένα 

σειριακό αριθµό και ένα ψηφίο ελέγχου) οι οποίες αποθηκεύτηκαν σε αυτά κατά την 

διαδικασία κατασκευής τους. Οι πληροφορίες που βρίσκονται πάνω σε αυτά τα chips 

δεν µπορούν να µεταβληθούν ποτέ. Έτσι οι αναγνώστες µπορούν µόνο να διαβάσουν 

τα δεδοµένα και όχι να τα τροποποιήσουν.  

Οι ετικέτες µιας εγγραφής - πολλών αναγνώσεων (WORM)6 µπορούν να έχουν ένα 

σειριακό αριθµό ο οποίος αφότου εγγραφεί πάνω τους δεν µπορεί να διαγραφεί 

αργότερα.  

Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι ετικέτες αυτές εγγράφονται κατά την 

κατασκευή τους, µπορούν όµως να εγγραφούν και από τον χρήστη µόνο µια φορά 

ακόµα. Έπειτα µετατρέπονται σε αναγνώσιµες ετικέτες. 
                                                           
6
 Βλέπε παράρτημα. 
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Οι ετικέτες και οι αναγνώστες θα πρέπει να ρυθµιστούν στην ίδια συχνότητα για να 

επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Τα συστήµατα RFID χρησιµοποιούν πολλές 

διαφορετικές συχνότητες, ανάλογα µε την εφαρµογή που χρησιµοποιούνται, αλλά οι 

πλέον συνηθισµένες είναι: 

• χαµηλή συχνότητας (low, µεταξύ 125 και 134 ΚHZ) 

• υψηλής συχνότητας (high, 13,56 MHZ )  

• υπέρ-υψηλή ή UHF (ultra-high, από 868 έως 956 MHZ) 

• µικροκυµατικά (2,45 GHZ) 

Γενικά µπορούµε να πούµε ότι οι χαµηλής συχνότητας (low frequency) ετικέτες 

µπορούν να διαβαστούν από την απόσταση των 0.33m ή και λιγότερο. Οι ετικέτες 

που λειτουργούν στην ζώνη/ εύρος των LF‐HF έχουν εύρος ανάγνωσης 2.5cm έως 

περίπου 46cm.  

Οι υψηλής συχνότητας (high frequency) ετικέτες µπορούν να διαβαστούν περίπου 

από το 1m και οι UHF ετικέτες από 3 έως 6m. Οι παθητικές UHF ετικέτες έχουν 

εύρος ανάγνωσης τα 6m, ενώ οι ετικέτες µικροκυµάτων (microwave tags) από 33cm 

έως 2m.  

Οποτεδήποτε απαιτούνται µεγαλύτερες εµβέλειες ανάγνωσης, χρησιµοποιούνται 

ενεργές ετικέτες οι οποίες µε την χρήση µπαταριών αυξάνουν την εµβέλεια 

ανάγνωσής τους στα 100m ή και περισσότερο. 

Η διαφορά στη συχνότητα παίζει σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή. Οι ετικέτες 

χαµηλής συχνότητας θεωρούνται ιδανικές για αναγνώριση αντικειµένων µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε νερό, όπως φρούτα ενώ οι ετικέτες υψηλής συχνότητας 

λειτουργούν καλύτερα σε µεταλλικά αντικείµενα.  

Οι ετικέτες UHF χρησιµοποιούνται κυρίως για αναγνώριση παλετών σε αποθήκες. 
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Εικόνα 17 Αρχιτεκτονική ετικέτας RFID. 

 

 

Πίνακας 4 Κατηγοριοποίηση RFID ετικετών βάση της πηγής ενέργειας. 
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3.5.6 Λειτουργία του συστήματος. 

 

H τεχνολογία της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency 

Identification/RFID), όπως και ο γραµµωτός κώδικας (barcode), ανήκουν στις 

τεχνολογίες αυτόµατης αναγνώρισης (Automatic Identification/Auto-ID). Η 

τεχνολογία RFID χρησιµοποιεί ραδιοκύµατα για αυτόµατη αναγνώριση 

αντικειµένων.  

Η αναγνώριση γίνεται µε την αποθήκευση ενός σειριακού αριθµού (ταυτότητα 

αντικειµένου), ίσως και άλλων πληροφοριών, σε ένα µικροτσίπ (RFID tag/ετικέτα) 

που προσαρτάται σε µια κεραία. Οι πληροφορίες της ετικέτας µεταφέρονται µε 

ραδιοκύµατα, µέσω της κεραίας, σε ένα δέκτη/αναγνώστη (RFID scanner/reader).  

Ο αναγνώστης µετατρέπει τα ραδιοκύµατα σε ψηφιακή πληροφορία, η οποία µπορεί 

στη συνέχεια να αποθηκευθεί σε ένα πληροφοριακό σύστηµα. 

Η τεχνολογία RFID, σε σύγκριση µε το γραµµωτό κώδικα, προσφέρει τα παρακάτω 

πλεονεκτήµατα: 

• Αποθήκευση μεγαλύτερου όγκου πληροφορίας. Για παράδειγμα, μια ετικέτα 

RFID μπορεί να πληροφορεί τόσο για το είδος του προϊόντος, όσο και για την 

προέλευση και το χρόνο κατασκευής του. 

• Διάβασμα της ετικέτας RFID από απόσταση, χωρίς να απαιτείται οπτική 

επαφή με τον αναγνώστη. 

• Δυνατότητα μοναδικής αναγνώρισης κάθε μονάδας (προϊόν, κιβώτιο ή 

παλέτα) που διακινείται μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αντίθετα, ο 

γραμμωτός κώδικας επιτρέπει την αναγνώριση μόνο ανά είδος προϊόντος. 

 

3.5.7 Πως λειτουργούν. 

 

Ο τρόπος λειτουργίας των RFID έχει ως εξής: 

1. Υπάρχουν τοποθετημένες ετικέτες RFID στα προϊόντα. 
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2. Ο χειριστής με τον αναγνώστη (scanner) ανιχνεύει (σκανάρει) την περιοχή με την 

ετικέτα RFID. 

3. Οι ετικέτες απαντούν στον ανιχνευτή του αναγνώστη μεταδίδοντας τον σειριακό 

αριθμό τους. 

4. Πραγματοποιείται η σύνδεση του αναγνώστη μα τον RFID Server. Ο τρόπος 

σύνδεσης μπορεί να γίνει ασύρματα ή ενσύρματα. 

5. Οι πληροφορίες μεταφράζονται από ένα ενδιάμεσο λογισμικό σύστημα, ώστε 

να γίνουν κατανοητές από το κεντρικό σύστημα εφαρμογής και στην συνέχεια 

να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες στον χειριστή.   

 

 

Εικόνα 18 Τρόπος λειτουργίας. 

 

 

3.5.8 Οι λόγοι χρήσης RFID. 

 

 

Τα τελευταία χρόνια ο όρος RFID χρησιµοποιείται όλο και συχνότερα αν και δεν 

πρόκειται για καινούρια τεχνολογία. Το υψηλό κόστος κατασκευής των 



76 

 

µικροεπεξεργαστών και των αναγνωστών είναι αυτό που συντέλεσε στο να µην 

εξαπλωθεί όσο η τεχνολογία των barcodes.  

Πλέον οι κατασκευαστές βλέπουν µία τεχνολογία σαφώς πιο αποτελεσµατική αλλά 

και πιο ανθεκτική από τα γνωστά barcodes τα οποία παρουσιάζουν και αρκετές 

δυσκολίες στην ανάγνωση. Σε αντίθεση µε τα barcodes η ετικέτα RFID µπορεί να 

µεταφέρει περισσότερες πληροφορίες ενώ δεν απαιτούν από τον αναγνώστη να 

διαβάζει µόνο γραµµωτό κώδικα. 

 

BARCODE RFID 

Ευρεία ανάπτυξη Σε πρώιμο στάδιο 

Απαιτείται οπτική επαφή και κοντινή 

απόσταση για ανάγνωση της ετικέτας 

Δεν απαιτείται οπτική επαφή και η 

ετικέτα μπορεί να διαβαστεί και από 

μεγαλύτερη απόσταση. 

Μόνο μία ετικέτα διαβάζεται τη φορά Πολλές ετικέτες διαβάζονται ταυτόχρονα 

Χρησιμοποιείται κωδικός UPC και 

περιέχονται λίγα δεδομένα 

Χρησιμοποιείται κωδικός EPC ενώ 

περιέχονται πολλά δεδομένα και 

αναγνωρίζεται μοναδικά κάθε προϊόν 

Τα δεδομένα των ετικετών είναι στατικά Τα δεδομένα των ετικετών μπορούν να 

τροποποιηθούν 

Είναι ευαίσθητη σε περιβαλλοντικές 

συνθήκες 

Είναι ανθεκτική σε δύσκολες 

περιβαλλοντικές συνθήκες 

Χαμηλό κόστος Υψηλό κόστος 

Οι ετικέτες λειτουργούν σε όλα τα 

προϊόντα 

Οι ετικέτες παρουσιάζουν προβλήματα 

σε προϊόντα από μέταλλα και υγρά 

Ανάγνωση ετικετών από ανθρώπους Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της 

ετικέτας 
 

Πίνακας 5 Διαφορές RFID - BARCODES. 

 

 

Η τεχνολογία RFID, σε σύγκριση µε το γραµµωτό κώδικα, προσφέρει τα παρακάτω 

πλεονεκτήµατα: 

• Αποθήκευση μεγαλύτερου όγκου πληροφορίας. Για παράδειγμα, μια ετικέτα 

RFID μπορεί να πληροφορεί τόσο για το είδος του προϊόντος, όσο και για την 

προέλευση και το χρόνο κατασκευής του. 
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• Διάβασμα της ετικέτας RFID από απόσταση, χωρίς να απαιτεί οπτική επαφή 

με τον αναγνώστη. 

• Δυνατότητα μοναδικής αναγνώρισης κάθε μονάδας (προϊόν, κιβώτιο ή 

παλέτα) που διακινείται μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αντίθετα, ο 

γραμμωτός κώδικας επιτρέπει την αναγνώριση μόνο ανά είδος προϊόντος. 

 

 

 

Πίνακας 6 Διαφορές RFID - BARCODES 2. 

 

 

3.5.9 RFID και εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

Η σηµαντικότερη εφαρµογή των συστηµάτων RFID σήµερα, εντοπίζεται στην 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Καθηµερινά πληθαίνουν οι επιχειρήσεις που 

υιοθετούν την τεχνολογία αυτή στις ενδοεπιχειρησιακές τους διαδικασίες. Όπως και 

κάθε καινούργια µορφή τεχνολογίας έτσι και τα RFID συστήµατα κρύβουν πολλές 

δυνατότητες που θα συµβάλλουν στην βελτίωση των διαδικασιών και στον τρόπο µε 

τον οποίο γίνεται η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα κίνητρα που ωθούν τις 

εταιρείες και τους οργανισµούς για την τυποποίηση του RFID είναι: 

• Ορατότητα και διαφάνεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

• Ανάπτυξη αυτόµατων συνεργατικών µοντέλων µεταξύ των επιχειρήσεων. 
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• Αυτοµατοποίηση εσωτερικών διαδικασιών, βελτίωση των λαθών στις 

διαδικασίες. 

• Ελαχιστοποίηση των απωλειών. 

Σύµφωνα µε µελέτη του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα κύρια πεδία εφαρµογής της 

τεχνολογίας RFID στην αλυσίδα εφοδιασµού προϊόντων είναι τα ακόλουθα: 

• Οι επιχειρήσεις θα µπορούν να παρακολουθούν τα προϊόντα που µπαίνουν και 

βγαίνουν από την αποθήκη, τον κύκλο ζωής του προϊόντος στα ράφια και να 

προχωρούν σε άµεση αναπλήρωση. 

• Οι έµποροι θα µπορούν, γνωρίζοντας το περιεχόµενο του καροτσιού του 

αγοραστή, να του προσφέρουν επιπλέον πληροφορίες για το προϊόν µέσω 

διαφηµίσεων αλλά και να του κάνουν προσφορές ειδικά γι’ αυτόν, αφού 

γνωρίζουν τις καταναλωτικές προτιµήσεις του.  

• Επίσης θα µπορούν να µειώνουν την τιµή του προϊόντος όταν πλησιάζει η 

ηµεροµηνία λήξεως κ.α. 

Τα κύρια πεδία εφαρµογής της τεχνολογίας RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα 

περιγράφονται παρακάτω µε τις παρακάτω δυνατότητες: 

• ∆υναµική παρακολούθηση αποθεµάτων: 

Τοποθετώντας RFID αναγνώστες στις εισόδους και εξόδους των κεντρικών 

αποθηκών, οι επιχειρήσεις θα µπορούν να παρακολουθούν τα προϊόντα που 

εισέρχονται και εξέρχονται από την αποθήκη και να ενηµερώνουν δυναµικά το 

λογισµικό διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management System – WMS).  

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και αυτόµατη απόδειξη παραλαβής (automatic 

proof of delivery)7 χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετος κόπος από το προσωπικό της 

κεντρικής αποθήκης.  

Παράλληλα, τοποθετώντας RFID αναγνώστες στα ράφια του καταστήµατος, οι 

λιανέµποροι είναι σε θέση να παρακολουθούν δυναµικά τον κύκλο ζωής του 

προϊόντος στο κατάστηµα και να προχωρούν σε αναπλήρωση εφόσον η διαθέσιµη 

ποσότητα πέσει κάτω από ένα επίπεδο ασφαλείας. 

                                                           
7
 Βλέπε παράρτημα. 
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Επιτυγχάνεται έτσι ο υπολογισµού του ακριβούς επιπέδου ζήτησης: Οι επιχειρήσεις 

γνωρίζουν επακριβώς τις επιθυµίες των καταναλωτών ανά τύπο προϊόντος, καθώς η 

τεχνολογία RFID, δίνοντας πολύτιµες πληροφορίες για την ζήτηση και τα αποθέµατα 

των εµπορευµάτων που υπάρχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, η επιχείρηση έχει µια 

πλήρη εικόνα της αγοράς, και µε τα κατάλληλα εργαλεία και τις αποφάσεις της 

διοίκησής της είναι σε θέση να προσδιορίσει την τιµή, την προώθηση και τις 

πωλήσεις που αποσκοπούν στην µεγιστοποίηση του κέρδους.   

Επίσης, µε τη χρήση του RFID απλοποιείται ο υπολογισµός των επιστροφών: Η 

ταυτότητα, ο όγκος και η αξία των προς επιστροφή προϊόντων είναι γνωστά ανά πάσα 

στιγµή. 

 

• Ενίσχυση της αγοραστικής εµπειρίας στο κατάστηµα:  

Τοποθετώντας RFID αναγνώστες στα καρότσια του καταστήµατος, είναι δυνατό να 

προσφερθούν καινοτόµες υπηρεσίες στους τελικούς καταναλωτές, όπως δυναµική 

παρακολούθηση των περιεχοµένων του καροτσιού, προβολή επιπλέον πληροφοριών 

για κάθε προϊόν, δυναµική ενηµέρωση σε περιπτώσεις που κάποιο προϊόν έχει λήξει, 

δυναµική δροµολόγηση στο κατάστηµα, λήψη εξατοµικευµένων προσφορών, και 

άλλα. Ήδη η αλυσίδα σουπερµάρκετ ΜΕΤRO έχει υλοποιήσει τέτοιες εφαρµογές σε 

ένα από τα καταστήµατά της στην Γερµανία, το οποίο ονοµάζει Κατάστηµα του 

Μέλλοντος.  

 

• Προστασία κατά των κλοπών:  

Η ενσωµάτωση της τεχνολογίας RFID στα προϊόντα µπορεί να λειτουργήσει και ως 

αντικλεπτικός µηχανισµός. Εγκαθιστώντας πύλες ανάγνωσης ετικετών 

ραδιοσυχνοτήτων, είναι δυνατό να ανιχνεύονται όλα τα προϊόντα τα οποία δεν έχουν 

τοποθετηθεί στο καρότσι και να ειδοποιείται αυτόµατα το προσωπικό ασφαλείας του 

καταστήµατος.  
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• ∆υναµικές πολιτικές µάρκετινγκ: 

Γνωρίζοντας ακριβώς τον κύκλο ζωής του προϊόντος στο κατάστηµα και πέρα από 

αυτό, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν πιο ακριβείς προωθητικές 

πολιτικές. Για παράδειγµα, µπορούν δυναµικά να µειώσουν την τιµή ενός προϊόντος 

όταν πλησιάζει η ηµεροµηνία λήξης του ή να προσφέρουν εξατοµικευµένες 

προσφορές σε καταναλωτές που παρουσιάζουν µια συγκεκριµένη συµπεριφορά. 

Εποµένως, είναι άµεσος ο συσχετισµός των ενεργειών µάρκετινγκ µε την αύξηση στη 

ζήτηση και τις πωλήσεις των προϊόντων 

 

• ∆ιαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα:  

Όλες οι διαδικασίες , από την παραγωγή µέχρι την τοποθέτηση του προϊόντος στο 

ράφι, υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο. 

 

• Μείωση του κόστους:  

Αυτή επιτυγχάνεται µε την αυτοµατοποίηση πολλών διεργασιών που συµβαίνουν 

µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

• Εξάλειψη κλοπών προϊόντων:  

Μειώνονται οι απώλειες από κλοπή τόσο στα καταστήµατα όσο και στις αποθήκες. 

Οι ετικέτες σήµανσης µπορεί να είναι συνδεδεµένες µε ένα σύστηµα ασφαλείας έτσι 

ώστε να παρακολουθούνται όλα τα προϊόντα µέσα στο κατάστηµα. Το σύστηµα 

ασφαλείας τίθεται σε λειτουργία  µόλις το προϊόν βγει από το κατάστηµα χωρίς να 

έχει πληρωθεί. 
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• Αχρήστευση – απαρχαίωση ενός προϊόντος:  

Έγκαιρη πληροφόρηση για το επίπεδο αποδοχής από τα καταστήµατα και το 

καταναλωτικό κοινό. 

 

• Λάθη παράδοσης χωρίς πρόθεση:  

Μειώνονται οι περιπτώσεις σφάλµατος κατά την παράδοση και παραλαβή των 

προϊόντων στο τελικό σηµείο πώλησης. 

• Υπέρβαση της ηµεροµηνίας λήξης:  

Εξασφαλίζεται πως δεν υπάρχουν στο ράφι ληγµένα προϊόντα σε ευπαθής κατηγορίες 

όπως το γάλα. 

 

• Απελευθέρωση ανθρωπίνων πόρων:  

Απαιτούνται λιγότερες εργατοώρες για την ολοκλήρωση των εργασιών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

• Μείωση της γραφειοκρατίας και του όλου όγκου του χαρτιού,  

Αυτό επιτυγχάνεται καθώς επιτρέπουν να γράφεται πάνω σ’ αυτό ένα feedback, όταν 

χρησιµοποιείται, και αυτοµάτως να ειδοποιεί το ERP σύστηµα της εταιρείας για την 

διαδικασία. 

 

• Βέλτιστη εκµετάλλευση του χώρου των αποθηκών: 

Οι ετικέτες RFID περιέχουν στοιχεία για την θέση που έχουν οι παλέτες µέσα στην 

αποθήκη και προστίθενται και άλλες νέες πληροφορίες κάθε φορά που η παλέτα 

αλλάζει θέση και µετακινείται µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μια µη 

προγραµµατισµένη µετακίνηση παλέτας µπορεί να πληροφορήσει την διοίκηση για 
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ένα λάθος του προσωπικού ή πιθανή κλοπή. Επιπλέον, οι αποθηκάριοι µπορούν 

εύκολα να εντοπίσουν αντικείµενα χωρίς να τα ψάχνουν µέσα στην αποθήκη 

µετακινώντας άλλα. 

 

• Έξυπνα ράφια: 

Για τους κατασκευαστές και προµηθευτές που χειρίζονται εκατοντάδες αντικείµενα, η 

τεχνολογία RFID συνδυασµένη µε τα λεγόµενα έξυπνα ράφια, αποτελούν έναν 

ισχυρό µηχανισµό για να βοηθήσει τα έσοδα των επιχειρήσεων βεβαιώνοντας ότι τα 

ράφια των καταστηµάτων είναι πάντα πλήρη µε προϊόντα.  

Σε περίπτωση που αδειάσει ένα ράφι, µε το κατάλληλο πληροφοριακό σύστηµα 

δίνεται εντολή για παραγγελία του αν είναι εµπορική επιχείρηση ή εντολή για 

παραγωγή του προϊόντος, σε περίπτωση που είναι παραγωγική. 

Πέρα από αυτές τις δυνατότητες (πλεονεκτήµατα) υπάρχουν και τα µειονεκτήµατα: 

 

• ΚΟΣΤΟΣ: 

Το κόστος της εφαρµογής της τεχνολογίας RFID δεν µπορεί να δοθεί µε ένα ακριβές 

ποσό καθώς επηρεάζεται από το είδος της εφαρµογής, το µέγεθος της εγκατάστασης, 

τον τύπο του συστήµατος αλλά και πολλούς άλλους παράγοντες.  

Πιο συγκεκριµένα, το πιο προφανές κόστος είναι η αγορά του τεχνικού εξοπλισµού, 

των ετικετών και των αναγνωστών. Εκτός από το κόστος των ετικετών και των 

αναγνωστών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποκτήσουν και ένα ενδιάµεσο λογισµικό 

(middleware) το οποίο θα φιλτράρει τα RFID δεδοµένα.  

Το  σηµαντικότερο λοιπόν µειονέκτηµα των RFID είναι το κόστος της κάθε ετικέτας 

και συγκεκριµένα για µία ενεργή ετικέτα . Και αυτό γιατί, οι παθητικές ετικέτες είναι 

σαφώς φθηνότερες από τα ενεργές, διότι δεν διαθέτουν πηγή ενέργειας και πολλή 

µνήµη. Ενώ λοιπόν ένα παθητικό tag κοστίζει από 0,35 έως 4,32 USD, τα ενεργά tags 

ξεκινούν από τα 3,52 USD και µπορούν να φθάσουν τις µερικές εκατοντάδες 

δολάρια.  
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι σαφές ότι µε τις παρούσες τιµές µια µικροµεσαία 

επιχείρηση λιανικής πώλησης θα πρέπει να δαπανήσει πάρα πολλά χρήµατα µόνο για 

την αγορά χιλιάδων ετικετών, αν θέλει να υλοποιήσει µια τέτοια εφαρµογή για να 

αυτοµατοποιήσει τις λειτουργίες προµήθειας, αποθήκευσης και διανοµής των 

προϊόντων της.  

Το γεγονός αυτό έχει γίνει αντιληπτό από όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο, και οι εταιρίες παραγωγής τους προσπαθούν να µειώσουν το κόστος, µέσω 

νέας σχεδίασης αλλά και περικοπής κάθε περιττής λειτουργίας των ετικετών. 

 Έχει υπολογιστεί ότι για να φθάσουν τα συστήµατα RFID να αντικαταστήσουν τον 

γραµµωτό κώδικα (barcode), θα πρέπει η τιµή της κάθε ετικέτας να µειωθεί στο 1 

cent του δολαρίου ή και περισσότερο.  

Για τις εταιρίες βέβαια, που διακινούν µεγάλα ή πολύ ακριβά προϊόντα, όπως 

οχήµατα ή container, είναι πολύ πιο εύκολο να πληρώσουν ετικέτες RFID του ενός 

δολαρίου, γιατί τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση τους είναι πολύ σηµαντικά. 

Ενδεικτικά αναφέρεται µία συνοπτική περιγραφή των κύριων πηγών εξόδων 

εφαρµογής της τεχνολογίας από έναν κατασκευαστή προϊόντων: 

� Κόστος απόκτησης ετικέτας (RFID Tag). 

� Κόστος τοποθέτησης ετικέτας στο προϊόν. 

� Κόστος αγοράς και εγκατάστασης αναγνωστών (RFID Readers). 

� Κόστος αναβάθµισης υπάρχοντος εξοπλισµού. 

� Κόστος µετεκπαίδευσης προσωπικού και αναδιοργάνωσης. 

 

• ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

Οι αναγνώστες ηλεκτρονικών ετικετών (RFID readers) δεν εγγυώνται την καθολική 

ικανότητα τους να επικοινωνούν µε κάθε τύπου ετικέτες.  

Περιβαλλοντικοί παράγοντες, το υλικό συσκευασίας των προϊόντων καθώς και οι 

ποσότητες των προς ανίχνευση προϊόντων επηρεάζουν σε µεγάλο ποσοστό την 

ικανότητα ανίχνευσης των αναγνωστών. Ο περιορισµός της ανθρώπινης παρέµβασης 
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και του κόστους κατά τη διαδικασία συλλογής των προϊόντων (picking) είναι ένα 

σηµαντικό πλεονέκτηµα που προσφέρει η τεχνολογία RFID, µπορεί ωστόσο να 

επιτευχθεί µε την τοποθέτηση περισσότερων αναγνωστών, διαδικασία βέβαια που 

αυξάνει το κόστος εφαρµογής και υλοποίησης της µεθόδου.  

Επιπρόσθετα σε περίπτωση που η επικόλληση των ετικετών πραγµατοποιείται σε 

επίπεδο παλετών ή κιβωτίων η ακρίβεια αναγνώρισης των αναγνωστών θα αυξηθεί 

σηµαντικά. 

 

• ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 

Η µαζική εξάπλωση και τοποθέτηση των αναγνωστών και δεδοµένου ότι στηρίζουν 

τη λειτουργία τους στη συχνότητα εκποµπής και λήψης ραδιοκυµάτων ενδέχεται να 

προκαλέσει προβλήµατα στον περιβάλλοντα ηλεκτρολογικό και βιοµηχανικό 

εξοπλισµό της επιχείρησης.  

Σωστή µελέτη και επίβλεψη του χώρου και επανειληµµένη δοκιµασία του υπό 

εγκατάσταση εξοπλισµού, δύναται να επιφέρει την αποφυγή καταστάσεων 

παρεµβολής. 

 

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Αναµφισβήτητα το ζήτηµα της ασφάλειας των δεδοµένων αποτελεί κυρίαρχη 

προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση και οι χρήστες της τεχνολογίας RFID επιζητούν 

την βεβαιότητα διασφάλισης του απορρήτου του περιεχοµένου των ηλεκτρονικών 

ετικετών αλλά και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται µέσω του δικτύου 

υπολογιστών που υποστηρίζει την τεχνολογία.  

Σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην ευρεία αποδοχή και εφαρµογή της 

τεχνολογίας αποτελεί η αντίδραση των καταναλωτών σε θέµατα που έχουν να κάνουν 

µε την παραβίαση των προσωπικών τους δεδοµένων. Οι καταναλωτές πιστεύουν ότι 

αν η ηλεκτρονική ετικέτα διατηρείται στο υπό αγορά προϊόν και µετά την έξοδό τους 



85 

 

από το κατάστηµα λιανικής πώλησης οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να γνωρίζουν 

επακριβώς τις καταναλωτικές συνήθειες που επικρατούν στο σπίτι τους.  

Για το λόγο αυτό έχει προταθεί η καταστροφή των ετικετών µε την αγορά του 

εκάστοτε προϊόντος, κάτι βέβαια που εκµηδενίζει την πιθανότητα 

επαναχρησιµοποίησης της και αυξάνει υπερβολικά το κόστος υλοποίησης της 

τεχνολογίας RFID. Η σωστή ενηµέρωση των καταναλωτών σε θέµατα που αφορούν 

τις προθέσεις και τους λόγους εφαρµογής της τεχνολογίας εκ µέρους των 

επιχειρήσεων ενδέχεται να µετριάσει τις αντιδράσεις.  

Η καθιέρωση του ηλεκτρονικού κώδικα ωστόσο, ενδέχεται να προκαλέσει έξαρση 

στον αθέµιτο ανταγωνισµό µεταξύ των οργανισµών. Αρκεί να σκεφθεί κάποιος την 

ποσότητα της ποιοτικής πληροφορίας που δύναται να αποκοµίσει αν κάνει µία βόλτα 

σε ένα ανταγωνιστικό κατάστηµα κρατώντας έναν αναγνώστη RFID. Η πληροφορία 

αυτή είναι ήδη διαθέσιµη, απλά η τεχνολογία RFID την κάνει πιο προσιτή στην 

απόκτηση της. 

 

• ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

Παρόλο που η τεχνολογία RFID έχει αναπτυχθεί αρκετά, η βιοµηχανία δεν έχει 

καταφέρει ακόµη να αναπτύξει διεθνή πρότυπα που θα µπορούσαν να αναπτύξουν τις 

τεχνολογίες πιο εύκολα.  

Προβλήµατα όπως η µορφή των ψηφιακών ετικετών, η συχνότητα που θα 

λειτουργούν τέτοια συστήµατα και οι τρόποι που θα λειτουργούν τα διάφορα 

συστήµατα µεταξύ τους, πρέπει να λυθούν. Σήµερα οι επιχειρήσεις που 

χρησιµοποιούν αυτού του είδους τεχνολογία δεν κάνουν χρήση στο έπακρο τα 

πλεονεκτήµατα που θα µπορούσαν να έχουν στην εφοδιαστική τους αλυσίδα, καθώς 

τα πρότυπα κάθε κατασκευάστριας εταιρείας RFID διαφοροποιούνται από αυτά των 

άλλων εταιριών.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην µπορούν τα πληροφοριακά συστήµατα των 

επιχειρήσεων που παίρνουν µέρος σε µια εφοδιαστική αλυσίδα να επικοινωνούν σε 

ικανοποιητικό βαθµό µεταξύ τους.  
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Πολλές βέβαια προσπάθειες γίνονται για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα και να 

δηµιουργηθούν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Για να λειτουργήσει ένα RFID σύστηµα 

σε µια εφοδιαστική αλυσίδα, απαιτείται όλοι οι εµπλεκόµενοι να χρησιµοποιούν 

κοινά πρότυπα.  

Όµως δεν υπάρχει ένα κοινό πρότυπο για τις ετικέτες και τους αναγνώστες και οι 

συχνότητες λειτουργίας διαφέρουν: υπάρχουν προϊόντα που λειτουργούν σε UHF και 

σε HF. Έτσι, δεν µπορεί να είναι κανείς σίγουρος ότι µια ετικέτα θα αναγνωστεί σε 

όλο το µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Ακόµα και µε την εισαγωγή του διεθνούς προτύπου Gen 2 το 2004, η επικοινωνία 

µεταξύ των προϊόντων RFID παραµένει δύσκολη. Η Ευρωπαϊκή ένωση έχει ορίσει 

για τις επιχειρήσεις ένα εύρος ζώνης UHF (2MHz) πολύ µικρότερο από αυτό της 

Αµερικής (26MHz). Από αυτή την ασυµβατότητα προκύπτουν προβλήµατα ευελιξίας 

και κόστους. 

 

• Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα προϊόντα RFID είναι ηλεκτροµαγνητικές συσκευές. Η πληροφορία µεταφέρεται 

µε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, η διάδοση των οποίων εξαρτάται από παράγοντες 

όπως το υλικό πάνω στο οποίο είναι προσκολληµένες οι ετικέτες, από το υλικό που 

παρεµβάλλεται και από την ύπαρξη ηλεκτροµαγνητικού θορύβου. Για παράδειγµα, τα 

µέταλλα και τα υγρά δυσχεραίνουν την επικοινωνία των ετικετών µε τις κεραίες των 

αναγνωστών. 

 

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της κάθε επιχείρησης. Με την χρήση ολοένα και 

περισσότερων ψηφιακών ετικετών, θα συσσωρευτεί ένας τεράστιος όγκος 

πληροφοριών σε µεγάλες βάσεις δεδοµένων, για την ανάκτηση των οποίων 

απαιτούνται εξειδικευµένα προγράµµατα, έτσι ώστε να γίνει κατάλληλη 

χρησιµοποίησή τους κατά την όλη διάρκεια της εφοδιαστικής αλυσίδας.  
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Για να έχουµε όµως αυτήν την συνεχή εξόρυξη πληροφοριών σ’ όλη την εφοδιαστική 

αλυσίδα, απαιτείται η στενή συνεργασία των διαφόρων εταιριών (µερών) που 

συµµετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Έτσι, είναι ανάγκη να αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις και ο τρόπος που µέχρι τώρα 

λειτουργούσαν αυτές οι επιχειρήσεις.  

Πολλά υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα µπορούν να δεχτούν πληροφορίες από 

σαρωτές RFID, αλλά λίγα είναι τα συστήµατα που µπορούν να χρησιµοποιήσουν την 

τεχνολογία των RFID σε πλήρη κλίµακα, δηλαδή κατά την διάρκεια όλης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

3.5.10 Τρόπος λειτουργίας. 

 

 

Παρακάτω δίνονται µερικές εικόνες για το πως λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα µε 

συστήµατα RFID καθώς και ένας πίνακας µε παραδείγµατα πραγµατικών 

επιχειρήσεων που κάνανε χρήση RFID. 

 

 

Εικόνα 19 Εφοδιαστική αλυσίδα και RFID. 
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Εικόνα 20 Εφοδιαστική αλυσίδα και RFID. 

 

 

 

Πίνακας 7 Παραδείγματα χρήσης RFID. 
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3.6 Συμπεράσματα. 
 

Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο ότι προκειµένου να 

ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις αυξηµένες απαιτήσεις του επιχειρηµατικού 

κόσµου πρέπει να εκσυγχρονίσουν τους τρόπους και τα συστήµατα συλλογής και 

ανταλλαγής πληροφοριών, λαµβάνοντας όµως ως βασικό κριτήριο τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των νέων αυτών συστηµάτων.  

Παρατηρούµε αυξηµένο ενδιαφέρον για τη χρήση της τεχνολογίας των RFID καθώς 

συµβάλλει δραστικά στην βελτίωση των διαδικασιών σε διάφορους τοµείς της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Η δυνατότητα αυτοµατοποίησης και µη ανθρώπινης παρέµβασης που δίνει η 

τεχνολογία RFID κατά την αναγνώριση των ειδών, σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας έχει σαν αποτέλεσµα την απελευθέρωση ανθρώπινων πόρων και την 

εξοικονόµηση ωρών εργασίας για τη ολοκλήρωση µίας συγκεκριµένης εργασίας.  

Επιτυγχάνεται, επίσης, µείωση του όγκου του χαρτιού, τόσο για τη συσκευασία όσο 

και για την καταγραφή πληροφοριών που αφορούν το προϊόν, και µείωση των 

µετακινήσεων µέσα στις αποθήκες καθώς οι ετικέτες RFID περιέχουν πολλές 

πληροφορίες για το προϊόν αλλά και στοιχεία για την θέση που έχει µέσα στην 

αποθήκη. 

Επιπλέον, η ραδιοσυχνική αναγνώριση µπορεί να εφαρµοστεί και για τον έλεγχο των 

µετακινήσεων προϊόντων και ιδιαίτερα τοξικών προϊόντων, µε αποτέλεσµα την 

αποφυγή περιβαλλοντικής µόλυνσης, από ενδεχόµενο ατύχηµα, αφού γνωρίζουµε 

συνεχώς την θέση που βρίσκεται. 

Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, συµπεραίνουµε, ότι η υιοθέτηση της τεχνολογίας των 

RFID από τις επιχειρήσεις εκτός από την αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, προσδίδει στην επιχείρηση και ένα νέο πρόσωπο φιλικό 

προς το περιβάλλον. 

 Παρόλα αυτά, παρατηρείται µία διστακτικότητα όσον αφορά την υιοθέτηση αυτής 

της τεχνολογίας τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων, λόγω του αυξηµένου 
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κόστους, όσο και από την πλευρά της κοινωνίας, λόγω της παραβίασης του ιδιωτικού 

απορρήτου. 

Θα πρέπει λοιπόν, να δοθεί παροχή κινήτρων για την χρηµατοδότηση δράσεων 

σχετικών µε την εφαρµογή και υλοποίηση νέων τεχνολογιών καθώς και ενηµέρωση 

του κοινού σχετικά µε τα οφέλη από την χρήση της συγκεκριµένης τεχνολογίας. Από 

την άλλη χρειάζεται µεγάλη προσοχή στην δηµιουργία του θεσµικού εκείνου 

πλαισίου που θα διέπει την χρήση των συστηµάτων RFID, έτσι ώστε να µην τίθενται 

προσωπικά δεδοµένα σε κίνδυνο.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βusiness suite ΣΤΗΝ 

XEROX 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα δούµε την χρήση του ERP συστήµατος που χρησιµοποιεί 

η εταιρεία XEROX από το τµήµα του λογιστηρίου, µε την χρήση οθονών συστήµατος 

και σχολιασµού. Επίσης θα αναφερθούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που 

έχει αντιµετωπίσει ο χρήστης καθώς και τα συµπεράσµατα. 

 

 

4.1 Business Suite 

 

Entersoft Business Suite είναι η ολοκληρωµένη και ενοποιηµένη σουίτα 

επιχειρηµατικού λογισµικού της Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, E-

Commerce και Business Intelligence εφαρµογές. Στηρίζει την στρατηγική ανάπτυξη 

της επιχείρησης, δηµιουργεί τη γνώση που απαιτείται για να ανταποκριθεί η 

επιχείρηση στο παρόν και στο µέλλον της, βελτιστοποιεί τα κόστη και τις 

επιχειρηµατικές διαδικασίες και ενισχύει έγκαιρες και αποτελεσµατικές αποφάσεις. 

Ένα σύγχρονο, επεκτάσιµο και ευέλικτο επιχειρηµατικό λογισµικό που επιτρέπει 

στον οργανισµό να προσαρµόζεται γρήγορα και ουσιαστικά στις αλλαγές του 

επιχειρηµατικού του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητά του και 

ενισχύοντας το ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα. 

Επίσης παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης πολλαπλών 

εταιρικών διαστάσεων και υποστηρίζει πολυεταιρική οργάνωση σε ενιαία Βάση 

∆εδοµένων. Το λογισµικό προσφέρει άµεσα αναλυτικές πληροφορίες, αναφορές, 

Dashboards και αναλύσεις B.I. για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

σε πραγµατικό χρόνο. Απευθύνεται σε σύγχρονες µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις 
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και οµίλους εταιρειών, που θέλουν να µετατρέψουν τη χρήση της υψηλής 

τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα.  

 

 

4.2 Η εφαρμογή του business suite στην εταιρεία XEROX 

 

Το πρόγραµµα είναι αγορασµένο από την εταιρεία και µέχρι στιγµής δε έχει 

παρουσιάσει κανένα πρόβληµα. Είναι αναλυτικό καθώς µπορείς να βρεις σε αυτό: 

Κατηγορίες εξόδων-εσόδων, λίστα πελατών, αποτιµήσεις αποθεµάτων, παραστατικά 

αγορών-πωλήσεων, λογιστικά σχέδια, λίστα εισπράξεων-εξόδων, δελτία αποστολών, 

δαπάνες, αγορές, εικόνα επιχείρησης, στοιχεία πελατών, καταλόγους φυσικών 

προσώπων εταιρείας κλπ. 

 

Εικόνα 21 Λογότυπο εταιρείας XEROX. 

 

 

 

Εικόνα 22 Λογότυπο ERP Business Suite. 
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4.2.1 Οθόνες συστήματος. 

 

Εγγραφή είσπραξης: παρακάτω βλέπουµε µια απόδειξη είσπραξης της εταιρείας από 

πελάτη. 

 

Οθόνη συστήματος 1 Εγγραφή είσπραξης. 
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Επιλογές αγορών: παρακάτω βλέπουµε το αναδυόµενο παράθυρο βλέποντας τις 

δυνατότητες επιλογών για αγορές µε προσφορά ή συµφωνία, παραγγελίες, επίσης 

παρατηρείται η επιλογή κάτω αριστερά και για να δούµε τι υπάρχει στην αποθήκη και 

στην παραγωγή. 

 

Οθόνη συστήματος 2 Αναδυόμενο παράθυρο. 
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Βασικά στοιχεία είδους: παρακάτω παρατηρούµε αναλυτικά όλα τα στοιχεία που 

χρειάζεται να βλέπει ο χρήστης για συγκεκριµένο προϊόν. Επίσης υπάρχει η 

δυνατότητα αριστερά της οθόνης συστήµατος για να δούµε τυχόν εκκρεµότητες, 

επιστροφές προϊόντων και τα σχετιζόµενα πρόσωπα ανά προϊόν ή εργασία. 

 

Οθόνη συστήματος 3 Βασικά στοιχεία είδους. 
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Βασικά στοιχεία πελάτη: στην παρακάτω Οθόνη συστήματος βλέπουµε τα αναλυτικά 

στοιχεία ενός πελάτη, ποιός κάνει τη διαχείριση και τις δυνατότητες να δούµε τα 

στοιχεία πωλήσεων του πελάτη, τις συµβάσεις, τις ανεξόφλητες απαιτήσεις και τα 

αναλυτικά στοιχεία ανά περίοδο.8 

 

Οθόνη συστήματος 4 Βασικά στοιχεία πελάτη. 

                                                           
8
 Ζητήθηκε από τον χρήστη του προγράμματος κάποια συγκεκριμένα στοιχεία πελατών να μην 

φαίνονται. 
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Κατηγορίες εξόδων: εδώ βλέπουµε τη λίστα δαπανών καθώς και τα αναλυτικά έξοδα 

της εταιρείας. 

 

Οθόνη συστήματος 5 Κατηγορίες δαπανών. 
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Λίστα δαπανών: εδώ αναφέρονται αναλυτικά όλα τα έξοδα της εταιρείας και 

παρατηρείται στο Excel στη σειρά 30 και 31 τα µεταφορικά έξοδα εισαγωγών εντός 

συνόρων. 

 

Οθόνη συστήματος 6 Λίστα δαπανών. 
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Κατάλογος υπηρεσιών: εδώ αναφέρονται αναλυτικά όλες οι προµήθειες και οι 

ενοικιάσεις της εταιρείας. 

 

Οθόνη συστήματος 7 Κατάλογος Υπηρεσιών. 
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Κατάσταση απογραφής αποθήκης: παρακάτω παρατηρούµε την κατάσταση της 

αποθήκης, τον χωρισµό σε τµήµατα (διάταξη αποθήκης) το κωδικό και την ονοµασία 

του προϊόντος καθώς και το κόστος που υπολογίζεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά. 

 

Οθόνη συστήματος 8 Κατάσταση απογραφής αποθήκης. 
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Παραγγελίες – δεσµεύσεις: στην παρακάτω Οθόνη συστήματος  αναφέρονται 

αναλυτικά το status κάθε παραγγελίας – δέσµευσης που εκκρεµεί.  

 

Οθόνη συστήματος 9 Παραγγελίες Δεσμεύσεις. 
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Αριθµοί σειράς: εδώ παρατηρούµε τη λίστα προϊόντων που έχουν πουληθεί σε 

πελάτες, φαίνεται ποιός το έχει αγοράσει για τυχόν συντήρηση καθώς και το serial 

number κάθε προϊόντος ξεχωριστά. 

 

Οθόνη συστήματος 10 Αριθμοί σειράς. 
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Είδη αποθήκης χαρτί Α4: στη συγκεκριµένο Οθόνη συστήματος φαίνονται τα 

αποθέµατα χαρτιού Α4 που υπάρχουν στην αποθήκη , ο κωδικός προϊόντος, το 

υπόλοιπο σε τεµάχια (δέµατος), η οικογένεια χαρτιού που ανήκει, η κατηγορία και η 

υποκατηγορία που ανήκει. 

 

Οθόνη συστήματος 11 Είδη αποθήκης χαρτί. 
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Στη παρακάτω Οθόνη συστήματος παρατηρούµαι την κατάσταση απογραφής της 

αποθήκης, βλέποντας τα σύνολα των προϊόντων ανά αποθηκευτικό χώρο. 

 

Οθόνη συστήματος 12 Κατάσταση απογραφής αποθήκης. 
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4.2.2 Σχολιασμός 

 

Βλέποντας παραπάνω τις οθόνες συστήµατος και γνωρίζοντας ότι ο χρήστης 

εργάζεται στο τµήµα λογιστηρίου, παρατηρούµε ότι, το Business Suite ERP, 

ενηµερώνει ταυτόχρονα όλα τα τµήµατα και τη διοίκηση της εταιρεία XEROX µε 

πλήρη στοιχεία όπως : 

• Κωδικός προϊόντος. 

• Θέση προϊόντος. 

• Τµήµα αποθήκευσης προϊόντος. 

• Ποσότητα προϊόντος. 

• Τιµή προϊόντος. 

• Κόστος προϊόντος. 

• Κόστος αποθήκευσης προϊόντος. 

• Σύγκριση τιµών προηγούµενων ετών. 

• Το πελατολόγιο. 

• Τις συναλλαγές των πελατών µε την εταιρεία κροτώντας ιστορικό. 

• Και διάφορα άλλα τέτοια στοιχεία που αφορούν τα logistics. 

Επίσης στις κεντρικές αποθήκες κάνουν χρήση ασύρµατων  συστηµάτων  τύπου 

RFID µόνο για τα ακριβά υλικά και προϊόντα. 

 

 

4.2.3 Πλεονεκτήματα. 

 

Παρακάτω θα αναφερθούν τα πλεονεκτήµατα του Business Suite ERP που βρίσκει ο 
χρήστης. 

• Εύκολο στη χρήση του. 

• Εύκολο στο να το µάθεις να το χειρίζεσαι. 

• Ευέλικτο. 

• Γρήγορο. 
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• Απεριόριστες δυνατότητες. 

• Προσαρµόζεται εύκολα στις απαιτήσεις της εταιρείας. 

• Μπορείς να ασχοληθείς µε διάφορες κατηγορίες (έσοδα, έξοδα, αγορές, 
πωλήσεις κλπ) ταυτόχρονα σε διαφορετικά παράθυρα. 

• ∆εν χρειάζεται αρκετή ως και καθόλου πληκτρολόγηση, γιατί κρατάει σε 
µνήµη ότι εισάγεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα αναφερθούν τα γενικά συµπεράσµατα, τα οποία 
προέκυψαν από όλη την έρευνα καθώς και κάποιες αναφορές σε µελλοντικές έρευνες. 

 

5.1 Συμπεράσματα 

 

Ο βασικός στόχος της έρευνας ήταν η αναφορά της χρήσης των πληροφοριακών 
συστηµάτων και της χρήσης νέων τεχνολογιών logistics (e-logistics), επίσης να γίνει 
αναφορά στις δυνατότητες κάθε τέτοιας τεχνολογίας, αλλά και το πόσο βοηθάνε και 
εξασφαλίζουν ευελιξία προσαρµογής στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών και 
αύξηση της αποδοτικότητας µέσω διαµοιρασµού των διαθέσιµων πόρων και αξιών. 
Ένα τέτοιο λογισµικό δηµιουργείται δυναµικά για την εκπλήρωση ενός 
συγκεκριµένου έργου και οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις/οργανισµοί επιλέγονται µε 
βάση τις ειδικές τους ικανότητες και δηµιουργούν ένα δίκτυο. Η εφοδιαστική 
αλυσίδα που προκύπτει κατά τη δηµιουργία του δικτύου είναι ένα δυναµικά 
µεταβαλλόµενο σύστηµα που πρέπει να εξεταστεί και προσεγγιστεί συστηµατικά. 

Ο σχεδιασµός και η διαχείριση των διαδικασιών logistics που εµπλέκουν πολλές 
επιχειρήσεις ή τµήµατα αυτών σε ένα δίκτυο αποτελεί µια µεγάλη πρόκληση. Οι 
πρακτικές άσκησης logistics έχουν µετασχηµατιστεί µέσα από την εξέλιξη των ίδιων 
των logistics, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των 
εικονικών επιχειρήσεων. Αναφέρονται πλέον στην ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα 
που ενθαρρύνει τις συνεργατικές σχέσεις και επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση των 
διεργασιών και των πληροφοριακών συστηµάτων για την από κοινού διεπιχειρησιακή 
επίλυση προβληµάτων µε την υιοθέτηση τεχνολογιών, πρακτικών και εφαρµογών του 
διαδικτύου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Τα συµπεράσµατα, λοιπόν, είναι τα εξής: 

• Πλέον δεν σκέφτονται ότι η παραγωγή, η αποθήκευση, η διανοµή είναι 
ακριβή αλλά βλέπουν απλά ένα ενιαίο σύστηµα. 

• Η χρήση υπολογιστών και λογισµικών logistics είναι απαραίτητη. 
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• Λόγω ηλεκτρονικών υπολογιστών τα συστήµατα αναπτύσσονται συνέχεια, 
για παράδειγµα barcode → RFID. 

• Ο έλεγχος και η διαχείριση γίνονται πιο εύκολα αλλά και πιο γρήγορα. 

• Πλέον τα προϊόντα παρακολουθούνται από την παραγωγή ως και την 
απόκτηση τους από τον τελικό καταναλωτή. 

• Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών απαιτεί χρήµατα και εξειδικευµένο 
προσωπικό. 

• Οι εικονικές επιχειρήσεις ολοένα και αυξάνονται. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδοµένα τα σύγχρονα 
συστήµατα e-logistics παρά µόνο σε ορισµένες ελληνικές εταιρείες και αυτό γιατί 
αναγκάζονται λόγω του ότι συνάπτουν συµφωνίες µε µεγάλους, από το εξωτερικό, 
οργανισµούς ή εντάσσονται σε οµάδες επιχειρήσεων, για παράδειγµα η UNILEVER. 

 

 

5.2 Μελλοντικές έρευνες 

 

Η χρήση νέων τεχνολογιών (e-logistics) για την υλοποίηση νέων τρόπων λειτουργίας 
των επιχειρήσεων, είναι ακόµα καινούργιο θέµα και ο λόγος είναι ότι τα κόστη είναι 
αρκετά υψηλά µε συνέπεια να µην είναι ευρέως διαδεδοµένα, και όπως σε κάθε 
επιστηµονικό κλάδο έτσι και εδώ οι πρώτες εφαρµογές και πειραµατισµοί 
γέννησαν/δηµιούργησαν κάποια προβλήµατα- προκλήσεις, τα οποία αποτελούν και 
το ερέθισµα για το προς τα που θα πρέπει να στραφούν οι έρευνες στα επόµενα 
χρόνια. Παρακάτω δίνονται κάποια σηµεία τα οποία αποτελούν σηµείο “έναρξης” για 
µελλοντικές έρευνες. 

1. Προσδιορισµός των εσωτερικών και εξωτερικών κοστών που επιφέρει ο 
σχηµατισµός των εικονικών επιχειρήσεων. 

2. Τα οργανωτικά και νοµικά θέµατα για τα e-logistics. 
3. Πως θα καταφέρουν τα logistics να εξαλείψουν τη γραφειοκρατία και όλα 

αυτά τα χαρτιά που χρησιµοποιούνται. 
4. Πως η παγκόσµια κρίση από 2010 επηρέασε τα logistics στην Ελλάδα αλλά 

και στον κόσµο. 
5. Ποιός θα βγει νικητής ανάµεσα στα barcode και τα RFID. 
6. Πως τα RFID βοηθούν και στο πακετάρισµα. 
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7. Τι γνώσεις πληροφορικής πρέπει να έχει κανείς για να χρησιµοποιεί ERP και 
όχι µόνο λογισµικά µε τις νέες τεχνολογίες e-logistics. 

8. Τα εσωτερικά και εξωτερικά κόστη για τη χρήση και δηµιουργία ενός 
σύγχρονού λογισµικού e-logistics. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

1. Footnote: Ορισµός E.R.P. 

 

( κεφάλαιο 2.1) Η πλήρη ονοµασία είναι Enterprise resource planning, δηλαδή 
προγραµµατισµός επιχειρηµατικών πόρων. Στην πραγµατικότητα είναι µια εφαρµογή 
λογισµικού που διαχειρίζεται τους πόρους-πληροφορίες µιας επιχείρησης. Όταν λέµε 
πόρους εννοούµε δεδοµένα και αποτελέσµατα που προκύπτουν κατά την λειτουργία 
µιας επιχείρησης. Όταν λέµε δεδοµένα εννοούµε τις πληροφορίες που επεξεργάζονται 
στα τµήµατα αποθήκευσης, µεταφοράς αναζήτησης και κλπ. 

Ένα σύστηµα E.R.P. καλύπτει τις λειτουργίες µιας επιχείρησης και διαθέτει την 
απαραίτητη ευλυγισία για την δυναµική προσαρµογή του στις απαιτήσεις και τις 
µεταβολές της επιχείρησης. 

Παράλληλα παρέχει ολοκληρωµένες πληροφορίες για την καλύτερη και 
αποδοτικότερη διαχείριση και προγραµµατισµό των δεδοµένων και έτσι δίνει την 
δυνατότητα στην επιχείρηση να δουλέψει συντονισµένα, καθοδηγούµενη από τις 
πληροφορίες που δέχεται. 

Οι στόχοι των συστηµάτων αυτών είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

προϊόντων και υπηρεσιών, η µείωση του συνολικού κόστους σε ολόκληρη την 

εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και του χρόνου παραγωγής, η καλύτερη εξυπηρέτηση 

πελατών και στον καλύτερο συντονισµό στον κύκλο ζήτηση-παραγωγή-αγορά-

αποθέµατα. 

Το σύστηµα αυτό λειτουργεί σε τρία βασικά επίπεδα: 

• Σχεδιασµός (planning): περιλαµβάνει το σχεδιασµό της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, το σχεδιασµό παραγωγής καθώς και άλλες διαδικασίες σχεδιασµού 

όπως πωλήσεις-αγορές κλπ. 
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• Εκτέλεση (execution): περιλαµβάνει στοιχεία logistics, δηλαδή συστήµατα 

παραγωγής, µεταφοράς, αποθήκευσης και παραγγελιών, καθώς και άλλες 

διαδικασίες όπως προµήθειες, διαχείριση ανθρώπινων πόρων κλπ. 

• Ανάλυση (analysis): περιλαµβάνει την κοστολόγηση, τα χρηµατοοικονοµικά 

καθώς και διαδικασίες όπως αναλύσει πωλήσεων και προϋπολογισµούς. 

Ο ρόλος των E.R.P. στην Ελληνική οικονοµία: 

Η ευρεία χρήση των E.R.P. στην αγορά αποδεικνύει και την αποτελεσµατικότητα 

τους εν µέρη στην αύξηση της απόδοσης σε ποιότητα και ποσότητα καθώς και στην 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας.  

Ένα E.R.P. σύστηµα δίνει την δυνατότητα οργάνωσης των εσόδων και των εξόδων 

µιας επιχείρησης µε αποτέλεσµα την καλύτερη οργάνωση των δαπανών. Υπάρχει 

δυνατότητα παρακολούθησης της απόδοσης κάθε τοµέα ξεχωριστά και του 

εντοπισµού πιθανώς άσκοπων δαπανών.  

Οργανώνει επίσης τον τοµέα της παραγωγής κάνοντας την αποδοτικότερη και µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια. Για παράδειγµα µπορεί να αντιληφθεί ότι υπάρχει έλλειψη 

πρώτων υλών και να πραγµατοποιήσει την παραγγελία. Μπορεί µάλιστα να ελέγξει 

της προσφορές και να «αποφασίσει» την ποιο συµφέρουσα.  

Ένα E.R.P. σύστηµα δεν είναι εργαλείο αποκλειστικά και µόνο µεγάλων 

επιχειρήσεων. Μια µικρότερη εφαρµογή θα µπορούσε να φανεί πολύ χρήσιµη σε µια 

µικροµεσαία επιχείρηση προσαρµοσµένη στα Ελληνικά επιχειρηµατικά δεδοµένα.  

 

2. Footnote 2: MRP 

 

(κεφάλαιο 2.2) Προγραµµατισµός Απαιτήσεων Υλικών ( MRP ) είναι 

ένα προγραµµατισµός της παραγωγής , που ελέγχεται εκτελεί τον 

προγραµµατισµό και την απογραφή του συστήµατος ελέγχου που χρησιµοποιείται για 
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να διαχειριστεί την κατασκευή των διαδικασιών. Τα περισσότερα συστήµατα MRP 

είναι λογισµικά  -µε βάση, ενώ είναι δυνατή η διεξαγωγή MRP µε το χέρι επίσης. 

Ένα σύστηµα MRP έχει ως στόχο να ανταποκριθεί ταυτόχρονα τρεις στόχους: 

• Να βεβαιωθεί ότι τα υλικά είναι διαθέσιµα για την παραγωγή και τα 

προϊόντα είναι διαθέσιµα για παράδοση στους πελάτες. 

• Να διατηρήσει τα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα υλών και προϊόντων στο 

κατάστηµα. 

• Και εκτελεί δραστηριότητες όπως το  σχέδιο κατασκευής, τις προθεσµίες 

παράδοσης καθώς και την αγορά των δραστηριοτήτων. 

 

3. Footnote 3: ILS. 

 

(κεφάλαιο 2.3) Σε µετάφραση: Ολοκληρωµένη υποστήριξη logistics ( ILS ) είναι µια 

ολοκληρωµένη και επαναληπτική διαδικασία για την ανάπτυξη υλικού και µια 

στρατηγική στήριξης που βελτιστοποιεί την λειτουργική υποστήριξη, αξιοποιεί τους 

υπάρχοντες πόρους, και καθοδηγεί τη διαδικασία του µηχανικού συστήµατος για την 

ποσοτικοποίηση, µε χαµηλότερο κόστος κύκλου ζωής και να µειώσει το αποτύπωµα 

της εφοδιαστικής (ζήτηση για την εφοδιαστική ), καθιστώντας το σύστηµα πιο 

εύκολο να υποστηρίξει. Αν και αρχικά αναπτύχθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς, 

επίσης χρησιµοποιείται ευρέως σε εµπορική υποστήριξη των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών των πελατών. 

Η πιο ευρέως αποδεκτές δραστηριότητες ILS περιλαµβάνουν: 

• Αξιοπιστία της µηχανικής, της µηχανικής συντηρησιµότητα και συντήρηση 

(προληπτική, έξυπνη και διορθωτική) Σχεδιασµός. 

• Προµήθεια (Ανταλλακτικό) Υποστήριξη (π.χ. ASD S2000M προδιαγραφές) / 

απόκτηση πόρων. 

• Υποστήριξη και Εξοπλισµός δοκιµής / Εξοπλισµός Υποστήριξης. 

• Manpower και Προσωπικού. 
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• Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 

• Τεχνικά στοιχεία / Εκδόσεις. 

• Πόροι Υποστήριξη Υπολογιστών. 

• Εγκαταστάσεις. 

• Συσκευασία, χειρισµό, αποθήκευση, και µεταφορά. 

• Interface design. 

 

4. Footnote 4: WMS. 

 

(κεφάλαιο 2.3) Σε µετάφραση : σύστηµα διαχείρισης αποθήκης (WMS). 

Ένα σύστηµα διαχείρισης αποθήκης (WMS) είναι µια εφαρµογή λογισµικού που 

υποστηρίζει τις λειτουργίες ηµέρα µε την ηµέρα σε µια αποθήκη. Προγράµµατα 

WMS επιτρέπουν την κεντρική διαχείριση των εργασιών, όπως τα επίπεδα 

αποθεµάτων παρακολούθησης και τις θέσεις των αποθεµάτων. Συστήµατα WMS 

µπορεί να είναι αυτόνοµες εφαρµογές ή µέρος ενός Enterprise Resource Planning 

( ERP σύστηµα). 

 

5. Footnote 5: IC κύκλωµα. 

 

(κεφάλαιο 3.5.5) Ολοκληρωµένο κύκλωµα (γνωστό ως IC integrated circuit) ή 

απλά ολοκληρωµένο ονοµάζεται ένα κύκλωµα συνδεδεµένων λογικών πυλών, 

δηµιουργηµένο πάνω σε ένα φύλλο.  Η συντριπτική πλειονότητα των 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων δηµιουργούνται πάνω σε φύλλα ηµιαγωγών, κατά 

κύριο λόγο πυριτίου. Το φύλλο (ηµιαγωγού) ονοµάζεται στα αγγλικά τσιπ (chip), από 

το οποίο προκύπτει µια εναλλακτική ονοµασία του ολοκληρωµένου κυκλώµατος. 

Όταν αυτό το φύλλο είναι της κλίµακας των µικροµέτρων ονοµάζεται και µικροτσίπ. 
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Στη φάση κατασκευής τους τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα (τα οποία ακόµη δεν έχουν 

ολοκληρωθεί ώστε να λειτουργήσουν) ονοµάζονται κύβοι και φτιάχνονται κατά 

εκατοντάδες πάνω σε πλακίδια.  

Οι λογικές πύλες µε την παρούσα τεχνολογία υλοποιούνται µε παθητικά στοιχεία, 

οπότε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα είναι παθητικά. 

Ολοκληρωµένα κυκλώµατα χρησιµοποιούνται σχεδόν σε κάθε στοιχείο ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού που χρησιµοποιείται σήµερα και θεωρούνται επανάσταση στον τοµέα της 

ηλεκτρονικής. 

 

6. Footnote 6: ετικέτες αναγνώσεως WORM. 

 

(κεφάλαιο 3.5.5) Οι ετικέτες RFID κατηγοριοποιούνται σε τρεις τύπους ανάλογα µε 

τον τρόπο επικοινωνίας µεταξύ των ετικετών και των αναγνωστών, στις ενεργές 

ετικέτες, στις παθητικές ετικέτες και στις ηµι-παθητικές ετικέτες. Ένα ολοκληρωµένο 

κύκλωµα στις ετικέτες RFID µπορεί να περιέχει µνήµη µόνο για ανάγνωση (read only 

memory - ROM), επανεγγράψιµη µνήµη (Read – Write), µνήµη µιας εγγραφής και 

πολλών αναγνώσεων (Write Once and Read Many memory - WORM). Στο 

ολοκληρωµένο κύκλωµα µε µνήµη ROM, η αναγνώριση της ταυτότητας 

κωδικοποιείται κατά τη διάρκεια της παραγωγής της και δεν επανεγγράφεται. 

Συµβάλει στην αποθήκευση των δεδοµένων ασφαλείας, µε ένα µοναδικό σειριακό 

αριθµό. Αντίθετα, τα ολοκληρωµένα κύκλωµα µε επανεγγράψιµη µνήµη 

χρησιµοποιούνται για να αποθηκεύουν δεδοµένα – πληροφορίες, όταν η ετικέτα 

βρίσκεται στην ακτίνα του αναγνώστη και παρουσιάζουν µεγαλύτερη ευελιξία, καθώς 

έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης και προσθήκης πληροφοριών. Τέλος, τα 

ολοκληρωµένα κυκλώµατα µε µνήµη “WORM” προγραµµατίζονται από τον 

οργανισµό που τα χρησιµοποιεί, χωρίς όµως να έχουν τη δυνατότητα της 

επανεγγραφής 
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7. Footnote 7: automatic proof of delivery. 

 

(κεφάλαιο 3.5.9) σε µετάφραση: Αυτόµατη Απόδειξη Παράδοσης 

Με την αυξανόµενη ζήτηση από τους προµηθευτές για την αναπλήρωση 

καταστηµάτων εκτός των κανονικών ωρών καταστήµατος, η δυνατότητα να 

ελεγχθούν αυτές οι παραδόσεις των προϊόντων στα καταστήµατα µειώνεται. Οι 

περισσότεροι «πελάτες» δεν θέλουν να διαθέσουν προσωπικό για να ελέγξουν τις 

παραδόσεις προϊόντων εκτός των κανονικών ωρών καταστηµάτων. Οι  προµηθευτές 

από την άλλη πλευρά θέλουν να εξασφαλίσουν ότι όλες οι παραγγελίες παραδίδονται 

πλήρως και στη σωστή θέση. 

Η Απόδειξη PCDATA της παράδοσης αίτησης (POD) επιτρέπει 100% την απόδειξη 

παράδοσης για αγαθά σε συγκεκριµένες θέσεις, σε πελάτες χωρίς την ανάγκη για το 

προσωπικό να είναι διαθέσιµα στο site κατά τη διάρκεια της παράδοσης. 

POD είναι µια επέκταση της εφαρµογής ∆ιαχειριστή Dock PCDATA του. Dock 

ελέγχου Manager και καταγράφει τη σωστή φόρτωση των οχηµάτων, το POD θα 

ελέγξει και θα ελέγχει την εκφόρτωση του προϊόντος στον τόπο προορισµού. 

Το  POD θα ελέγξει τι και πόσο θα ξεφορτώσουν και θα επιβεβαιώσει τη θέση που θα 

το ξεφορτώσουν. 

Επιπλέον, τόσο ο χειριστής και ο επόπτης θα πρέπει να ειδοποιηθούν όταν το προϊόν 

είναι άδειο λανθασµένα ή αφήνεται στο τρέιλερ, όπου θα πρέπει να εκφορτωθούν. 

Το POD ενσωµατώνει µε Distrib και Dock Management. Είναι πολύ απλό και εύκολο 

στην εγκατάσταση και δεν χρειάζεται καµία πρόσθετη WAN ή LAN υποδοµή στις 

θέσεις παράδοσης.  

Χαρακτηριστικά: 

• Οι παραδόσεις θα επικυρωθούν µέσω σάρωσης barcode. 
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• Κάθε σάρωση επικυρώνεται  σε σχέση µε πληροφορίες παράδοσης στο 

σύστηµα. 

• Ειδοποιείται το σύστηµα, όταν µια λανθασµένη στοίβα είναι άδεια ή ότι το 

προϊόν λείπει. 

Οφέλη: 

• Πλήρη στοιχεία παράδοσης ποσό, αποθηκευτικές µονάδες timestamp κτλ. 

• Αποτρέπει τα λάθη παράδοσης. 

• Εντοπίζει και να παρακολουθεί τις παραγγελίες για παράδοση.  

• Πλήρη συµφιλίωση των προϊόντων που αποστέλλονται κατά προϊόν που 

παραδίδεται. 

• Αυτόµατη ειδοποίηση παράδοσης ETA στον πελάτη µέσω της ASN, EDI ή 

Email. 

• Εξαλείφει τον ορισµό «ανεξήγητη». 
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