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Διαφήμιση του 1950 στην Αμερική ! 



Εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σήμερα στα indoor 
logistics  

Warehousing operation Autonomous loading and transport  

Assisted order picking  Auto Pallet Mover  



Εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σήμερα στα 
Outdoor logistics  

Self Driving Cntrs 
Self-driving ULD transporter  

 for Airplanes 



Εφαρμογές που ΔΕΝ χρησιμοποιούνται σήμερα στα 
Outdoor logistics  

Line haul Transportation Delivery Cars  



 
Τα οφέλη της τεχνολογίας στην Εφοδιαστική 

Αλυσίδα 



Οι Βασικές τεχνολογικές τάσεις του 
Supply Chain 
 Business Intelligence & Analytics 

 
 Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI) 

 
 Social Supply Chain 

 
 Supply Chain Mobility 

 
 Πράσινη αλυσίδα εφοδιασμού 

 
 Λύσεις Cloud για την αλυσίδα εφοδιασμού 



Business Intelligence & Analytics  



BI & Analytics Λύσεις - Οφέλη 

 Εύκολη πρόσβαση σε βασικές μετρήσεις και KPIs ως 
απλή προβολή μέσα σε μια υπάρχουσα εφαρμογή 
web.  
 

 Πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες, πρόταση για 
διορθωτικές ενέργειες, παρακολούθηση σε 
πραγματικό χρόνο των διαδικασιών. 
 

 Αυτοματοποιημένες διεργασίες, περισσότερο χρόνο 
για τους χρήστες 



BI & Analytics Λύσεις - Οφέλη 

 Βελτίωση των παρεχόμενων  
   υπηρεσιών  
 
 
 
 Βέλτιστη λήψη αποφάσεων  
 
 
 



Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI) 
 



Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 



Ο Ρόλος του EDI στο Supply Chain 
 H επικοινωνία Παραγώγου με την Αποθήκη 

και σε συνέχεια με το σημείο πώλησης. 
 Η διαχείριση του αποθέματος. 
 Η τιμολόγηση 



Social Supply Chain 



Social Supply Chain - Αρχιτεκτονική 



Social Supply Chain - Πλεονεκτήματα 
 Βελτιωμένοι μηχανισμοί ανάδρασης από ποικίλα κανάλια και μέσα. 
 Νέα κανάλια και μέθοδοι ροής πληροφοριών. 
 Προηγμένες τεχνολογικές καινοτομίες που επιτρέπουν την καλύτερη 

γνώση / κατανόηση των προϊόντων από τους χειριστές. 
 Ροή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. 
 Ανταπόκριση σε πραγματικό χρόνο στις αλλαγές της αλυσίδας 

εφοδιασμού. 
 Βελτιωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων. 



Supply Chain Mobility 
 



Mobility in Supply Chain 
Μια βελτιωμένη αλυσίδα εφοδιασμού έχει ως στόχο να 

ξεπεράσει τα παρακάτω βασικά θέματα: 
 

1. Μικρά περιθώρια κέρδους και μεγαλύτερος ανταγωνισμός.  
2. Μειωμένος κύκλος ζωής του προϊόντος.  
3. Αυξημένες προσδοκίες των πελατών. 
 

 Οφέλη  
 
1. Καλύτερη ποιότητα Υπηρεσιών. 
2. Μειωμένο κόστος.  
3. Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών που οδηγεί σε 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 



Επιπτώσεις του Mobility στις διαδικασίες του 
Supply Chain  

 Διαχείριση εξαιρέσεων σε πραγματικό χρόνο.  
 Αποτελεσματικό χρονοδιάγραμμα φόρτωσης.  
 Βελτιστοποιημένη αξιοποίηση στοιχείων ενεργητικού. 
 Μείωση των σφαλμάτων εισαγωγής δεδομένων.  
 Αυξημένη ενεργειακή απόδοση.  
 Βελτιωμένη και αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας. 
 Δυναμική δρομολόγηση. 
 Καλύτερη διαχείριση κοντέινερ.  
 Αυξημένη παραγωγικότητα.  
 Αποδεικτικό παράδοσης σε πραγματικό χρόνο 



Πράσινη αλυσίδα εφοδιασμού 
 



Drivers of Green Supply Chain 
 Αύξηση του ενεργειακού κόστους. 

 
 Παγκόσμια συναγερμός σχετικά με την εκπομπή 

αερίων θερμοκηπίου. 
 

 Κλιματική αλλαγή.  
 

 Κυβερνητικές και περιβαλλοντικές διατάξεις. 
 

 Βελτιωμένη περιβαλλοντική συνείδηση. 



Green IT for Supply Chain & Logistics 



Λύσεις Cloud για την αλυσίδα 
εφοδιασμού 

 





Το μεγάλο ερώτημα είναι: Ποιος θα 
είναι ο αντίκτυπος αυτών των νέων 
παραμέτρων στο σχεδιασμό των 
μελλοντικών αλυσίδων εφοδιασμού; 



Εξωτερικές δυνάμεις οδηγούν τις 
αλλαγές! 



Νέα KPIs για την αλυσίδα 
εφοδιασμού  



Ποιο είναι το Επόμενο βήμα προς τη 
μελλοντική αλυσίδα εφοδιασμού 

 Κοινή χρήση πληροφοριών - οδηγώντας τη συνεργατική 
αλυσίδα εφοδιασμού. 

 Συνεργατική αποθήκευση- Συνεργατική διανομή πόλης 
(συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης και παραλαβής από 
το σπίτι) 

 Συνεργατική μη αστική διανομή (συμπεριλαμβανομένης της 
παράδοσης στο σπίτι και της παραλαβής). 

 Νέοι τρόποι συνεργασίας στη φυσική αλυσίδα εφοδιασμού 
(συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των απαιτούμενων 
επενδύσεων, των δυνατοτήτων, των οργανωτικών πόρων και 
του σχεδιασμού, των κινήτρων και των μέτρων, των 
κοινωνικών κανονισμών όπως το ωράριο εργασίας κ.λπ.) 



Επανασχεδιασμός της Αλυσίδας αξίας 



Thank you very much for your 
attention  
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