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Σύνοψη

Η  παρούσα  εργασία  επιχειρεί  να  αναδείξει  μια  μεθοδολογία  καθορισμού  και 

υπολογισμού  δεικτών  μέτρησης  λειτουργικών  διαδικασιών  εταιριών  παροχής 

υπηρεσιών  Logistics με τη βοήθεια πληροφοριακού συστήματος. Βασιζόμενη στην 

σχετική  βιβλιογραφία,  περιγράφει  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  μέτρησης  της 

επίδοσης με τη βοήθεια της πληροφοριακής τεχνολογίας σε επιχειρήσεις  Third-Party 

Logistics. Η εργασία ολοκληρώνεται με μια μελέτη περίπτωσης όπου εφαρμόζεται η 

μεθοδολογία σε ελληνική επιχείρηση 3PL που δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

δομικών υλικών.
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Πρόλογος

Η διπλωματική αυτή εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του Διατμηματικού 

Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  στη  Διοίκηση  Επιχειρήσεων  το 

ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Ο τομέας των Logistics έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία τις τελευταίες δεκαετίες, 

καθώς  αποτελεί  μια  βασική  στρατηγική  λειτουργία  για  τις  επιχειρήσεις. Ένα 

σημαντικό στοιχείο αυτής της λειτουργίας είναι η συνεργασία μεταξύ των μελών της 

εφοδιαστικής  αλυσίδας,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  εταιρειών  «Third-Party 

Logistics (3PL)».  

Ο  έλεγχος  των  διαδικασιών  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα  είναι  ζωτικός  για  την 

βελτίωση της επίδοσης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μέτρησης. Η μέτρηση 

της  επίδοσης  αποτελεί  γενικότερα  μια  κρίσιμη  δραστηριότητα  της  διοίκησης 

λειτουργιών  αναφορικά  με  τον  έλεγχο  και  την  βελτίωση  των  λειτουργιών,  την 

δυνατότητα δημιουργίας αξιόπιστων δομών παρακολούθησης και  ελέγχου και  την 

ευθυγράμμιση  με  την  στρατηγική  της  οργάνωσης.  Στην  εργασία  επιχειρείται  η 

ανάδειξη  μιας  μεθοδολογίας  καθορισμού  και  υπολογισμού  δεικτών  μέτρησης 

λειτουργικών διαδικασιών επιχείρησης παροχής υπηρεσιών  Logistics με τη βοήθεια 

πληροφοριακού συστήματος. 

Στο α’ μέρος της εργασίας περιγράφονται, σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία, 

τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  μέτρησης  της  επίδοσης  με  τη  βοήθεια  της 

πληροφοριακής  τεχνολογίας  σε  επιχειρήσεις   Third-Party Logistics.  Πιο 

συγκεκριμένα,  στο  1ο κεφάλαιο  περιγράφεται  η  επιχείρηση  3PL, 

συμπεριλαμβανομένων  των  στρατηγικών  που  είναι  διαδεδομένες  στον  κλάδο. 

Ακολουθεί  μια  αναφορά  στον  ρόλο  των  πληροφοριακών  συστημάτων  στην 

διαχείριση  Logistics.  Στη  συνέχεια  αναλύεται  η  στρατηγική  διαχείριση  των 

πληροφοριών,  όπου  διευκρινίζονται  οι  βασικές  έννοιες,  η  στρατηγική  αξία  των 

πληροφοριών  και  η  σημασία  της  αξιοπιστίας,  της  προσβασιμότητας  και  της 

ασφάλειας των δεδομένων. Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στους δείκτες μέτρησης της 

επίδοσης.  Περιγράφεται  η  μέτρηση  της  επίδοσης  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα 

αναλύοντας  τον  σκοπό  της,  την  διαδικασία  διαχείρισης  της  επίδοσης  και  τον 

σχεδιασμό αποτελεσματικών συστημάτων μέτρησης της επίδοσης. Τονίζεται σε αυτό 

το σημείο η σημασία της σύνδεσης των μετρήσεων με την στρατηγική της εταιρείας. 
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Αναφέρονται  επίσης  κάποια  διαδεδομένα  συστήματα  μέτρησης  της  επίδοσης  που 

χρησιμοποιούνται διεθνώς. Ακολουθεί η περιγραφή της ανάπτυξης δεικτών μέτρησης 

της  επίδοσης,  όπου  γίνεται  αναφορά  στην  ευθυγράμμιση  των  μετρήσεων  των 

διαφορετικών επιπέδων,  στρατηγικού,  τακτικού και  λειτουργικού.  Το 2ο κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την παράθεση ενός συνόλου δεικτών μέτρησης της επίδοσης για 

κάθε ένα από τα αναφερθέντα επίπεδα, διαχωρίζοντάς τους μάλιστα σε εσωτερικούς 

και εξωτερικούς.

Η εργασία συνεχίζεται στο 3ο κεφάλαιο της, που αποτελεί  το β’ μέρος της, με μια 

μελέτη περίπτωσης όπου εφαρμόζεται η μεθοδολογία σε ελληνική επιχείρηση 3PL 

που δραστηριοποιείται  στον  κλάδο των δομικών υλικών.  Το βασικό κομμάτι  του 

κεφαλαίου αποτελεί η αναφορά στο πλαίσιο ανάπτυξης της μέτρησης της επίδοσης 

της εξεταζόμενης εταιρείας. Γίνεται περιγραφή της εταιρείας και της σχέσης της με 

τους αποθέτες. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των πληροφοριακών συστημάτων 

της.  Βάσει  αυτού  περιγράφονται  η  αποστολή  και  η  στρατηγική  της  επιχείρησης, 

αναγνωρίζονται οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και οι κίνδυνοι στην σχέση 3PL. 

Στη  συνέχεια  γίνεται  η  επιλογή  των  ενδεδειγμένων  δεικτών  των  λειτουργικών 

διαδικασιών,  στους  οποίους  βρίσκεται  και  η  εστίαση  της  εργασίας.  Ακολουθεί  η 

περιγραφή της συλλογής και της ανάλυσης των δεδομένων. 

Η εργασία καταλήγει βεβαίως σε ένα σύνολο συμπερασμάτων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους της εταιρείας  BauLogistics για το 

ενδιαφέρον που επέδειξαν,  για  την άριστη συνεργασία και  για την άδειά τους να 

συμπεριληφθούν δεδομένα της εταιρείας για τις ανάγκες της εργασίας. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτρια,  την κ. 

Βασιλική Μάνθου για την  καθοδήγηση,  τη βοήθεια,  τις  χρήσιμες  συμβουλές,  την 

υποστήριξη και τις προτάσεις της σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας, καθώς και 

για την επιμέλεια των κειμένων.  

Γεώργιος Μήτσας 

         Θεσσαλονίκη 2009
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 3PL & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1.1 Εισαγωγή

Ο τομέας των Logistics έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία τις τελευταίες δεκαετίες, 

καθώς αποτελεί μια βασική στρατηγική λειτουργία για τις επιχειρήσεις  (Bourlakis & 

Bourlakis 2001, Fernie 1998). Ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της λειτουργίας είναι η 

συνεργασία μεταξύ των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας,  συμπεριλαμβανομένων 

και των εταιρειών «Third-Party Logistics (3PL)».  

Ο  έλεγχος  των  διαδικασιών  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα  είναι  ζωτικός  για  την 

βελτίωση της  επίδοσης,  η  οποία  μπορεί  να  επιτευχθεί  μέσω της  μέτρησης.  Είναι 

επίσης σημαντικός και για το λόγο ότι με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αλλάξει 

τόσο η επίδοση της επιχείρησης, όσο και οι απαιτήσεις των πελατών. Η μέτρηση της 

επίδοσης αποτελεί γενικότερα μια κρίσιμη δραστηριότητα της διοίκησης λειτουργιών 

αναφορικά  με  τον  έλεγχο  και  την  βελτίωση  των  λειτουργιών,  την  δυνατότητα 

δημιουργίας αξιόπιστων δομών παρακολούθησης και ελέγχου και την ευθυγράμμιση 

με  την στρατηγική της  οργάνωσης (Amaratunga  et  al.  2001,  Franco-Santos  et  al. 

2007, Leandri 2001, Lebas 1995, Neely et al. 1997, White 1996, Wouters & Sportel 

2005).

Η επίδοση της οργάνωσης ασκούσε πάντα σημαντική επιρροή στις δράσεις των 

επιχειρήσεων.  Κατά  συνέπεια,  οι  τρόποι  και  τα  μέσα  για  την  ακρίβεια  

μέτρησης της επίδοσης αποτελούν έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της έρευνας, τόσο 

για  τους  κερδοσκοπικούς  και  μη  οργανισμούς,  όσο  και  για  την  ακαδημαϊκή 

κοινότητα.

Επιχειρήσεις που διοικούνται με μετρήσεις είναι πιο πιθανό να βρίσκονται από 

χρηματοοικονομικής  άποψης   στις  κορυφαίες  εταιρείες  του  κλάδου  τους,  να 

επιτυγχάνουν  με  μεγαλύτερη  επιτυχία  οργανωσιακές  αλλαγές,  να  καθορίζουν  με 

σαφήνεια την στρατηγική τους, να χαρακτηρίζονται από πνεύμα ομαδικότητας και να 

παρουσιάζουν  μεγαλύτερη  διάθεση  ανάληψης  ρίσκου  από  τα  στελέχη  τους.  Μια 

ευρεία  βάση  μετρήσεων,  η  οποία  υποστηρίζεται  από  ένα  ισχυρό  πληροφοριακό 

σύστημα, μπορεί να βοηθήσει στην σύνδεση των λειτουργιών της επιχείρησης με τις 

στρατηγικές της.
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Η  έρευνα  σχετικά  με  τον  ρόλο  και  την  επίδραση  των  πληροφοριακών 

τεχνολογιών στην διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων είναι εκτενής. Αρκετά άρθρα 

προσφέρουν  πλήρεις  ορισμούς  της  διαχείρισης  εφοδιαστικών  αλυσίδων  από  την 

οπτική των πληροφοριακών τεχνολογιών (Kwan 1998, Muller 1993). Άλλα άρθρα 

αναφέρονται στον ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων ως κρίσιμο στοιχείο στην 

διαχείριση  εφοδιαστικών  αλυσίδων  (Andel  1997,  Barnes  1997,  Bradley  1996, 

Copacino 1996, Dawe 1997, Marcia 1994, Parker 1994, Scott & Westbrook 1991).

Η  επένδυση  στην  πληροφοριακή  τεχνολογία  για  την  διαχείριση  εφοδιαστικών 

αλυσίδων  είναι  ένας  αποδοτικός  τρόπος  για  την  διατήρηση  του  ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.  Πολλοί  συγγραφείς  αναδεικνύουν  τον  ρόλο  της  πληροφοριακής 

τεχνολογίας ως  μέσου για την βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας  στον τομέα των 

Logistics (Bowersox & Closs 1996, Bowersox & Daugherty 1995, Daugherty  et al. 

1995,  Introna 1991,  Kerr 1989,  Stenger 1986,  Stock 1990,  Spalding  1998). 

Παράλληλα,  η   πληροφοριακή  τεχνολογία  είναι  ένα  από  τα  λίγα  εργαλεία 

παραγωγικότητας το οποίο αυξάνεται σε δυνατότητες, ενώ μειώνεται ταυτόχρονα σε 

κόστος.

Η  παρούσα  εργασία  περιγράφει  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  μέτρησης  της 

επίδοσης με τη βοήθεια της πληροφοριακής τεχνολογίας σε επιχειρήσεις  παροχής 

υπηρεσιών  Logistics.  Γίνεται  ανασκόπηση  διαφόρων  άρθρων  που  σχετίζονται  με 

μικρές και μικρομεσαίες εταιρείες Logistics, με την μέτρηση της επίδοσης και με την 

χρήση και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων. 

Σκοπός  της  έρευνας  είναι  η  κατανόηση  του  θεωρητικού  υπόβαθρου  των 

λειτουργιών Logistics,  των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας,  των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια να γίνουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές και 

του  τρόπου  καθορισμού  και  υπολογισμού  των  βασικών  δεικτών  μέτρησης  των 

λειτουργικών διαδικασιών.

Ακολουθεί μία μελέτη περίπτωσης στο παράδειγμα μιας ελληνικής εταιρείας 3PL 

που δραστηριοποιείται στον χώρο των δομικών υλικών. 

1.2 Περιγραφή της επιχείρησης «Third Party Logistics (3PL)»

Ο όρος  Logistics  συμπεριλαμβάνει  όλες  τις  ροές  πληροφοριών και  προϊόντων 

εντός  μιας  οργάνωσης.  Συμπεριλαμβάνει  τις  μετακινήσεις  των  προϊόντων,  τις 

υπηρεσίες  που σχετίζονται με αυτές, την διαχείριση των εισερχομένων α’ υλών, την 
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παραγωγή, την αποθήκευση των ετοίμων προϊόντων, την αποστολή στον πελάτη και 

το after-sales service (Pollitt 1998). 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών,  η  δραστηριότητα των  Logistics έχει 

εξελιχθεί από το αυτοδιαχειριζόμενο «single-party» Logistics στο 5PL (multi-party), 

μέσω της χρήσης δικτύων e-Logistics τα οποία εστιάζουν σε παγκόσμιες λειτουργίες. 

Το 3PL είναι η εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών Logistics οι οποίες εκτελούνταν 

παραδοσιακά εντός της οργάνωσης.  Οι λειτουργίες  που εκτελούνται  από το τρίτο 

μέρος  μπορεί  να  περικλείουν  ολόκληρη την  διαδικασία  Logistics  ή,  όπως γίνεται 

συνήθως, επιλεγμένες δραστηριότητες αυτής της διαδικασίας (Lieb & Randall 1996). 

Ο όρος 3PL αναφέρεται στην σχέση μεταξύ ενός αποστολέα και ενός τρίτου μέρους 

που  προσφέρει  μεγάλο  εύρος  υπηρεσιών  Logistics και  χαρακτηρίζεται  από  μια 

μακροπρόθεσμη  σχέση  με  αμοιβαίο  όφελος  (Murphy  &  Poist  1998).  Οι  κύριοι 

αντικειμενικοί  σκοποί  της  εξωτερικής  ανάθεσης  των  υπηρεσιών  Logistics  είναι  η 

μείωση των λειτουργικών κοστών, η αντιμετώπιση των διακυμάνσεων της ζήτησης 

και η μείωση του δεσμευμένου κεφαλαίου.

Τα  κύρια  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  ο  τομέας  των  Logistics  είναι  οι 

καθυστερημένες  ή  ανακριβείς  πληροφορίες,  ημιτελής  υπηρεσίες,  αργές  και 

αναποτελεσματικές λειτουργίες και ο υψηλός συντελεστής καταστροφής προϊόντων. 

Οι πιθανές επιπτώσεις είναι η αδυναμία παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών, τα 

υψηλά λειτουργικά κόστη, ένας υψηλός συντελεστής ανακρίβειας πληροφοριών και η 

έλλειψη ευελιξίας στην ανταπόκριση των διακυμάνσεων της ζήτησης.  Οι Mourits & 

Evers  (1996)  επιχειρηματολογούν  για  την  ανάγκη  εντατικής  επικοινωνίας  όταν  ο 

στόχος  είναι  η  εκτέλεση  πολύπλοκων  δραστηριοτήτων  Logistics,  όπως  είναι  η 

αναπλήρωση των αποθεμάτων,  o καθορισμός των δρομολογίων και ο συντονισμός 

των παραγγελιών. 

Οι Aldin & Stahre (2003) παρουσίασαν ένα εννοιολογικό μοντέλο (βλ. σχήμα 1) 

για την διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων,  με ειδική  εστίαση στο 3PL.  Αυτό το 

μοντέλο αποτελείται από τρία κύρια συστατικά:

1. δομή Logistics

2. διαδικασίες Logistics και σχετιζόμενες δραστηριότητες 

3. πληροφοριακά συστήματα

Και τα τρία συστατικά είναι ουσιώδη  για  μια επιτυχημένη λειτουργία 3PL. Η 

δομή Logistics συμπεριλαμβάνει τους συμμετέχοντες των διαδικασιών Logistics, τα 
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σημεία  αποθήκευσης  και  τα  κέντρα  διανομής  και  αποθήκευσης.  Οι  διαδικασίες 

Logistics και οι  σχετιζόμενες δραστηριότητες περιέχουν τις διαδικασίες εκτέλεσης 

των  παραγγελιών,  την  διαχείριση  των  σχέσεων  με  τους  πελάτες  μαζί  με  την 

εξυπηρέτηση πελατών και την διαχείριση των προμηθειών. Τέλος, τα πληροφοριακά 

συστήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης, καθώς 

επιτρέπουν την λήψη αποφάσεων βάσει των δεδομένων τα οποία έχουν συλλεχθεί. 

Συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων, τον έλεγχο και 

τον συντονισμό και τον δια-οργανωσιακό συντονισμό.  

Σχήμα 1. Εννοιολογικό μοντέλο για την διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων
 με ειδική εστίαση στο 3PL
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Διαδικασίες Logistics και 
σχετιζόμενες δραστηριότητες

Δομή Logistics

Σχεδιασμός των πληροφοριακών 
συστημάτων,

Έλεγχος και συντονισμός,
Δια-οργανωσιακός συντονισμός 

Πληροφοριακά συστήματα

Third-Party 

Logistics

Συμμετέχοντες, Σημεία 
αποθήκευσης,  Κέντρα διανομής

Εκτέλεση των παραγγελιών,
Διαχείριση των σχέσεων με τους 
πελάτες,  Εξυπηρέτηση πελατών, 

Διαχείριση των προμηθειών

Πηγή: Aldin & Stahre 2003



Ο  Chiu  (1995)  τόνισε  την  σημασία  της  ενσωμάτωσης  της  πληροφοριακής 

τεχνολογίας  στην  διαχείριση  Logistics για  την  επίτευξη  καλών  αποτελεσμάτων. 

Αναγνώρισε τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας της αποτελεσματικής διαχείρισης 

Logistics. Αυτοί αποτελούνται από: 

1. καλό σχεδιασμό του συστήματος Logistics

2. ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα διανομής

3. προσεκτική επιλογή των συνεργαζόμενων εταιρειών

4. μια στενή σχέση με τους εμπορικούς συνεργάτες

5. καλή ανάλυση της επένδυσης Logistics

6. την εξάλειψη των εμποδίων για την διαχείριση Logistics

7. την δέσμευση της ανώτατης διοίκησης και

8. την συνεχή βελτίωση στα θέματα Logistics

Σχήμα 2. Εννοιολογικό μοντέλο για την επιχείρηση 3PL

Οι Gunasekaran & Ngai (2003) προτείνουν το ακόλουθο εννοιολογικό μοντέλο 

για την  επιχείρηση 3PL,  το οποίο αποτελείται  από πέντε  βασικές  διαστάσεις  (βλ. 

σχήμα 2):
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Στρατηγικός 
σχεδιασμός

Διαχείριση 
αποθεμάτων

Πληροφοριακή 
τεχνολογία

Σχεδιασμός 
δυναμικότητας Μεταφορά

Διαχείριση 
Third-Party 

Logistics

Πηγή: Gunasekaran & Ngai 2003



1. στρατηγικό σχεδιασμό

2. διαχείριση αποθεμάτων

3. μεταφορά

4. σχεδιασμός δυναμικότητας και

5. πληροφοριακή τεχνολογία

Στρατηγικές του κλάδου 3PL

Σε  παλιότερες  έρευνες  υιοθετήθηκαν  οι  στρατηγικές  της  μεταποιητικής 

βιομηχανίας του Porter στον τομέα των 3PL. Οι Sum & Teo (1999) για παράδειγμα, 

προσδιόρισαν τις ακόλουθες στρατηγικές θέσεις των 3PL πάροχων:

1. Καθαρού κόστους

2. Καθαρής διαφοροποίησης

3. Κόστους και διαφοροποίησης και 

4. Κανένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Αναλύοντας  την  επίδοση,  τις  τεχνολογίες  και  τους  λειτουργικούς  στόχους 

εταιριών που υιοθέτησαν αυτές τις στρατηγικές, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι οι 

πάροχοι  υπηρεσιών  3PL  που  ακολουθούν  την  στρατηγική  του  «κόστους  και 

διαφοροποίησης» επιτυγχάνουν υψηλότερες επιδόσεις από εταιρίες  που υιοθετούν 

άλλες στρατηγικές.

Σε άλλη έρευνα επιβεβαιώνεται ότι η στρατηγική «κόστους και διαφοροποίησης» 

οδηγεί  σε  καλύτερη  λειτουργική  και  χρηματοοικονομική  επίδοση  από  ότι  οι 

στρατηγικές του «καθαρού κόστους» και της «καθαρής διαφοροποίησης» (Yeung et 

al. 2006). 

1.3 Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στην διαχείριση 

Logistics

Τα  πληροφοριακά  συστήματα  θεωρούνται  τα  τελευταία  χρόνια  όλο  και 

περισσότερο ως πόροι που υποστηρίζουν διάφορες διαδικασίες εντός της επιχείρησης 

(Alshawi 2001). Bοηθούν στην ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων σε όλες αυτές τις 

κατηγορίες  που  αναφέρθηκαν  νωρίτερα  με  την  συλλογή  των  δεδομένων  που 
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σχετίζονται με την επίδοση και την αξιοποίηση των πόρων και την ολοκλήρωση των 

αναγκαίων αλλαγών στις λειτουργίες Logistics σύμφωνα με αυτά. Τεχνολογίες όπως 

το  Intranet,  Extranet,  Internet,  WWW  και  EDI,  όσο  και   ERP   και  WMS 

διευκολύνουν  την  ενσωμάτωση  διαφόρων  αναγκαίων  δραστηριοτήτων  στην 

εφοδιαστική  αλυσίδα  Logistics  (Angeles  2000,  Calza  & Passaro  1997).  Η  χρήση 

πληροφοριακών  τεχνολογιών  συμπεριλαμβάνει  επίσης  Data  Mining  και  Data 

Warehousing.

Ο Feraud (1998) αναδεικνύει ομοιότητες μεταξύ της στρατηγικής διοίκησης της 

πληροφοριακής τεχνολογίας και της πληροφοριακής διαχείρισης Logistics. Κάποιοι 

ερευνητές (Christopher 1997, Cooper 1994) εξήγησαν την στενή σχέση μεταξύ των 

πληροφοριακών  συστημάτων  και  την  διαχείριση  Logistics.  Ο  Chiu  (1995) 

παρουσίασε  ένα  ολοκληρωμένο  πλαίσιο  για  την  βελτίωση  της  επίδοσης  των 

συστημάτων διανομής. Τόνισε επίσης τον ρόλο της πληροφοριακής τεχνολογίας για 

την βελτίωση της αποδοτικότητας της αλυσίδας αξίας Logistics. 

Τα πληροφοριακά συστήματα εντός της οργάνωσης μπορούν να παρομοιαστούν 

με το κεντρικό νευρικό σύστημα σε ένα σώμα. Το κεντρικό νευρικό σύστημα στέλνει 

και λαμβάνει μηνύματα προς και από τον εγκέφαλο σε διάφορα σημεία στο σώμα 

όπου διενεργούνται  διάφορες δραστηριότητες.  Ένα αποτελεσματικό πληροφοριακό 

σύστημα προσφέρει τις κατάλληλες πληροφορίες στους κατάλληλους ανθρώπους την 

κατάλληλη στιγμή.

1.4 Στρατηγική διαχείριση πληροφοριών

Βασικές έννοιες

Τα κάθε  τύπου  δεδομένα  είναι  απλά  απεικονίσεις  γεγονότων  τα  οποία  έχουν 

καταγραφεί  με  κάποιου  είδους  διαδικασίας  μέτρησης.  Μέτρηση  είναι  η 

ποσοτικοποίηση  των  διαστάσεων  της  επίδοσης  όσον  αφορά  τα  προϊόντα,  τις 

υπηρεσίες, τις διαδικασίες και των λοιπών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Δείκτες 

είναι οι αριθμητικές πληροφορίες που προέρχονται από τις μετρήσεις. 

Οι δείκτες αποτελούν τα στοιχεία για τον έλεγχο της ισορροπημένης επίδοσης και 

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σε  όλα  τα  επίπεδα  της  οργάνωσης.  Ο  στόχος  της 

μέτρησης και της ανάλυσης είναι η καθοδήγηση της οργάνωσης προς την επίτευξη 

των  βασικών  επιχειρησιακών  αποτελεσμάτων  και  στρατηγικών  στόχων  και  η 
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δυνατότητα  της  έγκαιρης  αντίληψης  απρόσμενων  εσωτερικών  και  εξωτερικών 

αλλαγών καθώς και η γρήγορη αντιμετώπισή τους.

Οι Osborne & Gaebler (1992) έκαναν τις ακόλουθες τρεις παρατηρήσεις: 

1. Εάν  δεν  μετρηθούν  τα  αποτελέσματα,  δεν  υπάρχει  διάκριση  μεταξύ 

επιτυχίας και αποτυχίας.

2. Εάν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η επιτυχία, δεν μπορεί να ανταμειφθεί. 

Εάν δεν μπορεί να ανταμειφθεί  η επιτυχία, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 

ανταμείβεται η αποτυχία.

3. Εάν δεν γίνεται αντιληπτή η αποτυχία, δεν μπορεί και να διορθωθεί. 

Η πληροφορία προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων. Οι καλές και έγκυρες 

πληροφορίες επιτρέπουν στα στελέχη των επιχειρήσεων να λαμβάνουν αποφάσεις 

που  βασίζονται  σε  στοιχεία  και  όχι  σε  διαίσθηση.  Οι  συγκέντρωση  υπερβολικά 

πολλών πληροφοριών, βέβαια, μπορεί να είναι το ίδιο επιζήμια όσο και η ανυπαρξία 

τους. Είναι σημαντικό να συγκεντρώνονται οι σωστές πληροφορίες.

Πολλές οργανώσεις αγνοούν τις μετρήσεις για διάφορους λόγους. Δεν ξέρουν τι 

να μετρήσουν, δεν θέλουν να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο και να καταβάλουν 

την αντίστοιχη προσπάθεια, δεν αντιλαμβάνονται την αξία της μέτρησης ή φοβούνται 

να αποκαλύψουν τα προβλήματα. 

Η στρατηγική αξία της πληροφορίας 

Οι  οργανώσεις  χρειάζονται  πληροφορίες  και  μετρήσεις  επιδόσεων  για  τρεις 

λόγους (Castañeda-Méndez 1999): 

1. Για  να  οδηγήσουν  την  οργάνωση  σε  συγκεκριμένη  κατεύθυνση,  να 

υπηρετήσουν δηλαδή τις στρατηγικές και την οργανωσιακή αλλαγή.

2. Για την διαχείριση των απαιτούμενων πόρων που απαιτούνται για αυτήν 

την  προσπάθεια  αξιολογώντας  την  αποτελεσματικότητα  των  σχεδίων 

δράσης.

3. Για την εφαρμογή των διαδικασιών που απαιτούνται για την λειτουργία 

της οργάνωσης και την συνεχή βελτίωση.
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Πολλά στελέχη εξετάζουν τις δραστηριότητες απλά ως εκροές από το παραγωγικό 

σύστημα.  Αυτή  η  περιορισμένη  προσέγγιση  είναι  λανθασμένη,  καθώς  μια  ευρεία 

βάση μετρήσεων, η οποία υποστηρίζεται από ένα ισχυρό πληροφοριακό σύστημα, 

μπορεί  να  βοηθήσει  στην  σύνδεση  των  λειτουργιών  της  επιχείρησης  με  τις 

στρατηγικές της.  Έχοντας μια κεντρική πηγή πληροφοριών που είναι προσβάσιμη 

από όλους, τα στελέχη γραμμής μπορούν να λάβουν γνώση για θέματα σχεδιασμού 

προϊόντων  και  υπηρεσιών,  μελετητές  μπορούν  να  έχουν  άμεση  ανατροφοδότηση 

σχετικά με θέματα της διοίκησης λειτουργιών και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις 

των επιλογών τους και οποιοσδήποτε μπορεί να μοιραστεί πληροφορίες με σκοπό την 

επίλυση προβλημάτων. Ενδυναμωμένα στελέχη με τις σωστές πληροφορίες είναι σε 

θέση να λάβουν έγκαιρα αποφάσεις και να ενεργήσουν κατάλληλα.

Επιχειρήσεις που διοικούνται με μετρήσεις είναι πιο πιθανό να βρίσκονται από 

χρηματοοικονομικής  άποψης   στις  κορυφαίες  εταιρείες  του  κλάδου  τους,  να 

επιτυγχάνουν  με  μεγαλύτερη  επιτυχία  οργανωσιακές  αλλαγές,  να  καθορίζουν  με 

σαφήνεια την στρατηγική τους, να χαρακτηρίζονται από πνεύμα ομαδικότητας και να 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη διάθεση ανάληψης ρίσκου από τα στελέχη τους.

Τα καλά δεδομένα και η διαχείριση της πληροφορίας παρέχουν πολλά οφέλη:

•Βοηθούν την επιχείρηση να γνωρίζει αν οι πελάτες λαμβάνουν τα επιθυμητά 

επίπεδα υπηρεσιών, καθώς οι δείκτες χρησιμοποιούνται για την μέτρηση σχετικών 

χαρακτηριστικών.

•Παρέχουν συγκεκριμένη ανατροφοδότηση στους εργαζόμενους επιβεβαιώνοντας 

την επίτευξη προόδου.

•Δημιουργούν μια βάση για ανταμοιβή και αναγνώριση.

•Παρέχουν έναν τρόπο για την εκτίμηση της προόδου και σηματοδοτούν την 

ανάγκη για διορθωτική δράση.

•Μειώνουν το κόστος των λειτουργιών μέσω βελτιωμένης σχεδίασης και 

ενεργειών βελτίωσης.

Αξιοπιστία, προσβασιμότητα και ασφάλεια δεδομένων

Η απλή συλλογή δεδομένων δεν αρκεί. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν 

ότι  τα  δεδομένα  είναι  αξιόπιστα  και  ακριβή,  ότι  τα  συστήματα  (υποδομές  και 
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λογισμικά)  που  επεξεργάζονται  αυτά  τα  δεδομένα  είναι  αξιόπιστα  και  ότι  τα 

δεδομένα και οι  πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλους όσους τις χρειάζονται  σε 

εύλογο χρόνο και ότι είναι ασφαλή από αυτούς που δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση.

Σε κάθε μέτρηση μπορεί να εμφανιστούν σφάλματα. Η αξιοπιστία της μέτρησης 

αναφέρεται  στο  κατά  πόσο το  μέσο με  το  οποίο  γίνεται  η  μέτρηση,  π.χ.  όργανο 

μέτρησης,  αυτόματη  μέτρηση,  ερωτηματολόγιο  κλπ.,  μετράει  με  συνέπεια  την 

πραγματική τιμή κάποιου χαρακτηριστικού. 

Η  ποιότητα  κατά  την  δημιουργία  πληροφοριών  μπορεί  να  βελτιωθεί  με  την 

καταχώρηση της μέτρησης μόνο μία φορά, όσο πιο κοντά γίνεται στην πηγή της, με 

την ηλεκτρονική καταχώρηση, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα ανθρώπινου 

λάθους κατά την καταχώρηση, χρησιμοποιώντας μια μοναδική βάση δεδομένων όπου 

είναι  εφικτό,  αποφεύγοντας  την  επεξεργασία  των  δεδομένων  από  ενδιάμεσους 

σταθμούς,  αναθέτοντας  την  ευθύνη  στον  δημιουργό  των  δεδομένων  και  των 

πληροφοριών  και  εξασφαλίζοντας  την  κατάλληλη  εκπαίδευση.  Δεν  πρέπει  να 

λησμονηθεί και η συντήρηση των υπολογιστών και το backup των δεδομένων.

Η  προσπάθεια  της  συλλογής  των  δεδομένων  και  η  μετατροπή  τους  σε 

πληροφορίες  είναι  άχρηστες,  αν  αυτές  δεν  είναι  διαθέσιμες  όταν  απαιτείται.  Η 

διανομή των δεδομένων γίνεται όλο και σημαντικότερη σε επιχειρηματικά δίκτυα και 

εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η  σύγχρονη  πληροφοριακή  τεχνολογία  παίζει  έναν  κρίσιμο  ρόλο  στην 

προσβασιμότητα των δεδομένων. Πολλές εταιρείες διαθέτουν ένα προηγμένο online 

δίκτυο υπολογιστών που υποστηρίζεται από δυνατότητα τοπικής επεξεργασίας. 

Οι οργανώσεις που επικοινωνούν τα αποτελέσματά τους επιτυγχάνουν συνήθως 

καλύτερες επιδόσεις, καθώς οι πληροφορίες είναι η βάση για ορθότερες αποφάσεις 

και οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται το λόγο λήψης κάποιων αποφάσεων.

Η εχεμύθεια και η ασφάλεια είναι κρίσιμα θέματα στην διαχείριση δεδομένων, 

ιδιαίτερα  λόγω  της  αύξησης  της  ηλεκτρονικής  μεταφοράς  δεδομένων.  Η  χρήση 

firewalls για την προστασία από επίθεση ξένων συστημάτων και κωδικών πρόσβασης 

για  την  εξασφάλιση  της  ελεγχόμενης  πρόσβασης  είναι  ζωτικής  σημασίας  σε  ένα 

πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

2.1 Μέτρηση της επίδοσης στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ο σκοπός της μέτρησης επιδόσεων

Ο έλεγχος  των  διαδικασιών  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα  είναι  ζωτικός  για  την 

βελτίωση της επίδοσης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μέτρησης. Για την 

επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών, οι εκροές των διαδικασιών που αφορούν την 

εφοδιαστική  αλυσίδα  πρέπει  να  μετρώνται  και  να  συγκρίνονται  με  μια  ομάδα 

προκαθορισμένων τιμών. 

Ο σκοπός ενός συστήματος μέτρησης επιδόσεων συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Παροχή κατεύθυνσης και υποστήριξης για συνεχή βελτίωση

• Αναγνώριση τάσεων και προόδου 

Ο σχεδιασμός του συστήματος μέτρησης επιδόσεων πρέπει να λάβει υπόψη το 

πως οι  δείκτες θα υποστηρίξουν την πληροφόρηση της διοίκησης και την χάραξη 

στρατηγικής, καθώς και το πώς θα υποστηρίξουν την καθημερινή λειτουργία και την 

λήψη αποφάσεων.

Πρέπει  επίσης  να  είναι  κατανοητά  και  προσβάσιμα  σε  έναν  μεγάλο  αριθμό 

εργαζομένων,  να  προσφέρουν  πληροφόρηση  σε  πραγματικό  χρόνο  ώστε  να 

λαμβάνονται άμεσα αποφάσεις και να υποστηρίζουν την ατομική και οργανωσιακή 

εκπαίδευση (Martins 2000).

Συμπερασματικά, η μέτρηση και ο έλεγχος στην εφοδιαστική αλυσίδα παρέχουν 

στα  στελέχη  ένα  σύνολο  πληροφοριών,  οι  οποίες  μπορούν  να  οδηγήσουν  στην 

βελτίωση  της  επίδοσης  και  την  ενίσχυση  των  προσπαθειών  για  τον  σχεδιασμό 

επίτευξης και διατήρησης της ανταγωνιστικότητας.

Διαδικασία της διαχείρισης της επίδοσης

Η  διαδικασία  της  διαχείρισης  της  επίδοσης  συνίσταται  στην  προσπάθεια  της 

επιχείρησης για ευθυγραμμισμένη διαχείριση της επίδοσης με την γενική στρατηγική 

της, αλλά και με τις στρατηγικές των τμημάτων. Ο αντικειμενικός σκοπός αυτής της 
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διαδικασίας είναι η δημιουργία ενός προδραστικού κλειστού κυκλώματος ελέγχου, 

όπου οι επιχειρησιακές και οι λειτουργικές στρατηγικές λαμβάνονται υπόψη κατά την 

διαμόρφωση όλων των διαδικασιών της  επιχείρησης,  των δράσεων και  εργασιών, 

καθώς  και  στην  εκπαίδευση  του  προσωπικού.  Η  ανατροφοδότηση,  στη  συνέχεια, 

επιτυγχάνεται   μέσω  του  συστήματος  μέτρησης  της  επίδοσης  και  παρέχει  την 

δυνατότητα λήψης των κατάλληλων αποφάσεων της διοίκησης (σχήμα 3).

Σχήμα 3. Κλειστό κύκλωμα ελέγχου διαχείρισης της επίδοσης

Στην ουσία, η διαδικασία διαχείρισης της επίδοσης ορίζει το πώς μια οργάνωση 

χρησιμοποιεί διάφορα συστήματα για την διαχείριση της επίδοσης. Στον πυρήνα της 

υπάρχει ένα πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το σύστημα διαμόρφωσης και 

ανατροφοδότησης. Αυτό το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να τροφοδοτείται με όλες 

τις  σχετικές πληροφορίες από άλλα συστήματα της οργάνωσης,  όπως είναι  π.χ.  η 

διοικητική λογιστική, το σύστημα διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες κλπ.

Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαχείρισης της επίδοσης εξαρτάται από 

τον τρόπο που κάνει χρήση αυτού του πληροφοριακού συστήματος για την διαχείριση 

της επίδοσης της επιχείρησης. Η συνεκτίμηση παραγόντων όπως είναι η κουλτούρα, 

οι συμπεριφορές και οι συνήθειες παράλληλα με τις δομές αναφορών, τις ευθύνες και 
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την χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας θεωρείται κρίσιμης σημασίας. Στο σχήμα 

4 αποτυπώνεται αυτή η οπτική της διαδικασίας διαχείρισης της επίδοσης.

Σχήμα 4. Η διαδικασία διαχείρισης της επίδοσης

Σε αυτό το πλαίσιο η δομή και η μορφή του συστήματος μέτρησης της επίδοσης 

αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της 

διαδικασίας διαχείρισης της επίδοσης.

Σχεδιασμός αποτελεσματικών συστημάτων μέτρησης της επίδοσης

Το κόστος ήταν ο βασικός δείκτης της επίδοσης σε παραδοσιακές επιχειρήσεις, 

κυρίως  σε  ιδιαίτερα  ανταγωνιστικές  αγορές.  Οι  περισσότερες  επιχειρήσεις 

προσπαθώντας να εκτιμήσουν την επίδοση της οργάνωσης βασίζονταν σε δεδομένα 

προερχόμενα σχεδόν αποκλειστικά από χρηματοοικονομική ή λογιστική σκοπιά της 

παραγωγικότητας,  όπως  είναι  το  ROI (return on investment),  κέρδη  ανά μετοχή, 

αποδοτικότητα  άμεσης  εργασίας  και  αξιοποίηση της  δυναμικότητας (Kaplan & 

Norton 1992). Πολλοί από αυτούς τους δείκτες είναι βεβαίως ανακριβείς και δίνουν 

έμφαση σε ποσοτικά στοιχεία εις βάρος των ποιοτικών. Ανταμείβουν λανθασμένες 

συμπεριφορές,  στερούνται  προβλεπτικής  ικανότητας,  δεν  αντιλαμβάνονται  κύριες 

 

Σελίδα 20 από 81

Πληροφοριακή 
τεχνολογία

Τι μετριέται;

Ποιος 
χρησιμοποιεί τους 

δείκτες;

Ευθύνες
Πως χρησιμοποιούνται τα 

συστήματα για την διαχείριση της 
επίδοσης;

Στάσεις-Θέσεις 

Θέματα 
κουλτούρας

Θέματα 
συμπεριφοράς

Η διαδικασία διαχείρισης της επίδοσης

Στρατηγική 
Περιβάλλον Δομή 

Διαδικασίες 
Σχέσεις

Το σύστημα μέτρησης της επίδοσης
Το 

πληροφοριακό 
σύστημα

Πηγή: Bitici et al. 1997



επιχειρησιακές  αλλαγές  παρά  μόνον  όταν  είναι  πλέον  αργά,  αντανακλούν 

συγκεκριμένες  λειτουργίες και όχι διαλειτουργικές διαδικασίες και δεν εξετάζουν 

επαρκώς τους πόρους που ποσοτικοποιούνται δύσκολα.

Οι  χρηματοοικονομικοί  δείκτες,  για  παράδειγμα,  αποτυπώνουν  αποφάσεις  του 

παρελθόντος. Δεν εστιάζουν σε παράγοντες που δημιουργούν αξία και προβλέπουν 

οικονομική  επιτυχία.  Η  έμφαση,  για  παράδειγμα,  στην  αξιοποίηση  της 

δυναμικότητας οδηγεί στην επιλογή γενικής χρήσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

Αυτό οδηγεί σε πολύπλοκή και αυξημένη διακίνηση των εξαρτημάτων και αυξάνει 

τον χρόνο διέλευσης. 

Στις μέρες μας οι βασικές αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την ποιότητα και 

την ταχύτητα ανταπόκρισης, γεγονός που οδηγεί στην χρήση ενός πιο ευρύ φάσματος 

δεικτών μέτρησης της επίδοσης, οι οποίοι είναι ευθυγραμμισμένοι με την στρατηγική 

της οργάνωσης.

Ένας σημαντικός αριθμός συγγραφέων της διοικητικής λογιστικής αποτύπωσαν 

την  ανάγκη  αλλαγής  στην  μέτρηση  και  τον  έλεγχο  με  σκοπό  την  διοίκηση 

εφοδιαστικών  αλυσίδων.  Ο  έλεγχος  πρέπει  να  γίνει  οριζόντιος  από  κάθετος  και 

ιεραρχικός (Cooper 1995, Kaplan & Atkinson 1998, Vosselman 1997). Ισχυρίζονται 

ότι  η  επίδοση της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  δεν  μπορεί  να  παρακολουθηθεί  και  να 

ελεγχθεί πλήρως με την χρήση των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών - ποσοτικών 

δεικτών. Αυτοί οι δείκτες είναι συχνά έμμεσοι και αρκετά αφηρημένοι για τα στελέχη 

της διοίκησης λειτουργιών (Kaplan & Cooper 1998). 

Προτείνεται λοιπόν η χρήση άμεσων, ποιοτικών λειτουργικών δεικτών, πέρα από 

τους  παραδοσιακούς  χρηματοοικονομικούς  έμμεσους  δείκτες,  ώστε  να 

αποτυπώνονται ακριβέστερα οι λειτουργικές διαδικασίες. 

Επιπλέον, η διαδικασία της μέτρησης πρέπει να είναι συνεχής, σε αντίθεση με τις 

περιοδικές  χρηματοοικονομικές  αναφορές  που  εξυπηρετούν  λογιστικές  και 

χρηματοοικονομικές ανάγκες (van Hoek 1998). 

Αυτές  οι  ιδέες  βρίσκονται,  σε  σημαντικό  βαθμό,  σε  αντιστοιχία  με  την 

προσέγγιση της ισορροπημένης επίδοσης που έχει ως στόχο να συνδυάσει τον έλεγχο 

από χρηματοοικονομική οπτική με μια οπτική των διαδικασιών που σχετίζονται με 

την μάθηση και τους πελάτες, προκειμένου να επεκτείνουν και να αναβαθμίσουν την 

μέτρηση και τον έλεγχο σε ένα ευρύτερο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την 

εφοδιαστική αλυσίδα και να μην εξετάζεται μόνο το κόστος αλλά και ζητήματα όπως 
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η  ποιότητα  και  η  λειτουργικότητα,  ώστε  να  υποστηρίζονται  η  διαχείριση  και  η 

ανάπτυξη των εφοδιαστικών αλυσίδων (van Hoek 2001).

Οι  επιχειρήσεις  διαθέτουν  συχνά  έναν  μεγάλο  αριθμό  δεικτών  μέτρησης  της 

επίδοσης. Δεν αντιλαμβάνονται ότι η εκτίμηση της επίδοσης μπορεί να επιτευχθεί 

καλύτερα με την χρήση λίγων επιλεγμένων δεικτών από αυτούς τους τομείς που είναι 

οι πιο κρίσιμοι για την επιτυχία. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στην μέτρηση της 

επίδοσης  πρέπει  να  είναι  αυτοί  που  αποδίδουν  πραγματικά  το  νόημα  της 

οργανωσιακής  επίδοσης.  Ένα  σύστημα  μέτρησης  πρέπει  να  διευκολύνει  τον 

καθορισμό  δεικτών  εκεί  όπου  ταιριάζουν  περισσότερο.  Για  την  αποτελεσματική 

μέτρηση της επίδοσης και την βελτίωσή της,  οι στόχοι των μετρήσεων πρέπει να 

αντιπροσωπεύουν τους στόχους της οργάνωσης και οι επιλεγμένοι δείκτες πρέπει να 

ισορροπούν  μεταξύ  χρηματοοικονομικών  και  μη  δεικτών,  οι  οποίοι  μπορούν  να 

συσχετιστούν με στρατηγικά, τακτικά και λειτουργικά επίπεδα λήψεις αποφάσεων 

και ελέγχου (Gunasekaran et al. 2004). 

Τα  συστήματα  μέτρησης  της  επίδοσης  αποτυγχάνουν  συχνά  για  διάφορους 

λόγους,  όπως  είναι  η  λανθασμένη  αναγνώριση  των  πραγματικών  οδηγών  της 

ικανοποίησης των πελατών, ο ακατάλληλος καθορισμός δεικτών (μη εστιάζοντας σε 

σημεία  εντός  κάποιας  διαδικασίας  όπου  θα  έχουν  την  μεγαλύτερη  επίδραση),  η 

διαπραγμάτευση των στόχων αντί για την στοχοθέτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των πελατών, τους περιορισμούς της διαδικασίας και τις δυνατότητες βελτίωσης ή μη 

συνδέοντας  μη  χρηματοοικονομικά  και  χρηματοοικονομικά  αποτελέσματα   με 

ποσοτικό  τρόπο  (Schneiderman 1999).  Κατά  συνέπεια,  οι  οργανώσεις  πρέπει  να 

σχεδιάζουν προσεκτικά τα συστήματα μέτρησης της επίδοσης.

Η  οργάνωση καλείται να ευθυγραμμίσει το σύστημα μέτρησης με το όραμα και 

την  στρατηγική  της  και  να  επιλέξει  τους  κατάλληλους  δείκτες  λειτουργικών 

διαδικασιών. Συχνά γίνονται τα ακόλουθα δύο λάθη: 

1. δεν  μετρούν  βασικά  χαρακτηριστικά  τα  οποία  είναι  κρίσιμα  για  την 

επίδοσή τους ή την ικανοποίηση των πελατών και 

2. μετρούν άσχετα ή ακατάλληλα πράγματα. 

Στην πρώτη περίπτωση,  η  οργάνωση συχνά αποτυγχάνει να ανταποκριθεί  στις 

προσδοκίες  των  πελατών  ή  στους  στόχους  επίδοσης.  Στην  δεύτερη,  το  σύστημα 

μέτρησης κατευθύνει την προσοχή σε περιοχές οι οποίες δεν είναι σημαντικές για 

τους πελάτες και σπαταλούν έτσι χρόνο και πόρους. Ο αριθμός των δεικτών επίδοσης 
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φαίνεται  να  μεγαλώνει  ανάλογα  με  το  μέγεθος  και  την  πολυπλοκότητα  της 

οργάνωσης. Ο Brown (1996) προτείνει κάποιες πρακτικές οδηγίες για τον σχεδιασμό 

ενός συστήματος μέτρησης της επίδοσης:

•Η επιχείρηση πρέπει να επικεντρωθεί στην μέτρηση κάποιων ζωτικών βασικών 

μεταβλητών αντί για πολλών και ασήμαντων.

•Οι δείκτες πρέπει να συνδεθούν στους παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία, 

τους αποκαλούμενους βασικούς οδηγούς της επιχείρησης.

•Οι δείκτες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ένα μείγμα από το παρελθόν, το παρόν 

και το μέλλον, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η οργάνωση ασχολείται και με τις τρεις 

αυτές διαστάσεις.

•Οι δείκτες πρέπει να βασίζονται στις ανάγκες των πελατών, των μετόχων και των 

υπολοίπων συμμετοχών.

•Οι δείκτες πρέπει να καλύπτουν όλα τα επίπεδα της οργάνωσης.

•Πολλαπλή δείκτες μπορούν να συνδυαστούν σε ένα δείκτη ώστε να δίνουν μια 

καλύτερη εκτίμηση της επίδοσης.

•Οι  δείκτες  πρέπει  να  αλλάζουν  ή  να  τροποποιούνται  καθώς  αλλάζει  το 

περιβάλλον.

•Οι δείκτες πρέπει να έχουν στόχους οι οποίοι βασίζονται σε έρευνα και να μην 

είναι αυθαίρετοι αριθμοί.

Μια καινούργια κατηγορία δεικτών εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται 

για  τους  αποκαλούμενους  καθοδηγητικούς  δείκτες  (σε  αντίθεση  με  τους  δείκτες 

υστέρησης).  Οι  οργανώσεις  πρέπει  να  γνωρίζουν  τι  συμβαίνει  στο  παρόν  και  τι 

μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα κάποιας έρευνας 

πελατών σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές μπορεί να αποτελεί έναν καθοδηγητικό 

δείκτη για την διατήρηση των πελατών, η ικανοποίηση των εργαζομένων μπορεί να 

είναι ένας καθοδηγητικός δείκτης για το ποσοστό αποχωρήσεων κλπ. Η κατανόηση 

τέτοιων σχέσεων είναι σημαντική για την χρήση δεδομένων και πληροφοριών για την 

λήψη στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων.

Σύνδεση των μετρήσεων με την στρατηγική

Στην  βιβλιογραφία  διαφαίνεται  το  συμπέρασμα  ότι  οι  δείκτες  μέτρησης  της 

επίδοσης  μιας  οργάνωσης  πρέπει  να  εκπορεύονται  από  και  να  υποστηρίζουν  την 
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στρατηγική της οργάνωσης (Neely et al. 1995, Neely et al.1997, Wouters & Sportel 

2005).  Θα  πρέπει  επίσης  να  επανεξετάζονται  τακτικά,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η 

ευθυγράμμισή  τους  με  την  στρατηγική.  Εάν  δεν  τηρείται  αυτή  η  διαδικασία,  οι 

αλλαγές προτεραιοτήτων που προκύπτουν από αλλαγές στην στρατηγική μπορεί να 

καταστήσουν  την  μέτρηση της  επίδοσης ανεδαφική ή  ακόμα και  αντιπαραγωγική 

(Dyson 2000, Kaplan & Norton 1996b, Kuwaiti 2004, Neely et al. 1997).

Η  πρόσφατη  εμφάνιση  αιτιολογικών  μοντέλων  και  στρατηγικών  χαρτών 

προσφέρουν έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η σύνδεση στρατηγικής και 

δεικτών μέτρησης της επίδοσης (Cobbold et al. 2004, Ittner & Larcker 2003, Kaplan 

&  Norton 2004). Αυτά τα μοντέλα και οι χάρτες προσπαθούν να παραστήσουν την 

εμφανή  σχέση   αιτίας  –  αποτελέσματος  που  μπορεί  να  υφίσταται  μεταξύ  των 

επιλεγμένων οδηγών της  στρατηγικής  επιτυχίας  και  των εκροών και  των δεικτών 

μέτρησης της επίδοσης που την ενισχύουν.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την ευθυγράμμιση της μέτρησης της επίδοσης με 

την στρατηγική έχουν αναγνωριστεί από πολλούς ερευνητές (Bititci et al. 1997,  De 

Toni & Tonchia 2001,  Dyson 2000,  Ghobadian &  Ashworth 1994,  Goold &  Quinn 

1990b,  Ittner & Larcker 2003,  Kaplan & Norton 1996a,  Lockamy & Spencer 1998, 

McAdam & Bailie 2002, Neely 1999, Neely et al. 1995, Tapinos et al. 2005b). Είναι 

τα ακόλουθα:

• Η πληροφόρηση της οργάνωσης για την στρατηγική κατεύθυνση

• Η επικοινωνία των στρατηγικών προτεραιοτήτων

• Η επίτευξη αλληλοκατανόησης εντός της οργάνωσης

• Η παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής

• Η ευθυγράμμιση των βραχυπρόθεσμων δραστηριοτήτων με την 

μακροπρόθεσμη στρατηγική

• Η ενθάρρυνση συμπεριφορών που είναι συμβατές με την στρατηγική

• Η δημιουργία ορατών και παρακολουθήσιμων στόχων

• Η δημιουργία  κατανοητών σχέσεων μεταξύ της επίδοσης των ατόμων, των 

υποομάδων και ομάδων και της συνολικής επίδοσης της οργάνωσης

• Η προώθηση της ενσωμάτωσης μεταξύ διαφόρων διαδικασιών

• Ο περιορισμός της απόδοσης υπερβολικής  έμφασης  σε επιμέρους στόχους 

(ατομικού, τμήματος ή ομάδας)

• Η εστίαση σε προσπάθειες αναγκαίων αλλαγών
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• Η ενθάρρυνση της οργανωσιακής μάθησης

Συστήματα μέτρησης της επίδοσης

Η διαδικασία διαχείρισης της επίδοσης στηρίζεται επί της ουσίας στο σύστημα 

μέτρησης της επίδοσης. Μέσω αυτού επιτυγχάνεται η αποτελεσματική και αποδοτική 

λειτουργία του.

Η ανάγκη ευθυγράμμισης των δεικτών μέτρησης της επίδοσης με την στρατηγική 

αποτελεί  τον  πυρήνα  των  περισσότερων  μεθοδολογιών  μέτρησης  της  επίδοσης 

(Tapinos et al.  2005a,  Tapinos et al.  2006).  Πολλά από τα  γνωστά εργαλεία  και 

πλαίσια έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τα στελέχη να αντιληφθούν την σχέση 

μεταξύ  μέτρησης  της  επίδοσης  και  της  στρατηγικής.  Έχει  επιτευχθεί  σημαντική 

πρόοδος στον τομέα της σύνδεσης του σχεδιασμού και της ανάπτυξης συστημάτων 

μέτρησης  της  επίδοσης  βάσει  «οργανωσιακής  κατεύθυνσης»  μέσω  της  χρήσης 

προσεγγίσεων όπως είναι ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας (balanced scorecard) 

και άλλα παρόμοια πλαίσια (Tapinos et al. 2005a). Οι Johnston & Pongatichat (2008) 
αναφέρουν στην έρευνά τους τα ακόλουθα πλαίσια μέτρησης της επίδοσης: 

• Ο πίνακας μέτρησης της επίδοσης (Keegan et al. 1989).

• Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας (Kaplan & Norton 1992).

• Το πλαίσιο αποτελεσμάτων και καθοριστικών παραγόντων (Fitzgerald et al. 

1991).

• Το μοντέλο αναφοράς του ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης της 

επίδοσης (Bititci et al. 1997).

• Το πρίσμα επίδοσης  (Kennerley & Neely 2003, Neely et al. 2001).

• Στρατηγικοί χάρτες και πίνακες ισορροπημένης στοχοθεσίας 3ης γενιάς 

(Cobbold et al. 2004, Kaplan & Norton 2000, Kaplan & Norton  2004).

• Η πυραμίδα επίδοσης  (Lynch & Cross 1991).

Παρά  την  δημοτικότητα  και  την  ευρεία  αποδοχή  κάποιων  εκ  των  ανωτέρω, 

υπάρχουν και  οι  φωνές  που ισχυρίζονται  ότι  η  χρήση συστημάτων μέτρησης της 

επίδοσης δεν οδηγούν σε διαφοροποίηση της επίδοσης της επιχείρησης (Bititci et al. 

2006,  Ittner et al. 2003,  Neely et al. 2004). Μια άλλη προσέγγιση που αναφέρεται 

είναι ότι η επίδραση της μέτρησης της επίδοσης εξαρτάται από τον τρόπο με τον 

οποίο χρησιμοποιείται (Bititci et al. 2006, Braam & Nijssen 2004).
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Άλλοι ερευνητές αναφέρονται και στην σύνδεση μεταξύ δεικτών μέτρησης της 

επίδοσης  και  στρατηγικών  σχεδίων  και  κρίσιμων  παραγόντων  επιτυχίας  της 

επιχείρησης (Eccles & Pyburn 1992, Grady 1991).

Συμπερασματικά, η ανάγκη ενός ολοκληρωμένου συνόλου δεικτών μέτρησης της 

επίδοσης το οποίο υποστηρίζει τους αντικειμενικούς σκοπούς της επιχείρησης, αντί 

να  έρχεται  σε  αντίθεση  μαζί  τους,  έχει  εδραιωθεί  πλέον  καθαρά (Bititci 1994). 

Επιπλέον,  σημαντικό  έργο  έχει  ήδη  διεξαχθεί  από  τον  κλάδο  της  διοικητικής 

λογιστικής  για  τη  μέτρηση  της  επίδοσης.  Ωστόσο,  επειδή  οι  τεχνικές  αυτές 

βασίζονται  συχνά  σε  παρωχημένες  μεθόδους  επιμερισμού  γενικών  εξόδων, 

αδυνατούν να υποστηρίξουν την τρέχουσα διαχείριση των αντικειμενικών σκοπών 

και  δεν  συμβάλουν  στη  συνεχή  βελτίωση (Bititci  1993).  Πιο  σύγχρονες  μέθοδοι, 

όπως είναι π.χ. η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, έχουν βελτιωμένες μεθόδους 

επιμερισμού. Παρόλα αυτά δεν συμβάλουν στην δημιουργία κουλτούρας συνεχούς 

βελτίωσης και στρατηγικού προσανατολισμού.

Οι ιεραρχικές βαθμίδες στις οποίες μπορούν να διακριθούν οι πολιτικές και οι 

αλληλεπιδράσεις και να ασκηθεί ο κατάλληλος έλεγχος στα πλαίσια των συστημάτων 

μέτρησης της επίδοσης είναι το στρατηγικό, το τακτικό και το λειτουργικό επίπεδο 

(Ballou 1992). Οι δείκτες του στρατηγικού επίπεδου επηρεάζουν τις αποφάσεις της 

ανώτατης  διοίκησης,  αντικατοπτρίζοντας  πολύ  συχνά  έρευνες  των  γενικών 

πολιτικών, του εταιρικού χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, της ανταγωνιστικότητας 

και του επιπέδου προσήλωσης στους στόχους της οργάνωσης. Το τακτικό επίπεδο 

ασχολείται με την κατανομή των πόρων και τη μέτρηση της επίδοσης σε σχέση με 

τους στόχους που πρέπει να πληρούνται ώστε να επιτευχθούν τα αποτελέσματα που 

ορίζονται  στο  στρατηγικό επίπεδο.  Η μέτρηση της  επίδοσης  σε  αυτό  το  επίπεδο, 

παρέχει πολύτιμη ανατροφοδότηση στα μεσαία στελέχη για την λήψη αποφάσεων 

του  αντίστοιχου  επιπέδου.  Οι  μετρήσεις  και  οι  δείκτες  στο  λειτουργικό  επίπεδο 

απαιτούν ακριβή δεδομένα και αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα των αποφάσεων 

των  κατώτερων  στελεχών  (Gunasekaran et al.  2004).  Οι  προϊστάμενοι  και  οι 

εργαζόμενοι  καλούνται  να  θέσουν  ένα  σύνολο  λειτουργικών  στόχων  που,  εάν 

επιτευχθούν, θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων του τακτικού επιπέδου.
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2.2 Ανάπτυξη δεικτών μέτρησης της επίδοσης

Αναγνώριση και επιλογή δεικτών

Κατά την υλοποίηση ενός συστήματος μέτρησης της επίδοσης, ο καθορισμός των 

δεικτών  μέτρησης  είναι  συνήθως  ελλιπής  (Schneiderman 1999). Αυτό  μπορεί  να 

οδηγήσει  σε  παρερμηνείες  και  παρεξηγήσεις.  Ως  εκ  τούτου,  οι  μετρήσεις  και  οι 

δείκτες θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια (Bourne & Wilcox 1998). Θα πρέπει 

επίσης να είναι κατανοητοί και να επικοινωνούνται κατάλληλα. 

Αναλυτικότερα,  η  επίτευξη  ενός  αποτελεσματικού  συστήματος  ελέγχου  των 

λειτουργιών  Logistics απαιτεί  από  τους  δείκτες  μέτρησης  της  επίδοσης  να 

ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Mentzer et al. 1994):

1. Οι  δείκτες  πρέπει  να  είναι  ρεαλιστικοί  και  αντιπροσωπευτικοί,  ώστε  οι 

πληροφορίες να αντανακλούν την πραγματικότητα.

2. Οι μετρήσεις πρέπει να διενεργούνται συστηματικά και τυποποιημένα, ώστε 

να ορίζονται και να ποσοτικοποιούνται με το ίδιο τρόπο σε όλη την αλυσίδα 

Logistics.

3. Οι δείκτες επίδοσης πρέπει να σχετίζονται με την εμπορική διαδικασία και την 

διαδικασία διανομής μεταξύ του παραγωγού και του πελάτη.

4. Οι δείκτες πρέπει να εκφράζονται και σε χρηματοοικονομικούς όρους, πέρα 

από τις φυσικές μονάδες τους.

5. Οι δείκτες πρέπει να οδηγούν σε διαφάνεια των κοστών και να προσφέρονται 

έτσι ως βάση για την λήψη αποφάσεων επένδυσης.

6. Οι δείκτες πρέπει να αντανακλούν τις ευθύνες των στελεχών που εμπλέκονται 

στην διαδικασία Logistics.

7. Το κόστος συλλογής και παρουσίασης των δεικτών επίδοσης θα πρέπει να 

είναι μικρότερο από τα οφέλη της πληροφορίας.

Σύμφωνα με τους Bourne et al. (2000), για την ανάπτυξη κάθε δείκτη απαιτούνται 

οι ακόλουθες ενέργειες (βλ. σχήμα 5):

• Δημιουργία δεδομένων  :  Πρόκειται για τις πολιτικές,  τις διαδικασίες και τα 

συστήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία των κατάλληλων δεδομένων.
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• Συλλογή  δεδομένων  :  Οι  πολιτικές,  οι  διαδικασίες  και  τα  συστήματα  που 

απαιτούνται για τη συλλογή των δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

• Ανάλυση  δεδομένων:   Οι  πολιτικές,  οι  διαδικασίες  και  τα  συστήματα  που 

απαιτούνται  για  την  μετατροπή  των  δεδομένων  σε  χρήσιμες  πληροφορίες, 

όπως είναι  τα διαγράμματα,  οι  συγκεντρωτικές  αναφορές   και  εκθέσεις,  η 

στατιστική ανάλυση, κ.λπ.

• Διανομή πληροφοριών  :  Οι πολιτικές, οι διαδικασίες και τα συστήματα που 

απαιτούνται  για  την  επικοινωνία  των  πληροφοριών  στους  σωστούς 

ανθρώπους τη σωστή στιγμή, υποστηρίζοντας έτσι την λήψη αποφάσεων.

Σχήμα 5. Ανάπτυξη δεικτών επίδοσης

Για  να  καθοριστούν  χρήσιμοι  δείκτες  επίδοσης  απαιτείται  μια  συστηματική 

διαδικασία (Evans & Lindsay 2008):
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Δημιουργία δεδομένων

Συλλογή δεδομένων

Διανομή δεδομένων

Ανάλυση δεδομένων



1.Ταυτοποίηση  όλων  των  πελατών  του  συστήματος  και  καθορισμός  των 

απαιτήσεων και των προσδοκιών τους. 

2.Καθορισμός της διαδικασίας που οδηγεί στο προϊόν ή την υπηρεσία. 

3.Καθορισμός των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία και των εκροών από τα 

οποία αποτελείται η διαδικασία. 

4.Ανάπτυξη συγκεκριμένων δεικτών επίδοσης. 

5.Αξιολόγηση των δεικτών επίδοσης ώστε να εξασφαλιστεί η χρησιμότητά τους. 

Πολλές  οργανώσεις  χρησιμοποιούν  πίνακες  πολλαπλών  ενδείξεων,  όπου 

εμφανίζεται κατά κανόνα μια μικρή ομάδα δεικτών (πέντε ή έξι), που προσφέρουν 

μια σύντομη περίληψη της επίδοσης. Συχνά χρησιμοποιούνται γραφικά, διαγράμματα 

και άλλα οπτικά βοηθήματα για την εμφάνιση των βασικών δεικτών, ώστε να είναι 

εύκολη η ενημέρωση και να υπάρχει γρήγορη αντίδραση, όπου απαιτείται.

Οι καλοί δείκτες πρέπει να είναι απλοί, μετρήσιμοι,  να σχετίζονται μεταξύ τους 

αλλά και με τις απαιτήσεις των πελατών και να είναι ενημερωμένοι. Οι δείκτες των 

λειτουργικών  διαδικασιών  πρέπει  επίσης  να  βρίσκονται  σε  συμφωνία  με  τις 

απαιτήσεις των πελατών. 

Ευθυγράμμιση μετρήσεων στρατηγικής και επιπέδου λειτουργικών διαδικασιών

Υπάρχει  το  ενδεχόμενο  όλες  οι  επιμέρους  λειτουργικές  διαδικασίες  να 

ανταποκρίνονται στα προσδοκώμενα αποτελέσματα τους, ενώ η οργάνωση να μην 

επιτυγχάνει  τους  μακροπρόθεσμους  στόχους  της.  Για αυτό  το  λόγο  είναι  ζωτικής 

σημασίας  να  ευθυγραμμιστούν  η  στρατηγική  με  τους  δείκτες  των  λειτουργικών 

διαδικασιών, ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν υψηλές επιδόσεις και να υπηρετηθεί 

η στρατηγική. Το σχήμα 6 παρουσιάζει ένα παράδειγμα ευθυγράμμισης στόχων και 

δεικτών των διαφόρων επιπέδων. Αυτή η ευθυγράμμιση μπορεί να φτάσει ακόμα και 

σε επίπεδο ομάδων εργασίας ή και μεμονωμένων εργαζομένων. Η οργάνωση μπορεί 

να έχει διαφορετικούς δείκτες για κάθε επίπεδο. Δεδομένα της  γραμμής παραγωγής, 

για παράδειγμα, μπορεί να εξετάζονται μόνο στο επίπεδο καθημερινού λειτουργικού 

ελέγχου, ενώ κάποια άλλα δεδομένα μπορεί να ενσωματωθούν στο αμέσως επόμενο 

επίπεδο  για  την  βελτίωση  των  διαδικασιών.  Οι  πληροφορίες  που  αφορούν  την 

επίδοση  σε  επίπεδο  οργάνωσης  (στρατηγικό  επίπεδο)  αξιολογούνται  σε  επίπεδο 

διεύθυνσης κ.ο.κ.
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Σχήμα 6. Ευθυγράμμιση δεικτών διαφορετικών επιπέδων

 

Σελίδα 30 από 81

Στόχοι Δείκτες
Κερδοφορία % αύξησης κερδών

Μερίδιο αγοράς % μεριδίου αγοράς
Αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες

Έλεγχος αποθεμάτων
αριθμός ομάδων

γυρίσματα αποθεμάτων

Στόχοι Δείκτες
Αύξηση κύκλου εργασιών % αύξησης πωλήσεων

Παραγγελίες νέων πελατών % αύξησης
Ποσοστό scrap

Έλεγχος αποθεμάτων
% διαφοράς από αναμενόμενα

γυρίσματα αποθεμάτων

Στόχοι Δείκτες
Ποσοστό scrap % διαφοράς από αναμενόμενο

Τήρηση προγράμματος αποστολών % τήρησης
Παραγωγικότητα φορτώσεις  ανά ώρα εργασίας

Επίπεδο οργάνωσης

Επίπεδο διεύθυνσης

Λειτουργικό επίπεδο

Αποστολή εντός χρόνου % αποστολών εντός χρόνου

Πηγή: Wise 1999 (τροποποιημένο)



2.3 Προτεινόμενοι δείκτες μέτρησης της επίδοσης

Πέρα από την ιεραρχική κατηγοριοποίηση που παρουσιάστηκε, μπορεί να γίνει 

και ο διαχωρισμός σε τύπους δεικτών επίδοσης (Ploos van Amstel & D’hert, 1996). 

Πρόκειται για:

1. δείκτες επίδοσης εκροών

2. δείκτες επίδοσης διαδικασιών

3. δείκτες επίδοσης εισροών

Οι δείκτες επίδοσης εισροών αφορούν την ποιότητα των αναγκαίων εισροών. Η 

εξωτερική  επίδοση  (ή  επίδοση  εκροών)  ασχολείται  κυρίως  με  την 

αποτελεσματικότητα,  με  την  ερώτηση  δηλαδή  του  πόσο  συνεισφέρει  μια 

οργανωσιακή μονάδα  στους αντικειμενικούς σκοπούς της οργάνωσης. Η εσωτερική 

επίδοση  (ή  επίδοση  διαδικασιών)  αποτυπώνει  κυρίως  την  αποδοτικότητα  και  την 

παραγωγικότητα.  Στην εργασία δεν θα γίνει περαιτέρω αναφορά σε δείκτες εισροών, 

καθώς οι εισροές δεν μπορούν να επηρεαστούν από την εταιρεία 3PL.

Στο τακτικό και το λειτουργικό επίπεδο μετρούνται τόσο η εξωτερική, όσο  και η 

εσωτερική  επίδοση  των  υποσυστημάτων  και  των  συναφών  δραστηριοτήτων. 

Επομένως, για τα δύο επίπεδα χρησιμοποιούνται εξωτερικοί και εσωτερικοί δείκτες 

επίδοσης.

Το λειτουργικό επίπεδο ασχολείται  με  τα αποτελέσματα κάθε  δραστηριότητας 

μέσα  σε  ένα  υποσύστημα.  Για  την  λειτουργία  της  αποθήκης  μπορεί  να  γίνει  ο 

διαχωρισμός  των  δραστηριοτήτων  της  εισαγωγής,  της  αποθήκευσης  και  της 

εξαγωγής. Για την εξωτερική λειτουργία της μεταφοράς, η κατηγοριοποίηση γίνεται 

σύμφωνα με τις δραστηριότητες της φόρτωσης, της οδήγησης και της εκφόρτωσης / 

αναμονής.

Οι  Ploos  van  Amstel  & D’Hert  (1996)  έχουν  αναπτύξει  ένα  σύνολο  δεικτών 

επίδοσης  για  τις  λειτουργίες  Logistics.  Προτείνουν  ότι  οι  δείκτες  θα  πρέπει  να 

επιλέγονται βάσει των χαρακτηριστικών των λειτουργιών Logistics, όπως είναι η αξία 

και ο όγκος των εμπορευμάτων. 
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Μετρήσεις στρατηγικού επιπέδου

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι δείκτες του στρατηγικού επιπέδου.
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Διαθεσιμότητα και αξιοπιστία του προϊόντος
• Γραμμές παραγγελίας που παραδόθηκαν έγκαιρα και πλήρεις / καταχωρημένες γραμμές παραγγελιών
• Παραγγελίες που παραδόθηκαν έγκαιρα και πλήρεις / καταχωρημένες παραγγελίες
• Αξία σε € που παραδόθηκε έγκαιρα και πλήρης / καταχωρημένη αξία σε €
• Πραγματικό lead time / επιθυμητό lead time
• Παραγγελίες που παραδόθηκαν πλήρεις / καταχωρημένες παραγγελίες
• Χρόνος backorder: μέση καθυστέρηση των backorders και καθυστερημένες παραγγελίες
• Μέγιστη αποδεκτή καθυστέρηση

Χρόνος διεκπεραίωσης και lead time παραγγελιών
• Συνολικό lead time
• Μέγιστο αποδεκτό συνολικό lead time
• Ποσοστό παραγγελιών που παραδόθηκαν καθυστερημένα
• Μέση καθυστέρηση

Ευελιξία του συστήματος διανομής
• Παραγγελίες με ειδικές αιτήσεις
• Αναλογία / αριθμός επειγουσών παραγγελιών
• Αναλογία / αριθμός παραγγελιών με συγκεκριμένες εξειδικευμένες απαιτήσεις

Πληροφορία
• Ποσοστό παραγγελιών με αίτηση πληροφόρησης κατάστασης
• Ποσοστό εκπληρωμένων αιτήσεων
• Ποσοστό εκπληρωμένων αιτήσεων εντός 10 ημερών
• Μέσος χρόνος αντίδρασης

Ποιότητα διανομής
• Ποσοστό των αποστολών που οδήγησαν σε παράπονα πελατών
• Μέσος χρόνος αποκατάστασης
• Μέγιστος αποδεκτός χρόνος αποκατάστασης
• Ποσοστό επιστρεφόμενων παραγγελιών με αποδοχή του κόστους από τον αποθέτη

Υποστήριξη μετά την πώληση
• Ποσοστό παραγγελιών που ακολουθείται από αίτηση πελατών για κάποια πληροφορία
• Ποσοστό εκπληρωμένων αιτήσεων
• Ποσοστό εκπληρωμένων αιτήσεων εντός 10 ημερών
• Μέσος χρόνος αντίδρασης

Εξωτερικοί δείκτες επίδοσης

Πίνακας 1

Εσωτερικοί δείκτες επίδοσης

• Σχετικό μερίδιο των κοστών της φυσικής διανομής στο συνολικό κόστος Logistics
• Σχετικό μερίδιο των κοστών της φυσικής διανομής στη συνολική προστιθέμενη αξία
• Σχετικό μερίδιο κάθε είδους κόστους της φυσικής διανομής στα συνολικά κόστη διανομής
• Σχετικό μερίδιο κάθε είδους κόστους της φυσικής διανομής στη συνολική προστιθέμενη αξία
• Πυκνότητα αξίας (σε €/m3)
• Πυκνότητα συσκευασίας (σε δέματα/m3)
• Ιδιομορφία περιοχής



Μετρήσεις τακτικού επιπέδου

Στους πίνακες 2, 3 & 4 παρουσιάζονται οι δείκτες του τακτικού επιπέδου.

Δείκτες τακτικού επιπέδου διαχείρισης αποθεμάτων 

Δείκτες τακτικού επιπέδου λειτουργίας αποθήκης 
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• Ποσοστό των προϊόντων που είναι άμεσα διαθέσιμα από stock
• Αριθμός ζημιών / απαιτήσεων

Εξωτερικοί δείκτες επίδοσης

Πίνακας 2

Εσωτερικοί δείκτες επίδοσης

• Ανάλυση ABC του συνδυασμού των αποθεμάτων κατηγοριοποιημένο ανά αξία
• Ανάλυση ABC του συνδυασμού των αποθεμάτων κατηγοριοποιημένο ανά όγκο
• Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης της ομάδας προϊόντων
• Διακύμανση του χρόνου διεκπεραίωσης της ομάδας προϊόντων
• Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης της ομάδας προϊόντων, χωρισμένο στις δραστηριότητες φόρτωση, διέλευση και παραλαβή
• Διακύμανση του χρόνου διεκπεραίωσης της ομάδας προϊόντων, χωρισμένο στις δραστηριότητες φόρτωση, διέλευση και    
παραλαβή
• Αξιοπιστία των αποθεμάτων αναφορικά με την ποσότητα και την σωστή θέση 

Δείκτες τακτικού επιπέδου διαχείρισης αποθεμάτων

• Επεξεργασμένος όγκος (μέγεθος της ροής των εμπορευμάτων σε παλέτες, σε τόνους, m3, μονάδες συσκευασίας κλπ.)  • 
Επεξεργασμένος όγκος ανά μονάδα δεδουλευμένου χρόνου  • Επεξεργασμένος αριθμός γραμμών παραγγελίας ανά μονάδα 
δεδουλευμένου χρόνου • Aριθμός γραμμών παραγγελίας που παραδόθηκαν εντός χρόνου  • Αριθμός ζημιών / απαιτήσεων • 
Αριθμός γραμμών παραγγελίας που τιμολογήθηκαν σωστά

Εξωτερικοί δείκτες επίδοσης

Πίνακας 3

Εσωτερικοί δείκτες επίδοσης

• Συνολικό κόστος λειτουργίας αποθήκης
• Διάρθρωση του κόστους των εργασιών της αποθήκης (εισαγωγή, αποθήκευση και εξαγωγή)
• Αποδοτικότητα προσωπικού
• Συνολική επένδυση   • Συνολική δυναμικότητα όσον αφορά τον όγκο εκροών
• Κόστη των εργασιών της αποθήκης ανά μονάδα όγκου εκροής (m3, τόνο)
• Συνολικός αριθμός των φορτηγών που φορτώθηκαν / εκφορτώθηκαν ανά δεδουλευμένη μονάδα χρόνου
• Ώρες εργασίας ανά μονάδα όγκου εκροής (m3, τόνο)
• Κόστος εργασίας ανά μονάδα όγκου εκροής (m3, τόνο)
• Κόστος εργασίας ως ποσοστό επί των πωλήσεων
• Αξιοποίηση της δυναμικότητας χώρου
• Επεξεργασμένος αριθμός παραγγελιών ανά m3

Δείκτες τακτικού επιπέδου λειτουργίας αποθήκης



Δείκτες τακτικού επιπέδου εξωτερικής μεταφοράς

Μετρήσεις επιπέδου λειτουργικών διαδικασιών 

Στο  λειτουργικό  επίπεδο,  οι  δείκτες  επικεντρώνονται  στα  αποτελέσματα  των 

διαδικασιών και εξετάζονται οι επιδόσεις των δραστηριοτήτων των υποσυστημάτων. 

Για  την  λειτουργία  της  αποθήκης  εξετάζονται  οι  δραστηριότητες  εισαγωγή, 

αποθήκευση  και  εξαγωγή.  Για  την  λειτουργία  της  εξωτερικής  μεταφοράς  η 

κατηγοριοποίηση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες φόρτωση, οδήγηση 

και εκφόρτωση / αναμονή. 

Σχήμα 7. Δραστηριότητες των λειτουργιών Logistics
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Διαχείριση 

αποθεμάτων Αποθήκη Μεταφορά 

Εισαγωγή Αποθήκευση Εξαγωγή Φόρτωση Οδήγηση Εκφόρτωση

• Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης δέματος / παραγγελίας στην διαδρομή από τις αποθήκες μέχρι την άφιξη στον πελάτη  • 
Αριθμός των παραγγελιών / γραμμών παραγγελιών που παραδόθηκαν σωστά στον πελάτη (εντός χρόνου / πλήρεις)  • 
Αριθμός ζημιών / απαιτήσεων  • Επεξεργασμένος όγκος (σε παλέτες, τόνους, m3, κ.λπ.)  • Αριθμός γραμμών παραγγελίας 
που τιμολογήθηκαν σωστά  • Ιχνηλασιμότητα της αποστολής: αριθμός των αποστολών που μπορούν να ιχνηλατηθούν / 
συνολικός αριθμός αποστολών

Εξωτερικοί δείκτες επίδοσης

Πίνακας 4

Εσωτερικοί δείκτες επίδοσης

• Διάρθρωση του κόστους της λειτουργίας μεταφορών (φόρτωση, οδήγηση, εκφόρτωση / αναμονή)  • Τόνοι-χιλιόμετρα ανά 
λίτρο καυσίμου  • Τόνοι-χιλιόμετρα ανά ώρα οδήγησης • Τόνοι-χιλιόμετρα ανά φορτηγό  • Αριθμός διευθύνσεων ανά ώρα 
οδήγησης • Επεξεργασμένος όγκος ανά ώρα οδήγησης
• Κόστος ανά χιλιόμετρο: μεταβλητά κόστη / αριθμός των χιλιομέτρων οδήγησης • Κόστος ανά ώρα: σταθερά κόστη / 
διαθέσιμες ώρες  • Κόστος ανά αποστολή • Αριθμό αποστολών ανά διαδρομή  • Αριθμός χιλιομέτρων ανά παράδοση  • 
Όγκος ανά διαδρομή  • Όγκος ανά αποστολή  • Αποδοτικότητα φόρτωσης σε m3 (όγκος) και  τονάζ (βάρος)  • Χρόνος 
οδήγησης σε σύγκριση με διαθέσιμο χρόνο

Δείκτες τακτικού επιπέδου εξωτερικής μεταφοράς



Δείκτες λειτουργικού επιπέδου διαχείρισης αποθεμάτων 

Δείκτες λειτουργικού επιπέδου λειτουργίας αποθήκης 

Το υποσύστημα διαιρείται στις δραστηριότητες εισαγωγή, αποθήκευση,  εξαγωγή.
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• Ποσοστό ανά προϊόν που είναι άμεσα διαθέσιμο από stock 

Εξωτερικοί δείκτες επίδοσης

Πίνακας 5

Δείκτες λειτουργικού επιπέδου διαχείρισης αποθεμάτων

Εσωτερικοί δείκτες επίδοσης

• Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης των διαφόρων αποθηκευμένων προϊόντων συνολικά
• Διακύμανση του χρόνου διεκπεραίωσης των διαφόρων αποθηκευμένων προϊόντων συνολικά 
• Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης των διαφόρων αποθηκευμένων προϊόντων συνολικά, υποδιαιρεμένος στις δραστηριότητες    
 φόρτωση, διέλευση και παραλαβή
• Διακύμανση του χρόνου διεκπεραίωσης των διαφόρων αποθηκευμένων προϊόντων συνολικά, υποδιαιρεμένος στις    
δραστηριότητες φόρτωση, διέλευση και παραλαβή 
• Απόθεμα ανά προϊόν κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου

Πίνακας 6

Δείκτες λειτουργικού επιπέδου για την λειτουργία της αποθήκης

Εσωτερικοί δείκτες επίδοσης

Εισαγωγή
• Χρόνος διεκπεραίωσης παραλαβής των εμπορευμάτων
• Αριθμός φορτηγών που εκφορτώθηκαν ανά δεδουλευμένη μονάδα χρόνου
• Αριθμός δεμάτων ανά φορτίο που παραλήφθηκε
• Κόστος ανά εισαχθείσα μονάδα ανά παραγγελία (ή γραμμή παραγγελίας)
• Ώρες εργασίας ανά εισαχθείσα μονάδα ανά παραγγελία (ή γραμμή παραγγελίας)
• Κόστος εργασίας ανά εισαχθείσα μονάδα
• Αριθμός ελεγμένων γραμμών ανά ώρα

Αποθήκευση
• Ώρες εργασίας ανά αποθηκευμένη μονάδα ανά παραγγελία  (ή γραμμή παραγγελίας)
• Συνολικός αριθμός ωρών εργασίας που σχετίζονται με αλλαγές χώρου αποθήκευσης
• Κόστος εργασίας ανά αποθηκευμένη μονάδα
• Αξιοποίηση της δυναμικότητας αποθήκευσης:  •  αριθμός θέσεων παλετών

 • δυναμικότητα αποθήκευσης
 • περιεχόμενα συνολικά αποθήκης

• Αριθμός αλλαγών ανά χώρο παλετών
• Κόστος ανά παλέτα, χώρο παλέτας, m2, m3

• Κόστος αποθήκευσης
• Επένδυση σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εξοπλισμό αποθήκευσης

Εξαγωγή
• Χρόνος διεκπεραίωσης συλλογής
• Αριθμός δεμάτων ανά συλλεχθείσα παραγγελία (ή γραμμή παραγγελίας)
• Αριθμός φορτηγών που φορτώθηκαν ανά δεδουλευμένη μονάδα χρόνου
• Κόστος ανά συλλεχθείσα παραγγελία (ή γραμμή παραγγελίας)
• Ώρες εργασίας ανά συλλεχθείσα και συσκευασμένη μονάδα
• Κόστος εργασίας ανά συλλεχθείσα και συσκευασμένη μονάδα

Εξωτερικοί δείκτες επίδοσης

Εισαγωγή
• Αριθμός δεμάτων που ελέγχθηκαν σωστά
• Αριθμός παραγγελιών (ή γραμμών παραγγελιών) που χειρίστηκαν σωστά (εντός χρόνου και πλήρεις)

Αποθήκευση
• Αριθμός δεμάτων, παλετών που αποθηκεύτηκαν σωστά
• Αξιοπιστία αποθήκης: αριθμός παρατηρημένων αποκλίσεων κατά την απογραφή (ποσότητα, σε λάθος θέση)

Εξαγωγή
• Αριθμός δεμάτων που συλλέχθηκαν και συσκευάστηκαν σωστά
• Αριθμός γραμμών παραγγελιών που χειρίστηκαν σωστά



Δείκτες λειτουργικού επιπέδου εξωτερικής μεταφοράς

Η  λειτουργία  της  μεταφοράς  διαιρείται  σε  τρεις  δραστηριότητες:  φόρτωση, 

οδήγηση και εκφόρτωση.
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Πίνακας 7

Δείκτες λειτουργικού επιπέδου για την λειτουργία της μεταφοράς

Εσωτερικοί δείκτες επίδοσης

Φόρτωση
• Χρόνος διεκπεραίωσης φόρτωσης
• Αριθμός φορτηγών που φορτώθηκαν ανά δεδουλευμένη μονάδα χρόνου
• Κόστος ανά φορτωθείσα μονάδα ανά παραγγελία (ή γραμμή παραγγελίας)
• Ώρες εργασίας ανά φορτωθείσα μονάδα ανά παραγγελία (ή γραμμή παραγγελίας)
• Κόστος εργασίας ανά εισαχθείσα μονάδα ανά παραγγελία (ή γραμμή παραγγελίας)
• Επεξεργασμένος όγκος ανά δεδουλευμένη μονάδα χρόνου

Οδήγηση
• Χρόνος διεκπεραίωσης οδήγησης
• Χιλιόμετρα ανά λίτρο καυσίμου
• Κόστος ανά οδηγημένη μονάδα ανά παραγγελία (ή γραμμή παραγγελίας)
• Ώρες εργασίας ανά οδηγημένη μονάδα ανά παραγγελία (ή γραμμή παραγγελίας)
• Κόστος εργασίας ανά οδηγημένη μονάδα ανά παραγγελία (ή γραμμή παραγγελίας)
• Επεξεργασμένος όγκος ανά δεδουλευμένη μονάδα χρόνου
• Αριθμός ατυχημάτων ανά τόνο - χιλιόμετρο

Εκφόρτωση
• Χρόνος διεκπεραίωσης εκφόρτωσης
• Κόστος ανά εκφορτωμένη μονάδα ανά παραγγελία (ή γραμμή παραγγελίας) 
• Ώρες εργασίας ανά εκφορτωμένη μονάδα ανά παραγγελία (ή γραμμή παραγγελίας)
• Επεξεργασμένος όγκος ανά δεδουλευμένη μονάδα χρόνου
• Αριθμός φορτηγών που εκφορτώθηκαν ανά δεδουλευμένη μονάδα χρόνου

Εξωτερικοί δείκτες επίδοσης

Φόρτωση
• Αριθμός δεμάτων που φορτώθηκαν σωστά ανά μονάδα χρόνου
• Αριθμός παραγγελιών (ή γραμμών παραγγελιών) που χειρίστηκαν σωστά (εντός χρόνου και πλήρεις)

Οδήγηση
• Αριθμός χιλιομέτρων ανά ώρα οδήγησης
• Αριθμός παραγγελιών (ή γραμμών παραγγελιών) που παραδόθηκαν σωστά στον πελάτη

Εκφόρτωση
• Αριθμός δεμάτων που εκφορτώθηκαν σωστά ανά μονάδα χρόνου
• Αριθμός γραμμών παραγγελιών που χειρίστηκαν σωστά



Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

 

Σελίδα 37 από 81



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

3.1 Μεθοδολογία έρευνας

Τα  δεδομένα  που  απαιτήθηκαν  για  την  μελέτη  περίπτωσης  συγκεντρώθηκαν 

κυρίως μέσω της διενέργειας συνεντεύξεων με τα στελέχη της εταιρείας BauLogistics 

που  εμπλέκονται  με  την  μέτρηση  της  επίδοσης  και  γνωρίζουν  το  αντικείμενο. 

Πρόκειται  για τον διευθυντή μηχανογράφησης και  τον διευθυντή λειτουργιών της 

εταιρείας. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 

Χρησιμοποιήθηκαν  επίσης  δεδομένα  από  το  σύστημα  διαχείρισης  των  αποθηκών 

(WMS) καθώς και από το σύστημα διαχείρισης των πόρων της επιχείρησης (ERP). 

3.2 Πλαίσιο ανάπτυξης μέτρησης της επίδοσης

Το πλαίσιο που δημιουργήθηκε μετά από την ανάλυση της βιβλιογραφίας και 

χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό και τον υπολογισμό των δεικτών μέτρησης  της 

επίδοσης της εταιρείας αποτυπώνεται στο σχήμα 8.

Σχήμα 8. Πλαίσιο ανάπτυξης μέτρησης της επίδοσης εταιρείας 3PL
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Το 1ο βήμα είναι ο καθορισμός της αποστολής και της στρατηγικής της εταιρείας. 

Ακολουθεί η αναγνώριση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας, παράλληλα με τον 

εντοπισμό των βασικότερων κινδύνων. Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας καθορίζουν 

ουσιαστικά ένα σύνολο στόχων.  Επιλέγονται  στη συνέχεια οι  κατάλληλοι  δείκτες 

επίδοσης που θα συμβάλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και ορίζονται οι 

διαδικασίες και οι  πολιτικές για την δημιουργία των απαιτούμενων δεδομένων. Η 

συλλογή των δεδομένων αποτελεί το επόμενο βήμα, το οποίο ακολουθείται από την 

ανάλυση και τον υπολογισμό των δεικτών.

Η όλη διαδικασία αποτελεί ένα κλειστό κύκλωμα, καθώς υπόκειται σε περιοδική 

ανασκόπηση, ώστε να είναι σε θέση να προσαρμοστεί σε αλλαγές στο περιβάλλον και 

σε  μεταβολές  των  απαιτήσεων  των  πελατών.  Το  τελευταίο  βήμα  δεν  αποτελεί 

αντικείμενο της παρούσας εργασίας και δεν θα αναλυθεί περαιτέρω.

3.3 Περιγραφή της εταιρείας

Η εταιρεία BauLogistics, μέλος του ομίλου Μεταξιώτης που δραστηριοποιείται 

στην εμπορία δομικών υλικών, παρέχει υπηρεσίες Third-Party Logistics, εστιάζοντας 

στον  τομέα  των  δομικών  υλικών.  Κύριος  στόχος  της  είναι  να  εφαρμόσει  την 

φιλοσοφία  των  διατροπικών  μεταφορών  στον  συγκεκριμένο  τομέα.  Διατροπικές 

μεταφορές ονομάζονται οι μεταφορές που συνδυάζουν τους ήπιους περιβαλλοντικά 

τρόπους μεταφοράς, όπως είναι η σιδηροδρομική και η θαλάσσια μεταφορά, με τις 

οδικές  εμπορευματικές  μεταφορές.  Με  αποθηκευτικούς  χώρους  και  σημεία 

φορτοεκφόρτωσης κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου (βλ. εικόνα 1), καθώς 

και  με  την  εκμετάλλευση  των  περισσότερων  λιμανιών  της  χώρας,  φιλοδοξεί  να 

πετύχει σημαντικότατη μείωση του οδικού μεταφορικού έργου για την διακίνηση των 

δομικών υλικών. Σε ετήσια βάση η μείωση αυτή εκτιμάται σε 10.000 δρομολόγια 

φορτηγών αυτοκινήτων.

Η εταιρεία  επικεντρώνει  την  παροχή των υπηρεσιών της  σε  πελάτες  από την 

Ελλάδα, κυρίως σε παραγωγούς δομικών υλικών, προσφέροντας λύσεις και υποδομές 

για την αποθήκευση, την διαχείριση των αποθεμάτων και την μεταφορά. 

Ο  τομέας  των  δομικών  υλικών  παρουσιάζει  την  εξής  ιδιαιτερότητα:  τα 

εμπορεύματα χαρακτηρίζονται συχνά απ΄ το μεγάλο τους όγκο και βάρος. Συνέπεια 

αυτών είναι το υψηλό κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς. Η εταιρεία θεωρεί ως 

βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα την τεχνογνωσία που διαθέτει στον τομέα 
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των δομικών υλικών, όντας μέλος του ομίλου Μεταξιώτης, και την δυνατότητα που 

έχει  να  «μιλάει  την  ίδια  γλώσσα»  με  τους  αποθέτες  των  διαχειριζόμενων 

εμπορευμάτων.  

Εικόνα 1. Αποθηκευτικοί χώροι και σημεία φορτοεκφόρτωσης της BauLogistics 

Αποθήκευση

Η BauLogistics αναπτύσσεται γοργά λόγω του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών 

που  προσφέρει  στους  πελάτες  της.  Προσφέρει  ένα  μεγάλο  εύρος  λειτουργιών, 

συμπεριλαμβανομένων  των  «cross-dock»  (πώληση  χωρίς  να  παραλαμβάνεται  το 

προϊόν στην αποθήκη), αποστολή μικρών δεμάτων,  λειτουργίες πρόσθεσης αξίας και 

δυνατότητα  άμεσης  πρόσβασης  του  αποθέτη  στα  αποθέματά  του  μέσω  του 

διαδικτύου.

Οι χώροι  που διαθέτει  η  εταιρεία  ευνοούν τις  ανάγκες  αποθήκευσης δομικών 

υλικών.  Πρόκειται  για  στεγασμένους  χώρους  χωρίς  ειδικές  υποδομές,  όπως  π.χ. 

παλετόραφα  κλπ.,  για  τα  προϊόντα  που  χρειάζονται  προστασία  από  τις  καιρικές 
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συνθήκες, καθώς και για υπαίθριους διαμορφωμένους, τσιμεντοστρωμένους χώρους 

για τα υπόλοιπα υλικά. Αυτή η εξειδίκευση δίνει την δυνατότητα στην εταιρεία να 

έχει  ιδιαίτερα  ανταγωνιστικές  τιμές  όσον  αφορά  το  κόστος  αποθήκευσης.  Οι 

λειτουργίες μπορούν να προσαρμοστούν και να συνδυαστούν στις ανάγκες του κάθε 

πελάτη  κατά  την  διάρκεια  μακροχρόνιας  συνεργασίας.  Τύποι  προϊόντων  που 

βρίσκονται  αποθηκευμένα  στις  εγκαταστάσεις  της  εταιρείας  είναι  γυψοσανίδες, 

μεταλλικά  προφίλ  ξηράς  δόμησης,  υλικά  αρμολόγησης,  μονωτικά  υλικά, 

στεγανωτικά υλικά, γενικά οικοδομικά υλικά κ.α. 

Διαχείριση αποθεμάτων

Η BauLogistics αναζητά ενεργά ευκαιρίες για την παροχή λύσεων διαχείρισης 

Logistics ως μέρος της συνολικής της γκάμας υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Σε αυτό το πλαίσιο προσφέρει στους αποθέτες ολοκληρωμένες λύσεις διατήρησης 

εξωτερικών αποθηκών και διαχείρισης αποθεμάτων. Αξιοποιώντας την ευελιξία που 

βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στα πληροφοριακά της συστήματα, διατηρεί min/max 

ελέγχους απογραφής αποθεμάτων σε όλο το δίκτυο των αποθηκών της στην Ελλάδα. 

Επιτυγχάνει  μείωση  των  αποθεμάτων  βελτιώνοντας  τον   δείκτη  γυρίσματος  και 

μειώνοντας  τα  κόστη  εσωτερικής  μεταφοράς.  Η  BauLogistics  διαπραγματεύεται 

συμβάσεις διαχείρισης αποθεμάτων και διαχειρίζεται τις ανάγκες αποθήκευσης των 

αποθετών, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα φυλάσσονται με ασφαλή και οικονομικό 

τρόπο και ότι παραδίδονται έγκαιρα και άθικτα στους πελάτες τους.

Η ομάδα εξυπηρέτησης των αποθετών που λειτουργεί στην εταιρεία διαχειρίζεται 

επιμελώς τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης συμπεριλαμβάνοντας την ομαδοποίηση 

των προϊόντων, την άμεση αποστολή και την εφαρμογή cross dock με αποτέλεσμα 

την επιπλέον εξοικονόμηση στην διανομή.

Μεταφορά

Η εταιρεία βελτιστοποιεί τη χρησιμοποίηση των μεταφορικών μέσων μέσω της 

χρήσης  ενός  αυτοματοποιημένου  πίνακα  διαδρομών,  χρησιμοποιώντας  τα 

πληροφοριακά της συστήματα. Οι συνέργιες που προκύπτουν λόγω της συνεργασίας 

με πολλούς αποθέτες, με δεδομένο ότι η μητρική εταιρεία αποτελεί έναν από τους 

κύριους  πελάτες,  προκαλούν  την  μείωση  του  κόστους  μεταφοράς,  λόγω  της 

βελτιωμένης αξιοποίησης της δυναμικότητας των φορτηγών.
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Επιπλέον,  η  ύπαρξη  αποθηκών  σε  πέντε  σημεία  της  Ελλάδας  επιτρέπει,  στις 

περισσότερες περιπτώσεις, να μην επιστρέφουν κενά φορτηγά. Όλα αυτά οδηγούν σε 

μείωση του κόστους για τους αποθέτες. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητο στόλο, αλλά αναθέτει 

την φυσική διανομή σε εξωτερικούς συνεργάτες. Όπως αναφέρθηκε, εξαντλείται σε 

κάθε περίπτωση η δυνατότητα χρήσης των διατροπικών μεταφορών.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Η  BauLogistics  είναι  επίσης  σε  θέση  να  προσφέρει  εξειδικευμένες  και  μη 

τυποποιημένες υπηρεσίες, όπως είναι: 

i) Reverse  Logistics:  Η  υπηρεσία  αυτή  περιλαμβάνει  τη  διαχείριση  της 

αντίστροφης ροής των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. 

ii) Διαχείριση αποθεμάτων του τελικού πελάτη: είναι μια απόκλιση από τα 

συνήθη συστήματα στην οποία η εταιρεία  διαχειρίζεται τα αποθέματα 

του τελικού πελάτη (πελάτη του αποθέτη). Εξασφαλίζει πρόσβαση στα 

δεδομένα των αποθεμάτων του πελάτη και εκδίδει εντολές αγοράς για 

λογαριασμό του.

iii) Τεχνική υποστήριξη στον τελικό πελάτη (πελάτη του αποθέτη):  Λόγω 

της εμπειρίας στον κλάδο των δομικών υλικών είναι σε θέση να παρέχει 

τεχνική υποστήριξη στον τελικό πελάτη για λογαριασμό του αποθέτη. Η 

υπηρεσία  αυτή  χρησιμοποιείται  κυρίως  από  τους  αποθέτες  μικρού 

μεγέθους,  οι  οποίοι  δεν  διαθέτουν  οργανωμένα  τμήματα  τεχνικής 

υποστήριξης. 

iv) Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Η πολυετή εμπειρία του ομίλου στον κλάδο 

των  δομικών  υλικών  και  το  εκτεταμένο  δίκτυο  Logistics  που  έχει 

αναπτυχθεί,  επιτρέπει  στην  εταιρεία  να  προσφέρει  επίσης  ένα  είδος 

συμβουλευτικών  υπηρεσιών,  αποκτώντας  έτσι  ένα  ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την δέσμευση των 

πελατών της.
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3.4 Περιγραφή της σχέσης πάροχου 3PL - αποθέτη

Ζητήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία στη σχέση με τον αποθέτη

Η επιτυχία και η αποτυχία στη συνεργασία πάροχου 3PL και αποθέτη οφείλεται 

συχνά στη σχέση μεταξύ του αποθέτη και της εταιρείας 3PL παρά σε επιχειρηματικά 

ζητήματα. Κατά την έναρξη της σχέσης 3PL αφιερώνεται αρκετός χρόνος και από τις 

δύο πλευρές για τον καθορισμό της διαδικασίας, των μετρήσεων και των δεικτών που 

θα  χρησιμοποιούνται,  τον  συντονισμό της  πληροφοριακής  τεχνολογίας  και  πολλά 

άλλα. Πολλές φορές ωστόσο αφιερώνεται πολύ λιγότερος  χρόνος από τον αποθέτη 

για την κατανόηση της σχέσης που πρέπει να οικοδομηθεί, προκειμένου να επιτευχθεί 

μια  πραγματική  επαγγελματική  σχέση.  Αυτό  οφείλεται  αφενός  στο  γεγονός  ότι 

πολλές πτυχές της σχέσης δεν μπορούν να ορισθούν με χρηματοοικονομικούς όρους 

και αφετέρου στο ότι πολλά θέματα ορίζονται συμβατικά.

Η σχέση που δημιουργείται μεταξύ του αποθέτη και του πάροχου υπηρεσιών 3PL 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα σοβαρά. Μεγάλο μέρος της επιτυχημένης σχέσης 

που χτίζεται κατά την διαδικασία πώλησης κινδυνεύει να χαθεί ή να αλλοιωθεί κατά 

την  διάρκεια  της  πραγματικής  μακροπρόθεσμης  συνεργασίας.  Όπως  κάθε 

επιτυχημένη μακροχρόνια σχέση, ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να παραμένει αμετάβλητη 

για πάντα. Η σχέση αναπροσαρμόζεται και μεταβάλλεται όποτε παραστεί ανάγκη. Η 

εταιρεία  προσπαθεί  να  προετοιμάζεται  κατάλληλα  για  αυτό  το  ενδεχόμενο  και 

προτρέπει και τους αποθέτες να κάνουν το ίδιο. 

Κατανόηση της άλλης πλευράς

Η έναρξη μιας καλής σχέσης 3PL προϋποθέτει μεγάλη αλληλοκατανόηση μεταξύ 

των δύο πλευρών. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν ότι η σχέση 

3PL  δεν  είναι  μια  απλή  σύμβαση  συνεργασίας  που  αφήνει  ανεπηρέαστη  την 

λειτουργία της επιχείρησης. Η αποδοχή νέων ανθρώπων στις δομές τις εταιρείας και 

της μερικής μεταβολής της υπάρχουσας κουλτούρας από την πλευρά του αποθέτη 

θεωρείται θεμελιώδης. Η υλοποίηση της συνεργασίας πρέπει να διενεργείται από δύο 

ομάδες ανθρώπων. Η μία είναι οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές που ασχολούνται 

με την οργάνωση και διαχείριση του έργου της αρχικής ανάπτυξης της συνεργασίας 

και  οι  οποίοι  κατανοούν  τον  παροδικό  τους  ρόλο  στη  σχέση.  Η  δεύτερη  ομάδα 
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αποτελείται από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή λειτουργία 

της επιχειρηματικής σχέσης.

Ο κύριος στόχος είναι να εξελιχθεί αποτελεσματικά αυτό που έγινε κατανοητό ή 

αντιληπτό κατά την διαδικασία πώλησης σε μια σχέση που λειτουργεί προς αμοιβαίο 

όφελος. Με την έγκαιρη δημιουργία αυτής της ομάδας καθώς και με την πρόσωπο με 

πρόσωπο συνεργασία, αρχίζουν να εμφανίζονται οι δυνατότητες συνεργιών, καθώς 

και  προβλημάτων  και  δυσλειτουργιών  μεταξύ  των  δύο  κουλτουρών.  Η  εταιρεία 

προσπαθεί να διασφαλίσει απόλυτα τη συνεχή, αμερόληπτη και ειλικρινή επικοινωνία 

σε αυτή τη φάση της διαδικασίας, ώστε να επιτραπεί η έναρξη της σχέσης σε στέρεες 

βάσεις, βασιζόμενη στην κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών του αποθέτη. 

Χωρίς αυτού του είδους την επικοινωνία υπάρχει ο κίνδυνος της θέσπισης πολλών μη 

ρεαλιστικών  στόχων.  Αυτό  οδηγεί  σε  λανθασμένες  αντιλήψεις,  μειωμένες 

προσδοκίες,  καθώς  και  σε  εξασθένιση  της  σχέσης  στην  πορεία.  Έναν  κρίσιμο 

παράγοντα όλης αυτής της διαδικασίας αποτελεί η αμέριστη δέσμευση της διοίκησης 

του αποθέτη.

Η φάση της μάθησης

Όσο και να προγραμματίζει, να σχεδιάζει, να καταστρώνει της διαδικασίες και να 

δοκιμάζει κανείς, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να συγκριθεί με την πραγματική 

λειτουργία.  Κατά  τη  διάρκεια  του  πρώτου  έτους  της  συνεργασίας,  τα  δύο  μέρη 

μαθαίνουν  πολλά  ο  ένας  για  τον  άλλο. Αυτό  απαιτεί  υπομονή  και  ανοικτή  και 

ειλικρινής επικοινωνία και από τα δύο μέρη σχετικά με την επίδοση, το κόστος και 

την  ποιότητα  των  υπηρεσιών. Η  σημαντικότερη  ένδειξη  του  πόσο  καλά  πάνε  τα 

πράγματα είναι η πολιτική τιμών. Εάν η αρχική εκτίμηση κατά την πώληση ήταν 

ανακριβής  και  η  εταιρεία  αντιλαμβάνεται  ότι  δεν  μπορεί  να  εκτελέσει  το 

επιχειρηματικό  έργο  για  τη  συμφωνηθείσα  τιμή,  συνήθως  εκδηλώνεται  κατά  την 

περίοδο αυτή. Ένα ζεύγος πρόχειρων κανόνων που στους οποίους έχει καταλήξει η 

BauLogistics είναι  ότι  όσο  πιο  γρήγορα  εμφανιστούν  διαφορές  τιμών,  τόσο 

μεγαλύτερη θα είναι  και  η  διαφορά των  τιμών  και  η  απόκλιση   από την  αρχική 

κατανόηση των απαιτήσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να λάβουν χώρα 

πολύ ειλικρινείς συνομιλίες, προκειμένου να σωθεί η σχέση. Η σχέση θα αποτύχει αν 

δεν υιοθετήσει μια θέση “win/win”.
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Η φάση σταθερότητας

Η  φάση  σταθερότητας  ακολουθεί  την  περίοδο  μάθησης  και  αποτελεί  την 

ουσιαστική  σχέση  συνεργασίας.  Ωστόσο,  αυτό  το  στάδιο  δεν  πρέπει  να 

χαρακτηρίζεται  από  στασιμότητα  ή  ανυπαρξία  αλλαγών.  Καθώς  εξελίσσονται  οι 

επιχειρηματικές  απαιτήσεις,  είναι  επιτακτική  ανάγκη  να  αντιμετωπίζονται  οι  νέες 

προκλήσεις με συνεργασία των δύο πλευρών της σχέσης 3PL. Η εταιρεία προσπαθεί 

να εκμεταλλεύεται αυτές τις αλλαγές αναζητώντας ευκαιρίες για να παρουσιάσει τις 

ικανότητές της ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιδιώκονται συχνές επαφές με τους 

αποθέτες  όπου  συζητιούνται  θέματα  στρατηγικής  και  επιδόσεων.  Η  BauLogistics 

ανταποκρίνεται στις σχετικές αλλαγές και κοινοποιεί τα ενδεχόμενα προβλήματα που 

προκύπτουν.  Αυτές  οι  συναντήσεις  αποτελούν  επίσης  μια  καλή  ευκαιρία  για  να 

συζητηθούν αλλαγές και να καθοριστούν στόχοι.

Καθορισμός της επιτυχίας στην σχέση πάροχου 3PL - αποθέτη

Από τη φύση της, η εξωτερική ανάθεση αφορά τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο 

οργανισμών  με  τις  δικές  τους  εσωτερικές  δομές,  την  ορολογία  τους,  τις 

πληροφοριακές ικανότητες, τις λειτουργικές φιλοσοφίες και κουλτούρες. Αποτέλεσμα 

είναι πολλές σχέσεις αυτού του τύπου να ξεκινούν άσχημα. Η άσχημη έναρξη οδηγεί 

σε αναποτελεσματική σχέση. Μια αποτυχημένη σχέση μπορεί να οδηγήσει ακόμα και 

σε περίπλοκες νομικές διαμάχες.

Η σχέση αποθέτη - πάροχου χαρακτηρίζεται ως αποτυχία, όταν η μία πλευρά δεν 

κάνει ό,τι αναμένει η άλλη. Τις περισσότερες φορές αυτή η κατάσταση οφείλεται σε 

κενά πληροφόρησης.  Κενά πληροφόρησης προκύπτουν για  πάρα πολλούς  λόγους. 

Είναι καλύτερα να γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες για την αποφυγή τους παρά να 

γίνεται  προσπάθεια  για  την  αντιμετώπισή  τους  και  της  ζημίας  που  μπορεί  να 

προκαλέσουν.  Ένα  προληπτικό  μέτρο  είναι  ο  ξεκάθαρος  καθορισμός  των 

προσδοκιών.  Ο  καθορισμός  των  προσδοκιών  αρχίζει  από  την  ημέρα  της  πρώτης 

πρόσκλησης για υποβολή πρότασης συνεργασίας και θα πρέπει να συνεχίσει με την 

αρχική υλοποίηση, την ολοκλήρωση, και την διαρκή λειτουργία. 

Οι  προσδοκίες  σχετικά  με  την  επίδοση  πρέπει  να  βασίζονται  στην  πλήρη 

ενημέρωση, την ανοικτή επικοινωνία και στην ακρίβεια των πληροφοριών μεταξύ 

των δύο μερών. Η έλλειψη  αυτών των στοιχείων οδηγεί την εταιρεία 3PL στο να 

βασίζει το σχεδιασμό και τις ενέργειες της σε παραδοχές και εκτιμήσεις, παρά σε 
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πραγματικά  δεδομένα.  Καθώς  προχωράει  η  αρχική  υλοποίηση  και  τα  δύο  μέρη 

μπορεί να προκαλέσουν μια σειρά από εκπλήξεις. Τις περισσότερες φορές, οι όγκοι 

δεν είναι τόσο υψηλοί όσο αναμένει η εταιρεία 3PL, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

κόστους και την ζημιογόνο λειτουργία.

Σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  οι  πελάτες  παρακρατούν  σκοπίμως  πληροφορίες 

προκειμένου να πετύχουν μια χαμηλότερη προσφορά από την εταιρεία. Το γεγονός 

αυτό οδηγεί σε κλίμα δυσπιστίας. Όταν δεν αποκαλύπτονται τα στρατηγικά σχέδια, 

(για  παράδειγμα,  η  πρόθεση  να  εγκατασταθούν  νέες  γραμμές  παραγωγής  ή  να 

μεταβληθούν κάποιες  λειτουργίες  της  παραγωγής),  η  ευελιξία  που απαιτείται  στο 

σύστημα δεν έχει ενσωματωθεί στη διαδικασία. Η παράλειψη δημιουργεί περαιτέρω 

επιπλοκές στην πορεία και δεν επιτρέπει στην BauLogistics να προσαρμοστεί και να 

προσφέρει αυτά που αναμένει ο αποθέτης.

Ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες προκαλούν την αποτυχία της σχέσης, καθώς η 

άγνοια των απαιτήσεων ή η έλλειψη προετοιμασίας έχουν ως αποτέλεσμα ασαφή 

μηνύματα από τον αποθέτη. Οι αποθέτες, αν και δυσκολεύονται να το παραδεχτούν, 

δεν κατανοούν πολλές φορές τις δικές τους λειτουργίες, τους στόχους της εξωτερικής 

ανάθεσης, καθώς και τα αναγκαία επίπεδα της δέσμευσης. Ο πάροχος υπηρεσιών 3PL 

δεν παραπλανείτε εσκεμμένα, αλλά η έλλειψη επαρκών και σχετικών πληροφοριών 

στρεβλώνει τις προσδοκίες. Ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν συμβούλους ως μέσο 

για τον καθορισμό των αναγκών τους. Ο καθορισμός αυτών των απαιτήσεων βοηθά 

να  καθοριστούν  οι  προσδοκίες  και  να  γνωστοποιηθούν  στην  εταιρεία  3PL.  Κενά 

πληροφόρησης  μπορεί  επίσης  να  οφείλονται  σε  «κρυφές  ατζέντες»  και  ύποπτα 

κίνητρα. Κρυφά θεματολόγια προκύπτουν όταν η διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη 

των  αποθετών  αναθέτουν  σε  στελέχη   χαμηλότερου  επιπέδου  τη  συλλογή  και 

αξιολόγηση  προτάσεων  από  τους  παρόχους  3PL  χωρίς  να  έχουν  καθορίσει 

προηγουμένως  τους  επιδιωκόμενους  στόχους.  Διαμάχες  εξουσίας  είναι  σχεδόν 

αναπόφευκτες σε τέτοιου είδους καταστάσεις, προκαλώντας την απόκλιση όλης της 

διαδικασίας και την αδυναμία επίτευξης ενός καθορισμένου στόχου. Συχνά, αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα τα μεσαία στελέχη να αντιτίθενται στην πρωτοβουλία για εξωτερική 

ανάθεση,  την ίδια χρονική περίοδο μάλιστα κατά την οποία αναγκάζονται από τους 

προϊσταμένους τους να προχωρήσουν την διαδικασία.

Η BauLogistics αναγνωρίζει ότι κάποιες φορές υπάρχει ο κίνδυνος αποτυχίας της 

συνεργασίας  με  δική  της  υπαιτιότητα.  Σε  μια  προσπάθεια  να  εξασφαλίσει  την 

πώληση, η εταιρεία μπορεί να υπόσχεται υπερβολικά πράγματα, δίνοντας μια ψευδή 
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αίσθηση ασφάλειας και προκαλώντας την εντύπωση ότι ο αποθέτης πρέπει απλά να 

«παραδώσει τα κλειδιά» χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω συμμετοχή. Οι πωλητές της 

BauLogistics μπορεί να είναι πολύ πρόθυμοι να πείσουν ότι το σχέδιο θα λειτουργεί 

άψογα, στην ώρα του,  και εντός προϋπολογισμού. Αυτή η συμπεριφορά προκαλεί 

κενά πληροφόρησης και δημιουργεί εξωπραγματικές προσδοκίες. Ο αποθέτης και η 

BauLogistics πρέπει να συνεργαστούν για να καθορίσουν ρεαλιστικές προσδοκίες με 

ένα  ειλικρινή  και  ανοιχτό  τρόπο.  Στο  σημερινό  ανταγωνιστικό  περιβάλλον,  οι 

πάροχοι  3PL  μπορεί  να  επηρεαστούν  από  την  ανάγκη  να  προσφέρουν  την 

χαμηλότερη τιμή. Μπορεί επίσης να υπόσχονται υπηρεσίες που μπορεί να μην είναι 

σε θέση να προσφέρουν. Σε πολλές περιπτώσεις, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να μη 

γνωρίζει  το  πραγματικό  κόστος  κάποιων υπηρεσιών,  μέχρι  να  εφαρμοστούν στην 

πράξη κατά την εφαρμογή της συνεργασίας. 

Στην προσπάθεια εξασφάλισης της σύμβασης, η εταιρεία μπορεί να πέσει στην 

παγίδα  να  υποβάλει  προσφορά  που  δεν  έχει  αναλύσει  πλήρως.  Για  παράδειγμα, 

μπορεί να δεχθεί δεσμεύσεις όγκου χωρίς να αναλύσει τις επιπτώσεις στο κόστος και 

στο επίπεδο των υπηρεσιών εάν ο όγκος δεν υλοποιηθεί ή μπορεί να δεχθεί μετρήσεις 

για τις οποίες η διαδικασία μέτρησης δεν έχει καθοριστεί σωστά.

3.5 Περιγραφή πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης

Το βασικό πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας είναι ένα σύστημα διαχείρισης 

αποθηκών  (WMS:  Warehouse  Management  System)  της  εταιρείας  Mantis.  Στον 

όμιλο  χρησιμοποιείται  επίσης  και  ένα  σύστημα  διαχείρισης  των  πόρων  της 

επιχείρησης  (ERP:  Enterprice Resource Planning).  Πρόκειται  για  το  Microsoft 

Navision. Το WMS διαχειρίζεται κατά κύριο λόγο την έννοια ποσότητα, ενώ το ERP 

διαχειρίζεται την έννοια αξία.

Σημαντικό είναι να τονιστεί σε αυτό το σημείο, ότι ένα πολύ κρίσιμο σημείο της 

ομαλής συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των αποθετών της είναι η γεφύρωση 

των  πληροφοριακών  τους  συστημάτων.  Συγκεκριμένα,  πρέπει  να  εξασφαλιστεί  η 

συμβατότητα  του  ERP  συστήματος  του  αποθέτη  με  το  WMS  της  BauLogistics. 

Επιπλέον,  δεδομένου  ότι  τόσο  το  WMS,  όσο  και  το  ERP  είναι  συστήματα  που 

επεξεργάζονται πλήθος πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, η εξάρτησή τους από την 

ποιότητα των πληροφοριών είναι σημαντικότατη.
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Σχήμα 9. Συνεργασία πληροφοριακών συστημάτων στη διαδικασία εισαγωγής
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Σχήμα 10. Συνεργασία πληροφοριακών συστημάτων στη διαδικασία αποστολής

 

Σελίδα 49 από 81

Διαδικασία Αποστολής

ERP Αποθέτη WMS BauLogistics ERP BauLogistics

Παραγγελία πελάτη

Προετοιμασία 

παραγγελίας

Συμπλήρωση 

πρόσθετων στοιχείων

Picking List

Εκτέλεση φόρτωσης

Δελτίο Αποστολής

Δελτίο αποστολής 

3PL

Τακτοποίηση 

διαφορών Τιμολόγηση

Αναφορά υπολογισμού 

χρεώσεων (billing)



Στα  σχήματα  9  &  10  παρουσιάζονται  οι  ροές  πληροφορίας  για  δύο  βασικές 

διαδικασίες της επιχείρησης, την εισαγωγή και την αποστολή.  Σε αυτά αποτυπώνεται 

η  συνεργασία  μεταξύ  των  πληροφοριακών  συστημάτων  του  αποθέτη  και  της 

εταιρείας BauLogistics.

Σύστημα διαχείρισης αποθηκών (WMS)

Το  βασικότερο  πεδίο  εφαρμογής  του  WMS  συνδέεται  με  τις  πρωτεύουσες 

διαδικασίες της αποθήκης όπως είναι η αποθήκευση υλικών, η συλλογή παραγγελιών, 

η παραλαβή προμηθειών και η αποστολή παραγγελιών.

Εικόνα 2. Άποψη του συστήματος διαχείρισης αποθηκών

Η εταιρεία θεωρεί την εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης αποθηκών ως το 

κλειδί  για  τη  βελτίωση  δραστηριοτήτων  που  σχετίζονται  με  τη  διοίκηση  των 

αποθηκών, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής ροής των υλικών από και προς 

αυτές. Οι βασικότεροι στόχοι εισαγωγής του συστήματος περιλαμβάνουν:

- την ελαχιστοποίηση των λαθών κατά την εκτέλεση των παραγγελιών

- την ηλεκτρονική ενημέρωση δεδομένων σχετικά με τους πελάτες και την 

αποθήκη

- την αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού των αποθηκών
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- τη βελτίωση της αξιοποίησης του αποθηκευτικού χώρου

- τη μείωση των επιπέδων των αποθεμάτων και των απαιτήσεων διακίνησής 

τους

Τα τελευταία χρόνια η αγορά λογισμικού και υπηρεσιών WMS σημειώνει αύξηση 

χρόνο  με  το  χρόνο  τοποθετώντας  τα  στις  πρώτες  θέσεις  των  εφαρμογών  που 

σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Σε γενικές γραμμές η εταιρεία προσδοκά 

από το σύστημα WMS να αυξήσει την παραγωγικότητα της αποθήκης κατά 25%, να 

πετύχει ακρίβεια αποθεμάτων κοντά στο 100%, να βελτιώσει την αξιοποίηση του 

χώρου  κατά  10-20%,  να  μειώσει  τα  αποθέματα  ασφαλείας  κατά  15-30%  και  να 

αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται είτε εισάγονται από τους χρήστες με data entry 

ή  σαρωτές  Barcode  και  RFID,  είτε  αντλούνται  από  το  σύστημα  διαχείρισης  των 

πόρων της επιχείρησης (ERP: Enterprise Resource Planning).

Η αναγνώριση των δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία του WMS είναι 

κρίσιμη καθώς η διασύνδεση διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί 

πάντα ένα σύνθετο έργο. Στο σημείο αυτό έχει προκύψει η ανάγκη τροποποίησης του 

ERP ώστε να αποθηκεύονται πληροφορίες που απαιτούνται από το WMS. 

Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται μια άποψη από την εφαρμογή του λογισμικού.

Σύστημα διαχείρισης των πόρων της επιχείρησης (ERP)

Το σύστημα ERP είναι ένα πακέτο λογισμικού που ενσωματώνει οργανωσιακά 

πληροφοριακά συστήματα και παρέχει μια υποδομή για την σφαιρική πληροφόρηση 

της  διοίκησης.  Στην  γενική  του  μορφή  περιλαμβάνει  όλους  τους  τομείς  της 

επιχείρησης,  το  λογιστήριο,  την  διαχείριση  των  πελατών,  την  διαχείριση  της 

εφοδιαστικής  αλυσίδας,  την  παραγωγή,  τις  πωλήσεις,  τους  ανθρώπινους  πόρους. 

Δημιουργεί  έτσι  ένα  ενοποιημένο  πληροφοριακό  σύστημα  και  παρέχει  έγκαιρη 

ανάλυση και έκθεση των πωλήσεων, των πελατών, των αποθεμάτων, της παραγωγής, 

των ανθρώπινων πόρων και των λογιστικών στοιχείων. Γενικότερα, το σύστημα ERP 

επιτρέπει το μοίρασμα διαφόρων βάσεων δεδομένων σε ένα δικτυακό περιβάλλον, 

την  αποθήκευση και  την  επεξεργασία  όλων  των  δεδομένων της  εταιρείας  σε  μια 

μοναδική  βάση  δεδομένων,  διανέμοντάς  την  σε  πολλούς  χρήστες.  Οι  συνήθεις 

εφαρμογές  ERP  καλύπτουν  τα  χρηματοοικονομικά  δεδομένα,  τα  δεδομένα  των 

ανθρωπίνων πόρων, των λειτουργιών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και των 
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πωλήσεων και του marketing. Αυτοί είναι και οι τομείς που καλύπτονται από το ERP 

στην  BauLogistics.  Πολλά  συστήματα  ERP προσφέρουν  πλέον  πρόσθετα  πακέτα 

μέτρησης  της  επίδοσης,  τα  οποία  είναι  εστιασμένα  στο  να  βοηθήσουν  στην 

διαχείριση του μεγάλου πλήθους δεδομένων που συγκεντρώνονται στο σύστημα. Η 

εταιρεία εξετάζει την αγορά ενός τέτοιου πρόσθετου πακέτου.

Στην εικόνα 3 παρουσιάζεται μια άποψη από την εφαρμογή του λογισμικού.

Εικόνα 3. Άποψη του συστήματος διαχείρισης των πόρων της επιχείρησης

3.6 Αποστολή και στρατηγική της επιχείρησης

Η αποστολή της  εταιρείας,  όπως αναφέρθηκε ήδη,  είναι  η  παροχή υπηρεσιών 

Third-Party Logistics στον τομέα των δομικών υλικών.

Η εταιρεία είναι στην θέση να προσφέρει υψηλό βαθμό ευελιξίας στις υπηρεσίες 

της, καθώς και σχετικά χαμηλό κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς, σε σύγκριση με 

τους  ανταγωνιστές  της.  Αυτός  ο  συνδυασμός  χαρακτηρίζεται  ως  στρατηγική 

«κόστους και διαφοροποίησης», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Sum & Teo 

(1999) και οδηγεί σε καλύτερη λειτουργική και χρηματοοικονομική επίδοση από ότι 

οι στρατηγικές του «καθαρού κόστους» και της «καθαρής διαφοροποίησης» (Yeung 

et al. 2006). 
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Ακολουθεί το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας,  για την κατάρτιση του οποίου 

απαιτήθηκε  η  καταγραφή  πλήθους  δεδομένων.  Η  εργασία  αυτή  εκτελέστηκε  από 

ομάδα στελεχών της  εταιρείας  με διαφορετικές  ειδικότητες  (στελέχη διευθύνσεων 

αποθήκης, πληροφορικής και λογιστηρίου). Τα δεδομένα που εξετάστηκαν είναι τα 

ιστορικά στοιχεία πωλήσεων και υλικών, οι απαιτήσεις παραλαβών και αποστολών, 

οι απαιτήσεις αποθήκευσης και ενδοδιακίνησης, οι μονάδες μέτρησης των υλικών και 

τα υφιστάμενα λειτουργικά κόστη.

Σχήμα 11. Στρατηγικός χάρτης της εταιρείας BauLogistics
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3.7 Αναγνώριση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας

Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας που έχουν αναγνωριστεί από την εταιρεία είναι:

• Κοινοί στόχοι και συμβατά συμφέροντα με τον αποθέτη

• Συμβατότητα πληροφοριακών συστημάτων 

• Συμβατότητα οργανωσιακής κουλτούρας

• Πελατοκεντρισμός 

• Εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένες αγορές / προϊόντα / διαδικασίες 

• Χρηματοοικονομική σταθερότητα του αποθέτη

• Συχνή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 

• Κοινή επένδυση για την επίτευξη των σκοπών της συνεργασίας 

• Κοινός σχεδιασμός, διαχείριση και έλεγχος της σχέσης 3PL 

• Ύπαρξη μηχανισμών για την επίλυση διαφορών 

• Ισορροπία ισχύος μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών 

• Ικανότητα του πάροχου να διατηρείται ενήμερος με τις νέες τεχνολογίες 

• Αμοιβαία αντιμετώπιση του κινδύνου και των ανταμοιβών 

• Βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών / μείωση του κόστους διανομής 

• Ταχύτητα και ευελιξία στην παροχή υπηρεσιών

• Υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης του αποθέτη

• Κατανόηση των αναγκών εφοδιαστικής αλυσίδας του αποθέτη 

3.8 Κίνδυνοι στην σχέση 3PL

Οι  κίνδυνοι  που  εγκυμονούν  στις  διάφορες  φάσεις  της  σχέσης  του  πάροχου 

υπηρεσιών 3PL και του πελάτη έχουν εντοπιστεί από τους υπευθύνους της εταιρείας 

BauLogistics και είναι οι ακόλουθοι:

Κίνδυνοι κατά την πώληση

• Καλλιέργεια προσδοκιών για τέλεια επίδοση σε όλη την διαδικασία

• Η παρακράτηση πληροφοριών 

• Η ανάθεση του εγχειρήματος από την πλευρά του πελάτη σε κάποιον που 

αντιτίθεται στην εξωτερική ανάθεση (outsourcing)
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• Η αδυναμία κατανόησης της πραγματικής αιτίας που οδηγεί τον πελάτη στην 

εξωτερική ανάθεση 

• Δημιουργία μη ρεαλιστικών προσδοκιών

• Ανεπαρκής περιγραφή του εγχειρήματος

• Η συνεργασία με στέλεχος που δεν έχει την εξουσιοδότηση να λαμβάνει 

αποφάσεις

• Η έλλειψη στήριξης από την ανώτατη διοίκηση της εταιρείας – πελάτη

• Η ελλιπής αποσαφήνιση διαφόρων θεμάτων

Κίνδυνοι στην φάση επιλογής

• Χρήση περιορισμένου ερωτηματολογίου

• Κακή ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής 

προσφορών

• Η ταυτόχρονη υποβολή πολλών προτάσεων 

• Η αναμονή από τον υποψήφιο αποθέτη για απάντηση ενώ δεν έχουν δοθεί οι 

απαραίτητες πληροφορίες

• Ο φόβος επισήμανσης λαθών στα στοιχεία και δεδομένα που έχουν 

προσκομιστεί από τον πελάτη

• Η αποφυγή πρόσθετων ερωτήσεων και αποσαφηνίσεων για χάριν της 

έγκαιρης ανταπόκρισης

• Η αδυναμία της διεξοδικής ανάλυσης των δεδομένων

• Η ελλιπής συνεργασία του υποψήφιου πελάτη όταν απαιτούνται πληροφορίες 

διόρθωσης δεδομένων

• Η κατανόηση των αναγκών πληροφοριακής τεχνολογίας

• Αγνόηση χρηματοοικονομικών θεμάτων που σχετίζονται με τον πελάτη και 

μετάθεση για αργότερα στη διαδικασία

• Η παροχή περιορισμένου χρονικού περιθωρίου από τον πελάτη για την 

προετοιμασία της πρότασης

• Η κατάθεση πολύ μεγάλης και περίπλοκης πρότασης

• Αποτυχία ολοκλήρωσης της συνεργασίας
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Κίνδυνοι στην φάση υλοποίηση της συνεργασίας

• Η έλλειψη στήριξης από την ανώτατη διοίκηση της εταιρείας αποθέτη

• Η έλλειψη μηχανισμού λήψης αποφάσεων στον αποθέτη

• Υποσχέσεις της τελευταίας στιγμής

• Η δέσμευση της ομάδας υλοποίησης του έργου και σε άλλα έργα

• Η συμπίεση του απαιτούμενου χρόνου υλοποίησης ή η μεταφορά της 

ημερομηνίας έναρξης

• Η αγνόηση συγκεκριμένων εργασιακών ζητημάτων, όπως η ποιότητα και η 

διαθεσιμότητα των υπαλλήλων στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή

• Η διατήρηση μιας ουδέτερης στάσης

• Η διακοπή της εντατικής επικοινωνίας με τον αποθέτη

• Η ανυπαρξία  μέτρησης της επίδοσης και περιοδικών αναφορών

• Η άρνηση αποδοχής της ευθύνης ενώ έχει ξεκινήσει η εξωτερική ανάθεση

• Η πρόωρη παύση της ομάδας υλοποίησης του έργου

• Η παράληψη ανάπτυξης δεικτών μέτρησης σε συνεργασία με τον αποθέτη

• Ενδεχόμενη προσδοκία του αποθέτη για το 100 τοις εκατό της σύμβασης από 

την 1η μέρα

• Η ελλιπής διευκρίνιση των δεικτών (και πώς αλληλοεπηρεάζονται) στους 

εργαζόμενους από την πλευρά του αποθέτη

• Η χρήση των μετρήσεων και των δεικτών ως «μαστίγιο» αντί για εργαλείο 

διαχείρισης της σχέσης

• Η καθυστέρηση στην επίλυση προβλημάτων που έχουν προκύψει

• Η έλλειψη διάθεσης για αλληλοβοήθεια

• Αδυναμία προσαρμογής των διαδικασιών και της εκπαίδευσης για την 

αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης και των κενών ποιότητας

• Υπερβολική αντίδραση από την πρώτη εμφάνιση προβλήματος ποιότητας

Φάση μακροχρόνιας εφαρμογής

• Ανεπαρκής επικοινωνία με την ανώτατη διοίκηση του αποθέτη

• Προβληματική σχέση μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας του αποθέτη
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• Η κατάργηση της καθημερινής επαφής μεταξύ των στελεχών αμφότερων των 

εταιρειών

• Αδυναμία προδραστικότητας

• Αδυναμία διατήρησης των μετρήσεων και των δεικτών και μέσω αυτών του 

ελέγχου της σχέσης

3.9 Μέτρηση της επίδοσης 3PL

Η  μέτρηση  της  επίδοσης  3PL  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  συνεχούς 

βελτίωσης στην επιχείρηση. Η επίτευξή της, ωστόσο, απαιτεί την αναγνώριση της 

πλέον ενδεδειγμένης προσέγγισης.

Η  πρόκληση  που  αντιμετωπίζουν  τα  στελέχη  έγκειται  στην  εύρεση  σαφών, 

αντικειμενικών δεικτών επίδοσης που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και που 

είναι ευθυγραμμισμένοι με την στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας. Η εταιρεία έχει 

ως στόχο την επίτευξη αριστείας σε κάθε μία από τις λειτουργικές μονάδες της. Για 

αυτόν τον λόγο οι μετρήσεις εστιάζουν στις επιμέρους λειτουργικές διαδικασίες των 

τμημάτων. Ιστορικά, οι περισσότερες εταιρείες επικεντρώνονται σε αυτόν τον τομέα. 

Αυτοί οι δείκτες θα πρέπει βεβαίως, όπως έχει αναλυθεί νωρίτερα, να είναι επίσης 

ευθυγραμμισμένοι με την στρατηγική της εταιρείας.

Για τις ανάγκες της μελέτης περίπτωσης θα υπάρξει εστίαση σε τρεις κρίσιμους 

παράγοντες  επιτυχίας  που  αποδίδουν  και  το  βασικό  πυρήνα της  στρατηγικής  της 

εταιρείας. Πρόκειται για:

• Ευελιξία

• Κόστος αποθήκευσης

• Κόστος μεταφοράς

Για τον καθορισμό των δεικτών η εταιρεία λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

• Οι δείκτες είναι ευθυγραμμισμένοι με την εταιρική στρατηγική και τους 

στόχους

• Κάθε δείκτης ανατίθεται σε κάποιον υπεύθυνο

• Οι δείκτες είναι απλοί, εύκολα κατανοητή

• Εμπλέκεται η σωστή ομάδα για τον προσδιορισμό των ενδεδειγμένων 

δεικτών
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• Οι δείκτες είναι κοινοί σε ολόκληρη την επιχείρηση

• Οι δείκτες γίνονται αποδεκτοί σε ολόκληρη την οργάνωση

Συσχέτιση δεικτών διαφόρων επιπέδων

Αναφέρθηκε  ήδη στο  α’  μέρος  της  παρούσας  εργασίας,  ότι  είναι  σκόπιμο να 

συσχετιστούν μεταξύ τους οι δείκτες των διαφόρων επιπέδων. Η εστίαση ωστόσο της 

εργασίας  βρίσκεται  στον  καθορισμό  και  τον  υπολογισμό  δεικτών  λειτουργικών 

διαδικασιών.

Επιλογή δεικτών λειτουργικών διαδικασιών

Οι δείκτες των λειτουργικών διαδικασιών που επιλέχθηκαν σε πρώτη φάση από 

τους αρμόδιους της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα και με γνώμονα 

την επικέντρωση σε μικρό, διαχειρίσιμο αριθμό, εμφανίζονται στον πίνακα 8.
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Πίνακας 8

Δείκτες λειτουργικού επιπέδου για την λειτουργία της μεταφοράς

• Χρόνος διεκπεραίωσης φόρτωσης
• Ώρες εργασίας ανά φορτωθείσα μονάδα ανά παραγγελία
• Κόστος εργασίας ανά φορτωθείσα μονάδα ανά παραγγελία
• Αριθμός παραγγελιών που χειρίστηκαν σωστά (εντός χρόνου και ολοκληρωμένες)

Δείκτες λειτουργικού επιπέδου διαχείρισης αποθεμάτων

• Απόθεμα ανά προϊόν κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου 
• Αριθμός ζημιών / απαιτήσεων

Δείκτες λειτουργικού επιπέδου για την λειτουργία της αποθήκης

• Χρόνος διεκπεραίωσης παραλαβής των εμπορευμάτων
• Ώρες εργασίας ανά εισαχθείσα μονάδα ανά παραγγελία
• Κόστος εργασίας ανά εισαχθείσα μονάδα
• Αξιοποίηση της δυναμικότητας αποθήκευσης:  •  αριθμός θέσεων παλετών

 • δυναμικότητα αποθήκευσης
 • περιεχόμενα συνολικά αποθήκης

• Αριθμός φορτηγών που εκφορτώθηκαν ανά δεδουλευμένη μονάδα χρόνου
• Αξιοπιστία αποθήκης: αριθμός παρατηρημένων αποκλίσεων κατά την απογραφή (ποσότητα, σε λάθος θέση)
• Αριθμός γραμμών παραγγελιών που χειρίστηκαν σωστά



Συλλογή δεδομένων

Η  συλλογή  των  απαιτούμενων  δεδομένων  γίνεται  μέσω  του  συστήματος 

διαχείρισης  της  αποθήκης  (WMS)  της  εταιρείας.  Στο  σύστημα  καταχωρούνται 

συστηματικά τα ακόλουθα δεδομένα:
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• Καρτέλα πελάτη (κατά την 1η παραγγελία)

• Παραγγελία / γραμμές παραγγελίας

• Ημερομηνία και ώρα εισαγωγής της παραγγελίας

• Επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης (από πελάτη)

• Υποσχόμενη ημερομηνία παράδοσης (από την BauLogistics)

• Προγραμματισμένη ημερομηνία φόρτωσης

• Προγραμματισμένη ημερομηνία αποστολής

Στην εικόνα 4 εμφανίζεται ένα απόσπασμα από την καταχώρηση της παραγγελίας 

του WMS της εταιρείας.

Από  τα  τερματικά  χειρός  που  λειτουργούν  στην  αποθήκη  γίνεται  συλλογή 

πλήθους  πρόσθετων δεδομένων  που  αφορούν  τις  λειτουργίες  της  παραλαβής,  της 

απόθεσης, της ενδοδιακίνησης, της συλλογής και της αναπλήρωσης . Στη συνέχεια 

περιγράφεται ενδεικτικά ο τρόπος συλλογής των δεδομένων για κάποιους από τους 

επιλεγμένους δείκτες.

Εικόνα 4. Καταχώρηση παραγγελίας στο WMS

Αξιοποίηση της δυναμικότητας αποθήκευσης & απόθεμα ανά προϊόν 

Η  εικόνα  5  απεικονίζει  την  αποθήκη  σε  κάτοψη.  Ανάλογα  με  τα  κριτήρια 

αναζήτησης που καταχωρούνται στο πάνω μέρος (π.χ. τον κωδικό ενός είδους που 
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εμφανίζεται  σε  κόκκινο  κύκλο)  εμφανίζονται  με  κίτρινο  χρώμα  τα  σημεία  που 

υπάρχει απόθεμα που πληροί τα κριτήρια αναζήτησης. 

Εικόνα 5. Αποθήκη σε κάτοψη με ένδειξη θέσεων όπου υπάρχει επιλεγμένο είδος
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Εικόνα 6. Απόσπασμα έκθεσης του WMS για τα αποθέματα ανά είδος και αποθέτη

Ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (κάθε 1η ημέρα της εβδομάδας και κάθε 

1η ημέρα  του  μήνα)  γίνεται  αποτύπωση  της  αξιοποίησης  της  δυναμικότητας  της 

αποθήκης σε τρία επίπεδα:
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• Αριθμός κατειλημμένων θέσεων παλετών

• Συνολικός αξιοποιημένος χώρος αποθήκευσης

• Συνολικά περιεχόμενα αποθήκης

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε βάση δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση. 

Με  τον  ίδιο  τρόπο  και  για  τα  ίδια  χρονικά  διαστήματα  καταχωρούνται  και  τα 

αποθέματα  για  κάθε  αποθηκευμένο  είδος.  Στην  εικόνα  6  παρουσιάζεται  ένα 

απόσπασμα μιας  έκθεσης του  WMS της  Mantis για  τα αποθέματα ανά είδος  και 

αποθέτη.

Χρόνος διεκπεραίωσης παραλαβής

Εικόνα 7. Καταγραφή ώρας εκτέλεσης διαφόρων δραστηριοτήτων στο WMS

Ως ώρα έναρξης της παραλαβής λαμβάνεται η ώρα και φυσικά η ημερομηνία που 

γίνεται η εκφόρτωση του πρώτου κωδικού με τα τερματικά χειρός (βλ. εικόνα 7). 
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Ώρα  λήξης  θεωρείται  η  ώρα  καταχώρησης  του  δελτίου  αποστολής.  Ο  χρόνος 

διεκπεραίωσης φόρτωσης προκύπτει ως εξής:

• Χρόνος διεκπεραίωσης παραλαβής = ώρα λήξης - ώρα έναρξης

Αυτή οι χρόνοι συλλέγονται και καταχωρούνται σε βάση δεδομένων για περαιτέρω 

ανάλυση.

Ώρες εργασίας ανά εισαχθείσα μονάδα ανά παραγγελία (ή γραμμή παραγγελίας)

Από  την  επεξεργασία  των  καταχωρημένων  δεδομένων  κατά  την  παραλαβή 

προκύπτουν  οι  ώρες  εργασίας  ανά  εισαχθείσα  μονάδα  ανά  παραγγελία  και  ανά 

γραμμή παραγγελίας.

Κόστος εργασίας ανά εισαχθείσα μονάδα

Συνδυάζοντας  τα  δεδομένα  του  προηγούμενου  δείκτη  με  στοιχεία  της 

μισθοδοσίας προκύπτει και το κόστος εργασίας ανά εισαχθείσα μονάδα

Ώρες εργασίας ανά φορτωθείσα μονάδα ανά παραγγελία

Από  την  επεξεργασία  των  καταχωρημένων  δεδομένων  κατά  την  φόρτωση 

προκύπτουν οι ώρες εργασίας ανά φορτωθείσα μονάδα ανά παραγγελία.

Κόστος εργασίας ανά φορτωθείσα μονάδα ανά παραγγελία

Συνδυάζοντας  τα  δεδομένα  του  προηγούμενου  δείκτη  με  στοιχεία  της 

μισθοδοσίας  προκύπτει  και  το  κόστος  εργασίας  ανά  φορτωθείσα μονάδα  ανά 

παραγγελία.

Αριθμός φορτηγών που εκφορτώθηκαν ανά δεδουλευμένη μονάδα χρόνου

Από  την  επεξεργασία  των  καταχωρημένων  δεδομένων  κατά  την  παραλαβή 

προκύπτει  και  ο  αριθμός  των  φορτηγών  που  εκφορτώθηκαν  ανά  δεδουλευμένη 

μονάδα χρόνου.

Αριθμός παρατηρημένων αποκλίσεων κατά την απογραφή

Η  εταιρεία  διενεργεί  ανά  3  μήνες  φυσική  απογραφή.  Τα  αποτελέσματα 

συγκρίνονται με τα δεδομένα που βρίσκονται καταχωρημένα στη βάση δεδομένων. 

Διατηρούνται δείκτες τόσο για τις αποκλίσεις ποσότητας, όσο και για την τοποθέτηση 

του αποθέματος σε λάθος θέση.
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Χρόνος διεκπεραίωσης φόρτωσης

Εικόνα 8. Δελτίο αποστολής με ημερομηνία και ώρα έκδοσης
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Ως ώρα έναρξης της φόρτωσης λαμβάνεται η ώρα και φυσικά η ημερομηνία που 

γίνεται η συλλογή του πρώτου κωδικού της φόρτωσης με τα τερματικά χειρός. Ώρα 

λήξης θεωρείται η ώρα έκδοσης του δελτίου αποστολής (βλ. εικόνα 8). Ο χρόνος 

διεκπεραίωσης φόρτωσης προκύπτει ως εξής:

• Χρόνος διεκπεραίωσης φόρτωσης = ώρα λήξης - ώρα έναρξης

Αυτή οι χρόνοι συλλέγονται και καταχωρούνται σε βάση δεδομένων για περαιτέρω 

ανάλυση.

Αριθμός γραμμών παραγγελιών που χειρίστηκαν σωστά & αριθμός ζημιών

Η  εταιρεία  παρακολουθεί  και  καταγράφει  συστηματικά  κάθε  είδους  λάθη, 

συμπεριλαμβανομένων των παραγγελιών που χειρίστηκαν λάθος  και των ζημιών (βλ. 

εικόνα 9).

Εικόνα 9. Καταγραφή λαθών

Ο αριθμός λαθών προκύπτει άμεσα ενώ μετά από επεξεργασία των δεδομένων 

προκύπτει ο ζητούμενος δείκτης «Αριθμός γραμμών παραγγελιών που χειρίστηκαν 

σωστά» ως εξής:
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• Αριθμός γραμμών παραγγελιών που χειρίστηκαν σωστά = 

συνολικές παραγγελίες – παραγγελίες που χειρίστηκαν λάθος

Από τις ίδιες καταχωρήσεις προκύπτει και ο αριθμός των ζημιών.

Ανάλυση δεδομένων

Όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνονται για τους δείκτες λειτουργικού επιπέδου 

υποστηρίζουν την λήψη αποφάσεων,  την δημιουργία αναφορών επίδοσης για την 

ανώτατη διοίκηση, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τον στρατηγικό σχεδιασμό. 

Εικόνα 10. Αναφορά παραγωγικότητας εργασίας

Στην εικόνα 10 παρουσιάζεται ενδεικτικά μια αναφορά που εκδίδεται ήδη και 

αφορά την παραγωγικότητα εργασίας.

Η BauLogistics εκμεταλλεύεται ήδη τις δυνατότητες των σημερινών λογιστικών 

φύλλων  και  βάσεων  δεδομένων,  όπως  το  Microsoft  Excel  και  η  Access,  που 

επιτρέπουν την εύκολη ανάλυση των δεδομένων. Οι δείκτες παρακολουθούνται με τη 

μορφή διαγραμμάτων, όπως παρουσιάζεται στα ακόλουθα γραφήματα.
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Αριθμός φορτηγών που φορτώθηκαν ανά δεδουλευμένη ώρα
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Γράφημα 5. Αριθμός φορτηγών που φορτώθηκαν ανά δεδουλευμένη ώρα

Ωστόσο,  η  απλή  αναφορά  σε  δείκτες  και  αριθμούς  που  αποτυπώνονται  σε 

γραφήματα  ή  διαγράμματα  δεν  είναι  αρκετή.  Η  εταιρεία  βρίσκεται  στη  φάση 

υλοποίησης ενός έργου που αφορά την δημιουργία των απαραίτητων εκθέσεων και 

αναφορών μέσα από τα πληροφοριακά συστήματα που αναφέρθηκαν.  Σε αυτό το 

πλαίσιο εξετάζεται η αγορά ενός πρόσθετου πακέτου διαχείρισης των δεδομένων της 

μέτρησης της επίδοσης που προσαρμόζεται στο σύστημα ERP .

Η ανάλυση αναφέρεται σε μια εξέταση των γεγονότων και των δεδομένων που θα 

αποτελέσουν  τη  βάση για  αποτελεσματικές  αποφάσεις.  Παραδείγματα  αναλύσεων 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Εξέταση των τάσεων και των αλλαγών σε βασικούς δείκτες επίδοσης 

• Υπολογισμός μέσων τιμών, τυπικών αποκλίσεων κλπ.

• Η αναζήτηση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων δεικτών επίδοσης με τη 

χρήση εξελιγμένων στατιστικών εργαλείων όπως το συσχετισμό και την 

ανάλυση παλινδρόμησης

Οι  όγκοι  των  δεδομένων  που  αποκτήθηκαν  στο  λειτουργικό  επίπεδο  είναι 

χρήσιμοι για την καθημερινή λήψη αποφάσεων και για τις διαδικασίες ελέγχου. Κατά 

κανόνα  χρειάζονται  όμως  περαιτέρω  επεξεργασία  και  ανάλυση  για  να  είναι 

κατάλληλα για την ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης ή για στρατηγικό σχεδιασμό. 
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Για  παράδειγμα,  η  ανάπτυξη  ενός  συγκεντρωτικού  δείκτη  ικανοποίησης  πελατών 

μπορεί να επιτευχθεί σταθμίζοντας μετρήσεις της ικανοποίησης, το μερίδιο αγοράς 

και την απώλεια ή την προσέλκυση πελατών. Η αποτελεσματική ανάλυση απαιτεί πιο 

προηγμένες στατιστικές μεθόδους. Η εταιρεία προσπαθεί να αναπτύξει βελτιωμένες 

γνώσεις στην στατιστική ανάλυση για ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες.
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Γενικά συμπεράσματα

Tο ενδιαφέρον για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Third-Party Logistics έχει 

αυξηθεί  σημαντικά  τα  τελευταία  χρόνια.  Αυτό  συνέβη  καθώς  οι  εταιρείες 

αποκαθετοποιούνται,  απομαζικοποιούνται,  εστιάζουν  στις  κύριες  ικανότητές  τους 

και  αναζητούν  εξωτερικούς  συνεργάτες  για  την  διαχείριση  πολλών  από  τις 

λειτουργίες Logistics.

Η σχέση πάροχου 3PL και αποθέτη πρέπει να είναι μια δυναμική διαδικασία. 

Απαιτεί  διαρκή  έλεγχο  και  επαναπροσδιορισμό.  Είναι  βεβαίως  σε  θέση,  εφόσον 

δομηθεί  μια  σχέση  με  ισχυρή  δέσμευση  και  γίνουν  οι  αναγκαίες  επενδύσεις,  να 

συμβάλει στη συνεχή βελτίωση και να οδηγήσει σε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

για τον αποθέτη στο σημερινό ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Οι σημερινές επιχειρήσεις 3PL απαιτούν ακριβής, ευθυγραμμισμένη εκτέλεση της 

στρατηγικής, της τακτικής και των λειτουργικών διαδικασιών. Πολλές επιχειρήσεις 

έχουν  συνειδητοποιήσει  ότι  η  διαφορά  μεταξύ  της  επιτυχίας  και  της  αποτυχίας 

εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητα να εντοπίζουν, να καθορίζουν και 

παρακολουθούν  τους  βασικούς  δείκτες  επίδοσης.  Ότι  μετριέται  βελτιώνεται.  Η 

μέτρηση βεβαίως λανθασμένων πραγμάτων παράγει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Η 

σωστή  διαδικασία  διαχείρισης  της  επίδοσης  εξασφαλίζει  την  ισορροπία  των 

μετρήσεων σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας, οδηγώντας στην εξοικονόμηση πόρων, 

στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, της ποιότητας και 

της αποδοτικότητας. 

Δεν αρκεί βεβαίως η επιλογή και ο υπολογισμός κάποιων δεικτών. Οι δείκτες θα 

πρέπει να συγκρίνονται με στόχους, οι οποίοι με τη σειρά τους καθορίζονται από την 

στρατηγική της εταιρείας. Πολύ διαδεδομένη είναι και η σύγκριση με τις καλύτερες 

επιδόσεις στον κλάδο, αλλά και πέρα από αυτόν. 

Σε αυτήν την εργασία έγινε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τον ρόλο 

της  μέτρησης  της  επίδοσης  γενικότερα,  και  των  δεικτών  των  λειτουργικών 

διαδικασιών ειδικότερα, στις εταιρίες Third-Party Logistics. Στην μελέτη περίπτωσης 

που  ακολούθησε,  περιγράφεται  επίσης  ένα  σύστημα  μέτρησης  της  επίδοσης 

επιχείρησης 3PL του ελληνικού χώρου. 

Το  σύστημα  μέτρησης  της  επίδοσης  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  ένα  αυτόνομο 

πληροφοριακό σύστημα. Είναι η καρδιά της διαδικασίας μέτρησης της επίδοσης και 
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παίζει κρίσιμο ρόλο στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης. 

Στον πυρήνα του συστήματος βρίσκονται οι δείκτες μέτρησης της επίδοσης, οι οποίοι 

κατηγοριοποιούνται σε τρία επίπεδα, το στρατηγικό, το τακτικό και το επίπεδο των 

λειτουργικών διαδικασιών. Ειδική εστίαση έγινε στην επιλογή και τον υπολογισμό 

των δεικτών των λειτουργικών διαδικασιών.

Υπάρχουν  και  κάποιοι  περιορισμοί  στην  παρούσα  εργασία,  οι  οποίοι  θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν κίνητρο για μελλοντικές εργασίες.  Πολλές πτυχές της 

μέτρησης της επίδοσης σε επιχειρήσεις 3PL δύναται να διερευνηθούν αναλυτικότερα, 

όπως είναι, για παράδειγμα, η συσχέτιση των δεικτών των διαφόρων επιπέδων ή η 

συχνότητα και η ποιότητα της περιοδικής ανασκόπησης του συστήματος μέτρησης 

της επίδοσης.

Ένα ακόμα πεδίο που θα μπορούσε να διερευνηθεί  είναι  ο  καθορισμός  και  ο 

υπολογισμός  καθοδηγητικών  δεικτών.  Όπως  αναφέρθηκε,  πρόκειται  για  μια 

κατηγορία δεικτών που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια,  οι  οποία επιτρέπει στις 

εταιρείες  να  γίνουν  πιο  προδραστικές,  κατανοώντας  την  σχέση  τέτοιου  είδους 

δεικτών με τις επιπτώσεις στο άμεσο μέλλον τους.

Τα  επόμενα  χρόνια  αναμένεται  να  υιοθετηθούν  συστήματα  μέτρησης  της 

επίδοσης από τις περισσότερες εταιρείες, καθώς αποτελούν σημαντικό εργαλείο για 

την  συνεχή  βελτίωση  και  την  απόκτηση  και  διατήρηση  ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων.   Πιθανά θέματα μελλοντικών εργασιών θα μπορούσαν  να  είναι 

επίσης  η  διερεύνηση  των  επιπτώσεων  σε  διάφορες  εταιρίες  του  κλάδου  στον 

ελληνικό  χώρο,  μετά  από  την  μακροχρόνια  χρήση  συστημάτων  μέτρησης  της 

επίδοσης. 

Τέλος,  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  θα  είχε  η  μελέτη  δεικτών  που  αποτυπώνουν

δια-οργανωσιακές επιδόσεις, των οποίων η χρήση αναμένεται να διαδοθεί καθώς οι 

εταιρίες  Third-Party  Logistics  εντάσσονται  στις  εφοδιαστικές  αλυσίδες  διαφόρων 

οργανισμών, από τις οποίες το ζητούμενο είναι η συνολική αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα.
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