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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, η αποδοτικότητα των αποθηκών είναι 

ένας κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας για να διαχειριστεί αποτελεσµατικά η 

εφοδιαστική αλυσίδα και να επιτευχθεί η µέγιστη απόδοση. Γι’ αυτό το λόγο, το 

λογισµικό WMS (Warehouse Management System) που σχεδιάζεται 

αποκλειστικά για τη διαχείριση αποθηκών έχει γίνει δηµοφιλές τα τελευταία 

χρόνια.  Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Αποθηκών (WMS) χρησιµοποιούν διάφορες 

τεχνολογίες συµβάλλοντας αποτελεσµατικά στην αυτοµατοποίηση της αποθήκης.  

Εντούτοις η τάση που θεωρείται βέβαιο ότι θα επικρατήσει αποτελώντας στο 

κοντινό µέλλον ένα από τα βασικά στοιχεία µιας “έξυπνης αποθήκης” είναι η 

τεχνολογία RFID η οποία εκτιµάται ότι θα είναι και ο αντικαταστάτης του 

“γραµµωτού κώδικα”. Μελετήσαµε ως εκ τούτου τα συστήµατα WMS και αν 

συµφέρει τελικά τις επιχειρήσεις η αντικατάσταση της τεχνολογίας barcode από 

την νέα τεχνολογία RFID. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια των Συστηµάτων 

∆ιαχείρισης Αποθήκης (WMS), παρουσιάζεται αναλυτικά το πεδίο δράσης των 

WMS και επεξηγείται ο ουσιώδης ρόλος που διαδραµατίζουν στον τοµέα της 

αποθήκευσης. Ακόµη γίνεται αναφορά στα προϊόντα λογισµικού WMS των 

εταιρειών Mantis και OPTIMUM και σε κάποιες εφαρµογές αυτών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην γενικότερη µορφή της 

τεχνολογίας RFID, τους προµηθευτές αυτής της τεχνολογίας, τα οφέλη που 

προσφέρει στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, παραδείγµατα εφαρµογής της από την 

διεθνή πραγµατικότητα και πιθανά προβλήµατα ασφαλείας από την χρήση της. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται µια όσο το δυνατόν αναλυτική 

απεικόνιση του αντίκτυπου της εφαρµογής της τεχνολογίας RFID στα WMS, οι 

ανασταλτικοί παράγοντες για την ενσωµάτωσή της στα WMS των επιχειρήσεων, 

πώς πρέπει να σχεδιάζονται τα RFID/WMS συστήµατα, καθώς και παραδείγµατα 

WMS που διαχειρίζονται δεδοµένα εφαρµόζοντας την τεχνολογία RFID.  

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ολοκληρώνεται µε συµπεράσµατα που 

προέκυψαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας µας, καθώς και από την 
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µελέτη περιπτώσεων των ελληνικών εταιρειών Mantis, Optimum, Optisoft, 

Unique Com, Mobile Technology  που δραστηριοποιούνται στο χώρο των WMS. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
(WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS - WMS) 

 
 
Η αποθήκη είναι η "καρδιά" των logistics, ή όπως είπε κάποιος θεωρητικός, "αν 

τα logistics ήταν χώρα, τότε σίγουρα η πρωτεύουσά της θα ήταν η αποθήκη", 

υποδηλώνοντας την κοµβική σηµασία που έχουν οι αποθήκες και η αποθήκευση 

γενικά για τα logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα. Για να επιτευχθούν οι υψηλοί 

στόχοι µιας σύγχρονης αποθήκης χρειάζονται πλέον ολοκληρωµένα συστήµατα 

υψηλής ευφυΐας και αποτελεσµατικότητας. Τέτοια συστήµατα είναι τα Συστήµατα  

∆ιαχείρισης Αποθήκης (Warehouse Management Systems - WMS) για τα οποία 

γίνεται λόγος παρακάτω. 

  

 
1.1   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

       (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS - WMS)  
 

Η αποθήκευση την δεκαετία του ‘90 άρχισε να διαφέρει σηµαντικά από την 

αποθήκευση του πρόσφατος παρελθόντος, όταν οι αποθήκες θεωρούνταν ως 

κάποια αναπόφευκτα κέντρα κόστους που χρησίµευαν µόνο ως µεγάλες µονάδες 

αποθήκευσης αποθεµάτων. Ως αποτέλεσµα του παγκόσµιου ανταγωνισµού και 

των αρχών της εφοδιαστικής αλυσίδας, περιλαµβάνοντας κάποια εστίαση στον 

ολοκληρωµένο έλεγχο των καταλόγων αποθέµατος, η αποθήκευση έγινε 

σηµαντική δραστηριότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να υπερτερήσει 

κάποια εταιρία έναντι των ανταγωνιστών της όσον αφορά την εξυπηρέτηση 

πελατών, τα lead-times και τις δαπάνες [De Koster, 1998]. Οι αποθήκες τώρα 

(ξανά)σχεδιάζονται και αυτοµατοποιούνται για υψηλές ταχύτητες, που αυτό 

σηµαίνει, υψηλός ρυθµός παραγωγής και υψηλή παραγωγικότητα για να 

µειωθούν οι δαπάνες επεξεργασίας παραγγελιών. Όλο και πιο πολύ, αλλάζουν 

την ροή µέσα στις αποθήκες, όπου τα προϊόντα παραµένουν στην αποθήκη για 

πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα πλέον. 
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Με την αυξανόµενη ζήτηση για άριστη εξυπηρέτηση πελατών, οι 

σηµερινές αποθήκες πιέζονται για να αυξήσουν τους στόχους τους για ακρίβεια 

των καταλόγων αποθεµάτων, για έγκαιρη υπηρεσία παράδοσης, εξατοµικευµένη 

εκπλήρωση παραγγελιών, εύκαµπτες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας και 

ανταπόκριση στα ειδικά αιτήµατα πελατών. Έτσι η τεχνολογία της πληροφορίας 

(IT- Information Technology) έχει γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι των λειτουργιών 

της αποθήκης. Μια τέτοια τεχνολογία περιέχει ένα WMS, το οποίο σχεδιάζεται για 

να επιταχύνει το χρόνο φορτώµατος- ξεφορτώµατος της παραγγελίας, να 

βελτιώσει την ακρίβεια των καταλόγων αποθεµάτων, να διαχειριστεί καλύτερα τον 

χώρο της αποθήκης και να ενισχύσει την παραγωγικότητα της εργασίας. 

 Η έγκαιρη και ακριβής πληροφορία σχετικά µε τα προϊόντα, οι πηγές και οι 

διαδικασίες είναι ουσιώδεις για να θέσουν σε λειτουργία τον προγραµµατισµό 

(planning) και για να ελέγξουν την δοµή που πετυχαίνει αποτελεσµατικά την 

υψηλή αποδοτικότητα των λειτουργιών της αποθήκης που απαιτείται στην 

σηµερινή αγορά.  

 Ένα WMS παρέχει, αποθηκεύει και καταγράφει την πληροφορία που είναι 

αναγκαία για την αποτελεσµατική διαχείριση της ροής των προϊόντων εντός της 

αποθήκης, από την ώρα της λήψης µέχρι και την ώρα της φόρτωσης.  

Πιο συγκεκριµένα οι αντικειµενικοί σκοποί των WMS περιλαµβάνουν: 

• Ελαχιστοποίηση των λαθών που γίνονται όταν εκπληρώνεται µια 

παραγγελία µε τον προσδιορισµό ταυτότητας στα προϊόντα και τον συνεχή 

υπολογισµό τους 

• Αποστολή και παραλαβή σηµαντικών πληροφοριών για τον πελάτη ή την 

αποθήκη µε τον ελάχιστο δυνατό χρόνο υλοποίησης µέσω ηλεκτρονικής 

µεταβίβασης 

• Την αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού µε την διαχείριση και 

την θέσπιση προτεραιοτήτων στις εργασίες 

• Την µεγιστοποίηση της χρηστικότητας του χώρου επιλέγοντας τον 

κατάλληλο χώρο αποθήκευσης 

• Την µείωση του καταλόγου αποθεµάτων και τη διαχείριση αναγκών µέσω 

της συνεχής ροής πληροφορίας 
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Μετά την εµφάνισή τους την δεκαετία του ’70, τα WMS έγιναν δηµοφιλή, εξαιτίας 

της αυξανόµενης τάσης για την αυτοµατοποίηση της αποθήκης και την 

επακόλουθη ανάπτυξη των λύσεων λογισµικού στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ως 

αποτέλεσµα των γεγονότων, ολόκληρη η Αµερικάνικη αγορά διέθεσε 4 

δισεκατοµµύρια δολάρια το 2001 για την αυτοµατοποίηση της αποθήκης και 

σχεδόν το 50% αυτών τέθηκαν για την αγορά λογισµικού. Το ποσό για την αγορά 

λογισµικού για την αυτοµατοποίηση της αποθήκης όπως τα WMS αυξήθηκε στα 

2.915 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2006, από τα 1.646 δισεκατοµµύρια δολάρια 

που ήταν το 2001. Από το 2001, τα WMS ήταν η πιο δηµοφιλής λύση ανάµεσα 

στις λύσεις λογισµικού για την εφοδιαστική αλυσίδα περιλαµβάνοντας CRM 

(Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning) και 

TMS (Transport Management System) [Ramaswami, 2001]. Ακολουθώντας αυτή 

την τάση, αρκετές επιχειρήσεις εφάρµοσαν επιτυχώς τα WMS και ανέφεραν 

πολυάριθµα οφέλη ως αποτέλεσµα αυτών. 

Για παράδειγµα, η επιχείρηση Kimberly-Clark βελτίωσε την παραγωγή 

προϊόντων, αντικαθιστώντας το χειροκίνητο σύστηµα τοποθέτησης αποθέµατος 

(stock location system) µε WMS. Έτσι, µείωσε τα εργατικά έξοδα σε ποσοστό 

10% µέχρι 30%. Οµοίως, τα Disney Stores βελτίωσαν την παραγωγή των 

καταστηµάτων τους, αφού διαχειρίστηκαν καλύτερα τον φόρτο εργασίας τους 

κατά την περίοδο αιχµής και ελάττωσαν τον χρόνο επεξεργασίας παραγγελιών µε 

την εφαρµογή WMS [Maloney, 1997]. Με την προσθήκη νέου εξοπλισµού 

χειρισµού υλικών και µε µία εκσυγχρονισµένη real –time εφαρµογή WMS, η Nike 

(www.nike.com) αύξησε παραπάνω από το διπλάσιο την παραγωγή της, από 

100,000 µέχρι 250,000 µονάδες σε κάθε οκτάωρη βάρδια, αυξάνοντας την 

συνολική παραγωγικότητα από τις 40 -45 µονάδες την κάθε ώρα εργασίας σε 73 

µονάδες και οι παραγγελίες άγγιξαν σε ακρίβεια το 99.8%. Χάρη στα WMS, η 

Nestle (www.nestle.com) βελτιστοποίησε τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, 

βελτίωσε τον έλεγχο αποθέµατος και την ακρίβεια και αύξησε την αποδοτικότητα 

σε ολόκληρη την λειτουργία διανοµής στην κεντρική αποθήκη της (Central 

Systems and Automation 2000). Η Αµερικάνικη ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής 
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Ασφάλειας επισήµανε ότι πέτυχε ελάττωση του χώρου αποθήκευσης κατά 60,000 

ft2, αποφέροντας µείωση του κόστους ίσο µε 300,000$ χάρη στην 

αποτελεσµατικότητα των WMS [Harps, 2000]. 

 Γενικά, ένα WMS µπορεί να οδηγήσει σε 25% κέρδος στην παραγωγικότητα 

της αποθήκης, περίπου 100% ακρίβεια καταλόγου (inventory), 10- 20% βελτίωση 

στην αξιοποίηση του χώρου, 15-30% µείωση στα αποθέµατα ασφαλείας και 

σηµαντική βελτίωση στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών [Autry and Bobbitt 

2003,Smith 2003]. 

Παρά την ρόδινη πλευρά των πραγµάτων που παρουσιάστηκε παραπάνω, η 

εφαρµογή WMS αποτελεί ακόµη µια αποθαρρυντική δουλειά, όπως ερµηνεύτηκε 

από την αναφερόµενη αποτυχία των WMS της Adidas. Κάποια στιγµή τα 

προβλήµατα µε τα WMS οδήγησαν την κύρια αποθήκη της εταιρείας Adidas σε 

πλήρη στασιµότητα, µε τους πωλητές λιανικής να προµηθεύονται λίγα ή και 

κανένα ζευγάρι παπούτσια Adidas [Barnes, 2004]. 

Στην πραγµατικότητα, µόνο το 17% των συµµετεχόντων στην έρευνα που 

διεξήχθη από το WERC (Warehousing Education Research Council) θεώρησαν 

επιτυχή την εφαρµογή των WMS τους. Τα WMS µπορεί να είναι πολύ ακριβά για 

να εφαρµοστούν. Χαρακτηριστικά σε µια εταιρεία τα WMS κοστίζουν  250,000$ ή 

και περισσότερο [Autry and Bobbitt 2003]. Συγκεκριµένα το κόστος της άδειας για 

την εφαρµογή του λογισµικού WMS ποικίλει από 50,000$ µέχρι 250,000$, ενώ το 

κόστος της υπηρεσίας εφαρµογής ποικίλει από 5,000$ σε 75,000$. Επιπλέον, ο 

προµηθευτής του λογισµικού χρεώνει το 15 – 20% της αµοιβής της άδειας για την 

διαδικασία συντήρησης [Supply Chain Systems Magazine staff 2001]. Άλλα 

µειονεκτήµατα των WMS είναι η έλλειψη συµβατότητας,  οι περιορισµένες 

διευκολύνσεις, τα συχνά updates στο σύστηµα και η προσδοκώµενη αντοχή των 

υπαλλήλων στις αλλαγές που επιφέρονται από τα WMS [Mulaik and Cooper 

2000,Wilson and Drea 2002].  

Ο Faber et al. (2002) εξέτασε τον αντίκτυπο των WMS στην απόδοση των 

αποθηκών ως προς την πολυπλοκότητα της αποθήκης. Προς στιγµή, βρήκε ότι 

οι αποθήκες µε περισσότερες από 10,000 µονάδες διασφάλισης αποθέµατος 

(stock – keeping units - SKUs) ή περισσότερες από 10,000 γραµµές 
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παραγγελιών που επεξεργαζόταν κάθε µέρα απαιτούσαν WMS προσαρµοσµένο 

στις ανάγκες τους (tailor-made) αντί ενός τυποποιηµένου (standard). 

Ο Autry et al. (2005) απέδειξε το πόσο σηµαντικά επιδρά η εφαρµογή του 

λογισµικού και υλικού για τα WMS στην λειτουργία της αποθήκης και στην 

συνεπακόλουθη εκπλήρωση των αναγκών του πελάτη. 

Τυπικά, τα WMS εκτελούν µία ποικιλία από εργασίες της αποθήκης βασικές για 

την καθηµερινή λειτουργία της [eSync International(2004), Alexander 

Communications Group(2003) and Barnes(2004)].  

Παραδείγµατα τέτοιων εργασιών είναι οι ακόλουθες (Σχήµα 1.1): 

• Προετοιµασία παραγγελίας, είσοδος και προγραµµατισµός(Order 

entry/Preparation/Scheduling). Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει 

EDI(Electronic Data Interchange) είσοδο παραγγελίας, επιβεβαίωση 

παραγγελίας, δροµολόγηση της παραγγελίας και επιλογή µεγέθους 

συσκευασίας. 

• Inbound appointment scheduling: επιτρέπει στους υπεύθυνους της 

διακίνησης να εισαγάγουν πληροφορίες (π.χ. όνοµα µεταφορέα, 

προσδοκώµενο χρόνο άφιξης, προµηθευτή, εισερχόµενο αριθµό της 

παραγγελίας αγοράς, αριθµούς προϊόντων, SKU (stock keeping units), 

αριθµός ρυµουλκών) για τα ρυµουλκά που έρχονται στην αποθήκη για να 

παραδώσουν τις εισερχόµενες παραλαβές και τους υποδεικνύουν τα 

ραντεβού. 
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Σχήµα 1.1: Συνοπτικό διάγραµµα των λειτουργιών ενός WMS [Mulaik and  Cooper, 2000] 

 

• Προ-παραλαβή (pre-receiving): υπολογίζει τον προσδοκώµενο χρόνο 

παραλαβής και προγραµµατίζει χρονικά τους εισερχόµενους 

µεταφορείς. 

• Υποδοχή (receiving): κατά την οποία δηµιουργούνται εγγραφές στον 

κατάλογο, ετοιµάζεται η αποθήκευση των αποθεµάτων, αξιοποιείται η 

πληροφορία φόρτωσης και αντιστοιχίζονται τα ρυµουλκά στα σηµεία 

φόρτωσης. 

• Αποθήκευση (put away/storage): κατευθύνει τα υλικά από το σηµείο 

παραλαβής σε µια περιοχή αποθήκευσης και διαχειρίζεται το χρόνο 

που απαιτείται για την εύρεση αποθηκευτικού χώρου. 

• ∆ιασταύρωση παραγγελιών (cross-docking): παρακάµπτει τη 

διαδικασία αποθήκευσης για να διευκολύνει τη διαδικασία συνδυασµού 

των αποστολών των παραγγελιών που έχουν τον ίδιο προορισµό. 

• Επιθεώρηση: εξετάζει τη ζηµία και ελέγχει την απόκλιση µεταξύ της 

αποσταλείσας παραγγελίας (shipping order) και του φορτίου.  

Προγραµµατισµός 
εισερχόµενων 
ραντεβού 

Προ-παραλαβή/ 
Υποδοχή Αποθήκευση 

Ποιοτικός έλεγχος/ 
Επιθεώρηση 

( ∆ιαδικασία Εισόδου ) 

Καταχώρηση 
παραγγελίας/ 
Προετοιµασία/ 
Προγραµµατισµός 

Σχεδιασµός 
οµαδοποιηµένης 
παραγγελίας 
  

Περιοδική καταµέτρηση/ 
Ενηµέρωση απογραφής/ 
Ανεφοδιασµός/ 
Επαναποθήκευση/  
Εξακρίβωση αποθέµατος 

Μεταφορά 
 

Συγκέντρωση 
υλικού/ Φόρτωµα  
 

Φορτωτική Πακετάρισµα 

∆ιαλογή 

( ∆ιαδικασία Εξόδου ) 
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• Σχεδιασµός οµαδοποιηµένης  παραγγελίας (wave planning): κατά την 

οποία επιλέγονται οι παραγγελίες που πρέπει να επεξεργαστούν 

άµεσα, τυπώνονται οι αντίστοιχες λίστες και ταξινοµούνται τα 

αντικείµενα σε οµάδες που πρέπει να προετοιµαστούν για την 

παραγγελία µε παρόµοιο τρόπο. 

• Προετοιµασία παραγγελίας (picking): απαλλάσσει τον κατάλογο 

αποθέµατος από αποθηκευτικούς χώρους για να εκπληρώσει τις 

παραγγελίες πελατών  

• Περιοδική καταµέτρηση (cycle counting): κατά τη διαδικασία αυτή 

ελέγχονται και παρακολουθούνται συνεχώς τα επίπεδα των καταλόγων 

αποθέµατος 

• Ενηµέρωση απογραφικού καταλόγου (inventory adjustment): 

προσαρµόζει τις ρυθµίσεις του καταλόγου λόγω επιστροφών 

προϊόντων και της περιοδικής καταµέτρησης. 

• Επαναποθήκευση (inventory re-warehousing): κατά την οποία 

εκτελείται “συγχώνευση” του αποθέµατος και εναλλαγή καθηκόντων. 

• Φορτωτική (manifesting): αναπτύσσεται ένας κατάλογος όλων των 

φορτίων που αναφέρονται σε µια συγκεκριµένη αποστολή, σε ένα 

σύνολο αποστολών ή σε µεµονωµένο κοµµάτι του εξοπλισµού.  

• Αναφορά απόδοσης (performance reporting): παράγονται µετρήσεις 

απόδοσης σύµφωνα µε τα καθιερωµένα πρότυπα για την αξιοποίηση 

του χώρου, την εκπλήρωση των παραγγελιών, τη συνολική παραγωγή 

και την απώλεια / ζηµία, ενώ παράλληλα εξετάζονται λεπτοµερώς οι 

αποθηκευτικές δραστηριότητες.  

• ∆ιαχείριση του φόρτου εργασίας και προγραµµατισµός εργασίας 

(workload management and labour planning): κατά την οποία 

υπολογίζονται, παρακολουθούνται και αναφέρονται οι απαιτήσεις σε 

εργατικό δυναµικό (π.χ. οι ώρες του προσωπικού που απαιτούνται για 

την ολοκλήρωση των αναµενόµενων δραστηριοτήτων της ηµέρας), ενώ 
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παράλληλα γίνεται διαχείριση της ροής εργασίας σε ολόκληρη την 

αποθήκη. 

Το πεδίο αυτών των λειτουργιών µπορεί να επεκταθεί µε την εµφάνιση της 

νέας τεχνολογίας WMS. Αν και οι λειτουργίες ενός WMS µπορούν να καλύψουν 

τις περισσότερες δραστηριότητες της αποθήκης, πολλές εταιρίες θα επιθυµούσαν 

να οργανώσουν τα WMS για τις δικές τους προσαρµοσµένες λειτουργίες 

αποθήκευσης. ∆ηλαδή, πολλές εταιρίες προτιµούν ένα προσαρµοσµένο στις 

δικές τους ανάγκες (tailor-made) WMS από ένα standard WMS. Έχοντας αυτό 

υπόψη, οι ανταποκρινόµενοι µιας έρευνας που διεξήχθη από το πανεπιστήµιο 

Louisville των ΗΠΑ κλήθηκαν να δείξουν τις πιο διαδεδοµένες ικανότητες που 

εκµεταλλεύθηκαν µέσω της εφαρµογής ενός WMS. Οι πέντε δηµοφιλέστερες 

εφαρµογές περιοχών WMS περιλαµβάνουν: put away/storage, picking, receiving, 

inventory adjustment και cycle counting.  

Βέβαια όλες αυτές αντιπροσωπεύουν τις αρχικές λειτουργίες 

αποθήκευσης σε µια τυπική αποθήκη εµπορευµάτων που πρέπει να 

αντιµετωπίζονται σε καθηµερινή βάση. Αφ' ετέρου, τα WMS χρησιµοποιούνται 

σπανίως για να εκτελέσουν δευτερεύουσες λειτουργίες αποθήκευσης όπως 

υποβολή έκθεσης απόδοσης, επιθεώρηση και ποιοτικό έλεγχο, και διαχείριση του 

φόρτου εργασίας / προγραµµατισµό της εργασίας. Αν και αυτό το αποτέλεσµα 

της έρευνας αυτής είναι σύµφωνο µε το αποτέλεσµα που βρέθηκε από τους Autry 

και Bobbitt (2003), ήταν εκπληκτικό που ανακαλύφθηκε ότι οι λειτουργίες 

διαχείρισης του φόρτου εργασίας ενός WMS δεν χρησιµοποιούνται τόσο συχνά 

από τους χρήστες του WMS όσο είναι αναµενόµενο. 

Λαµβάνοντας υπόψη την ένταση της εργασίας των όλο και περισσότερο 

tailor-made λειτουργιών αποθήκευσης, της ηλεκτρονικής εκπλήρωσης των 

διαδικασιών και των αυξανόµενων ελλείψεων υπαλλήλων αποθήκης, ο 

αυτόµατος προγραµµατισµός των καθηµερινών δραστηριοτήτων εργασίας µέσω 

ενός WMS θα είχε µεγιστοποιήσει τις δυνατότητες WMS.  

 Εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, σχεδόν όλα τα WMS που 

χρησιµοποιούνταν ήταν φτιαγµένα κατά παραγγελία (tailor-made). Αφότου 

άλλαξε ο ρόλος της αποθήκης όλο και περισσότερα τυποποιηµένα (standard) 
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WMS άρχισαν να γίνονται διαθέσιµα: στις ΗΠΑ υπάρχουν τουλάχιστον 100 

διαφορετικά WMS. Επιπλέον, ο αριθµός των εφαρµογών standard WMSs και η 

προσφερόµενη λειτουργικότητα, ενώ είναι ακόµη περιορισµένη, αναπτύσσεται 

γρήγορα. Ο αριθµός των εφαρµογών αυξήθηκε κατά 30% το 1998 και αυτός ο 

ρυθµός ανάπτυξης αναµένεται να αυξηθεί στο κοντινό µέλλον [Randall, 1999]. 

 Το Gartner Group (www.gartnergroup.com) πρόσφατα επισήµανε ότι τα 

standard WMSs προσφέρουν περισσότερα πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα 

φτιαγµένα κατά παραγγελία (tailor-made) συστήµατα. Είναι φθηνότερα να τα 

αποκτήσεις καθώς και στην εφαρµογή τους και τη συντήρησή τους, εφαρµόζονται 

πιο γρήγορα και είναι αποδεδειγµένες λύσεις λογισµικού. Όπως πάντα, όµως, το 

standard λογισµικό έχει τους περιορισµούς του.  

 Οποιοδήποτε WMS επιλεχθεί για να επιτύχει το καλύτερο πιθανό 

ταίριασµα µε τις διαδικασίες της αποθήκης επιβάλλει την δική του λογική στις 

λειτουργίες και την οργάνωση της αποθήκης. Εφαρµόζοντας ένα standard WMS 

συνεπώς γίνονται σε µεγάλο βαθµό συµβιβασµοί µεταξύ του τρόπου που είναι 

επιθυµητό να δουλεύει η αποθήκη και του τρόπου που το σύστηµα επιτρέπει την 

αποθήκη να δουλεύει. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτοί οι συµβιβασµοί είναι µικροί 

και έχουν καθόλου ή µόνο µικρή αρνητική επίδραση στην αποδοτικότητα της 

αποθήκης. Σε µερικές περιπτώσεις, ωστόσο, αυτοί οι συµβιβασµοί οδηγούν σε 

σηµαντική κατάπτωση της αποδοτικότητας της αποθήκης και σε αυτές τις 

περιπτώσεις φαίνεται καλύτερη η απόκτηση ενός προσαρµοσµένου (tailor-made) 

WMS στις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες της αποθήκης. Η λάθος επιλογή 

του WMS, που είναι, standard ή tailor-made, µπορεί συνεπώς να οδηγήσει σε 

ανταγωνιστικό µειονέκτηµα ή µειονέκτηµα κόστους. Η ερώτηση κλειδί είναι τότε, 

βεβαίως, εάν κάθε αποθήκη πρέπει να εφαρµόσει και να υιοθετήσει ένα standard 

ή ένα tailor-made WMS. 

 Για να απαντηθεί αυτό το ερώτηµα, πρέπει να γίνει κατανοητή η σχέση 

µεταξύ της σχεδιασµένης πολυπλοκότητας της αποθήκης, του προγραµµατισµού 

της και της δοµής ελέγχου. Συγκεκριµένα, η πολυπλοκότητα της αποθήκης δεν 

µπορεί να παρατηρηθεί άµεσα, αλλά περιλαµβάνει πολλές µετρήσιµες και µη 

µετρήσιµες παραµέτρους. Η πολυπλοκότητα της αποθήκης αναφέρεται στον 
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αριθµό και την ποικιλία των αντικειµένων που διαχειρίζονται, στον βαθµό της 

αλληλεπίδρασης τους και στον αριθµό, την φύση της, δηλαδή στις τεχνολογίες 

που χρησιµοποιούνται και στην ποικιλία των διαδικασιών (περιλαµβάνοντας τον 

αριθµό και την ποικιλία παραγγελιών και τα είδη των πελατών) που είναι 

απαραίτητες για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών και των 

προµηθευτών. Ο σχεδιασµός της αποθήκης και η δοµή ελέγχου αναφέρονται στις 

λειτουργίες διαχείρισης που σχεδιάζουν, κατευθύνουν, συντονίζουν και ελέγχουν 

την ροή των προϊόντων σε ολόκληρη την αποθήκη από την ώρα της παραλαβής 

µέχρι την ώρα της φόρτωσης. Αυτό συνδέεται αποτελεσµατικά µε την χρήση των 

WMS. Ένα standard WMS πραγµατοποιεί έναν γενικής χρήσης, τυποποιηµένο 

σχεδιασµό και έλεγχο δοµής – το WMS σε αυτή την περίπτωση κυριαρχεί και ο 

σχεδιασµός µε τον έλεγχο δοµής ακολουθούν. Με ένα ειδικά προσαρµοσµένο 

(tailor- made) WMS συµβαίνει το αντίστροφο.  

 Η πολυπλοκότητα της αποθήκης επιδρά στον προγραµµατισµό και ελέγχει 

την δοµή µέσω της κατανόησης της εργασίας που γίνεται. Σε πολύ πολύπλοκες 

αποθήκες, η παροχή στους παράγοντες οργάνωσης σωστού τύπου 

πληροφορίας και γνώσης στο σωστό χρόνο είναι κάτι δύσκολο. Παρ’ όλα αυτά, 

µία σύνθετη λειτουργία της αποθήκης απαιτεί έλεγχο δοµής που να σχετίζεται µε 

την πληροφορία, τα δεδοµένα και την γνώση σχετικά µε τα προϊόντα, τις 

διαδικασίες και πηγές άµεσα διαθέσιµες. 

 

1.2 Πεδίο δράσης του WMS 
 
 Ένα WMS παρέχει πληροφορία αναγκαία για να διαχειριστεί και να ελέγξει 

την ροή των προϊόντων στην αποθήκη, από την παραλαβή µέχρι την φόρτωση. 

Αφού η αποθήκη είναι το κοµβικό σηµείο στην ροή των προϊόντων που 

εξυπηρετούνται ή κατευθύνονται από άλλες επιχειρησιακές λειτουργίες, όπως οι 

αγορές και οι πωλήσεις, ένα WMS πρέπει να επικοινωνεί µε άλλα πληροφοριακά 

συστήµατα διαχείρισης σχετικά µε την αποδοχή παραγγελιών, την προµήθεια, 

τον έλεγχο παραγωγής, τα οικονοµικά, την µεταφορά, κτλ. Επίσης όλο και 

περισσότερο αυτά τα συστήµατα ενσωµατώνονται στο ERP σύστηµα. Για τον 
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έλεγχο της διαχείρισης υλικού και για να δράσει, ένα WMS πρέπει επίσης να 

επικοινωνήσει µε ειδικά τεχνικά συστήµατα όπως ο έλεγχος AS/RS, PLC και 

συστήµατα ραδιοσυχνότητας. Το παρακάτω σχήµα (1.2) απεικονίζει τις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ ενός WMS και του περιβάλλοντός του. Υπάρχει 

ξεκάθαρη διαφορά στην λειτουργικότητα µεταξύ του πεδίου δράσης ενός WMS 

και ενός συστήµατος ERP.  Ένα WMS το χαρακτηρίζει ο βραχυπρόθεσµος 

προγραµµατισµός, ο έλεγχος shop-floor, είναι ένα σύστηµα για αποθήκευση και 

δραστηριότητες cross-docking µόνο (µερικές φορές και µεταφοράς). Η οµοιότητα 

στην πληροφορία, στις απαιτήσεις για πιο λεπτοµερή προγραµµατισµό και 

έλεγχο ανάµεσα σε πολλές αποθήκες προκάλεσε και κέντρισε την ανάπτυξη των 

standard WMS. Πολλά από τα standard WMS αλλάζουν καθώς προέρχονται από 

ένα φτιαγµένο κατά παραγγελία σύστηµα για µία συγκεκριµένη αποθήκη στην 

οποία όλο και περισσότερα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα προστίθεται για 

να συναντήσει µε το πέρασµα του χρόνου τις ανάγκες άλλων αποθηκών. Η 

αγορά των standard WMS είναι ακόµη καινούρια και δεν έχει ωριµάσει. Σύµφωνα 

µε έρευνες ο αριθµός εφαρµογών standard WMS είναι σχεδόν περιορισµένος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.2: Αλληλεπίδραση ενός WMS µε το περιβάλλον του (Nynke Faber, 2002) 

διοικητικά συστήµατα 

Σύστηµα διαχείρισης παραγγελιών 

Σύστηµα διαχείρισης αποθήκης 

Σύστηµα τεχνικού ελέγχου 

Συστήµατα PLC 
 

Αισθητήρες µηχανισµών 
κίνησης 

Συστήµατα 
ραδιοσυχνότητας 

τεχνικά συστήµατα 

Αποθήκη 
εµπορευµάτων 

κατά 
παραγγελία 

Καθήκοντα: αγορές, πωλήσεις, οικονοµική 
διοίκηση (γενικό καθολικό, λογαριασµοί 
πληρωτέοι και εισπρακτέοι,...), διαχείριση 
απογραφικού καταλόγου, πληροφοριών   

Καθήκοντα: ανάθεση αποστολών στα 
οχήµατα, καθορισµός δροµολογίων, 
έλεγχος AS/RS, θέση, συλλογή δεδοµένων  
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 Μία σηµαντική έρευνα που διεξήχθη από το WERC (Warehousing 

Research and Education Council) σε 200 αποθήκες και IT managers στις ΗΠΑ 

έδειξε ότι κανένα standard WMS δεν κατέχει µερίδιο αγοράς µεγαλύτερο του 10% 

και ότι τα κορυφαία οκτώ πρώτα κατέχουν µερίδιο αγοράς λιγότερο από 40% 

[McGovern(1999), Gurin(1999)]. Γι’ αυτό, η υπηρεσία µετά πώλησης (after-sales) 

είναι συνήθως λιγάκι πενιχρή, αφήνοντας περιθώρια για βελτίωση.  

 Σε αντίθεση µε ένα standard WMS, ένα tailor-made WMS κατασκευάζεται 

ύστερα από ειδικές απαιτήσεις και προβλήµατα µιας συγκεκριµένης αποθήκης. Η 

ανάπτυξη αυτών των συστηµάτων συνήθως απορρέει αλλά µερικές φορές 

εκτελείται από το τµήµα IT (Information Technology) της οργάνωσης, πιθανώς σε 

συνεργασία µε έναν προγραµµατιστή λογισµικού. 

 

1.3  Λειτουργικότητα WMS 
 
Ο Jacobs et al. (1997) ταξινόµησε τις λειτουργίες της αποθήκης ενός ανώτατου 

τεχνολογικά WMS σε τρεις οµάδες: 

1. λειτουργίες διαχείρισης εντός αποθήκης 

2. λειτουργίες διαχείρισης αποθήκης γενικά 

3. λειτουργίες εκτέλεσης ελέγχου αποθήκης 

 

1.4  Ταξινόµηση των WMS 
 
Γίνεται διάκριση τριών τύπων WMS: 

1. Basic WMSs. Ένα basic WMS υποστηρίζει µόνο έλεγχο αποθέµατος και 

της τοποθέτησης στη σωστή θέση. Τα προϊόντα µπορούν να 

αναγνωριστούν µε τη χρήση συστηµάτων scanning. Επιπλέον, το 

σύστηµα αποφασίζει για την τοποθεσία αποθήκευσης των 

παρεληφθέντων προϊόντων και καταχωρεί αυτή την πληροφορία. Οι 

οδηγίες αποθήκευσης και προετοιµασίας της παραγγελίας παράγονται 

από το σύστηµα και πιθανώς προβάλλονται σε RF τερµατικά. Η 

πληροφορία διαχείρισης της αποθήκης είναι απλή και εστιάζει κυρίως στην 

αποθήκη. 
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2. Advanced WMSs. Επιπλέον της λειτουργικότητας που προσφέρεται από 

ένα basic WMS, ένα advanced WMS έχει την ικανότητα να 

προγραµµατίζει την κατανοµή των πόρων και τις δραστηριότητες για να 

συγχρονίσει την ροή των προϊόντων στην αποθήκη. Το WMS εστιάζει 

στην παραγωγή, στην αποθήκευση και στην ανάλυση χωρητικότητας. 

3. Complex WMSs. Μ’ ένα complex WMS η αποθήκη ή µια οµάδα αποθηκών 

µπορεί να βελτιωθεί. ∆ιατίθεται πληροφορία σχετικά µε το πού βρίσκεται 

κάθε προϊόν (tracking and tracing), πού κατευθύνεται και γιατί (planning, 

execution, control). Για την βελτίωση της αποθήκης χρησιµοποιούνται 

διαφορετικές πολύπλοκες στρατηγικές αποθήκευσης, στρατηγικές 

ανεφοδιασµού, στρατηγικές cycle counting και προετοιµασίας της 

παραγγελίας. Ένα complex WMS είναι ικανό να αλληλεπιδράσει µε όλα τα 

είδη διαφορετικών τεχνικών συστηµάτων (AS/RS, sorter, AGV, RF, robots 

και συστήµατα συλλογής πληροφοριών). Επιπρόσθετα, ένα complex 

σύστηµα προσφέρει επιπρόσθετη λειτουργικότητα, όπως 

προγραµµατισµό µεταφοράς, προγραµµατισµό dock door, value added 

logistics planning και µερικές φορές προσοµοίωση για βελτίωση της 

παραµέτρου που τίθεται από ο σύστηµα και την βελτίωση των λειτουργιών 

της αποθήκης ως σύνολο. 

 

1.5  Χρήση του WMS  
 
1.5.1 ∆ιαδικασία δειγµατοληψίας 

 Την περίοδο 1997-1999, είχε γίνει ανάλυση της εφαρµογής, της 

υιοθέτησης, της χρήσης και της διατήρησης των προσφάτως εφαρµοσµένων 

WMS σε 20 διαφορετικές και σύγχρονες αποθήκες [Nynke Faber, Rene(Marinus) 

B.M. de Koster, Steef L. Van de Velde]. Όλα τα WMS εφαρµόστηκαν κατά την 

περίοδο 1992-1999. Τα ειδικά φτιαγµένα (tailor-made) χρησιµοποιούνταν σε 8 

από αυτές τις αποθήκες, ενώ οι υπόλοιπες 12 χρησιµοποιούσαν οκτώ 

διαφορετικά standard WMSs. Οι αποθήκες επιλέχθηκαν έτσι ώστε να υπάρχει 

ποικιλία αποθηκών.  
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1.5.2  Εµπειρικές γενικεύσεις 

Τα εµπειρικά ευρήµατα σχετικά µε την χρηστικότητα των WMSs είναι: 

• Η αγορά των  WMS δεν έχει ωριµάσει ακόµη. Προκύπτει ότι ο αριθµός 

των εφαρµογών από κάθε WMS είναι περιορισµένος. 

• The quality of after-sales service is poor. Πολλοί µάνατζερ της 

αποθήκης παραπονέθηκαν για την ικανότητα αντίληψης/ έκτασης και 

την ποιότητα του helpdesk. Για παράδειγµα, οι ώρες δουλειάς µιας 

αποθήκης δεν θα πρέπει να συµπίπτουν µε τις ώρες ανοίγµατος του 

WMS στις ΗΠΑ. Οι νέες εκδόσεις ωστόσο είναι πηγή µεγάλων και µη 

αναµενόµενων προβληµάτων, επίσης. Συνήθως περιέχουν πολλούς 

υιούς και ακόµη τους λείπει σηµαντική λειτουργικότητα ή κάποια 

χαρακτηριστικά που ήταν διαθέσιµα σε προηγούµενες εκδόσεις. Τέλος, 

υπάρχουν συχνά διαφωνίες για τις συµφωνίες εγγύησης και τα 

συµβόλαια για τις υπηρεσίες. Φυσικά, αυτά τα προβλήµατα έχουν 

κυρίως να κάνουν µε την  συγγενής ανωριµότητα της αγοράς των 

WMSs. 

• Η εφαρµογή ενός ειδικά σχεδιασµένου (tailor-made) WMS είναι 

περισσότερο χρονοβόρα, προβληµατική και δαπανηρή από αυτή ενός 

standard WMS. Αν και η εφαρµογή ενός standard WMS µπορεί να 

πάρει µέχρι και έξι µήνες, ένα ειδικά σχεδιασµένο WMS θέλει 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

• Η χρήση ενός standard και ενός tailor-made WMS είναι σε γενικές 

γραµµές επιτυχής. Μόνο δύο αποθήκες ανέφεραν αποτυχία των WMSs 

τους. Αυτό είναι το συµπέρασµα σύµφωνα µε την προαναφερόµενη 

έρευνα του WERC, κατά την οποία µόνο το 10% των ερωτηθέντων 

δήλωσαν ότι το WMS τους ήταν αποτυχές. 

 

1.5.3  Πολυπλοκότητα της αποθήκης έναντι δοµής ελέγχου της αποθήκης 

  Η κατασκευή της πολυπλοκότητας της αποθήκης αναφέρεται στον αριθµό 

και την ποικιλία των αντικειµένων που διαχειρίζεται, το βαθµό της 

αλληλεπίδρασής τους και τον αριθµό, την φύση και την ποικιλοµορφία των 



Μπιζιούρη Βασιλική                                                                                                   20 

διαδικασιών. Επιδρά στον προγραµµατισµό/ σχεδιασµό και στον έλεγχο δοµής 

µέσω της κατανόησης της δουλειάς που γίνεται. Σε αποθήκες υψηλής 

πολυπλοκότητας, η τροφοδότηση των actors, που είναι υπεύθυνοι για την 

οργάνωση, µε τον σωστό τύπο πληροφορίας και γνώσης την κατάλληλη στιγµή 

γίνεται δύσκολα. Παρά ταύτα, µία περίπλοκη αποθήκη απαιτεί µία δοµή ελέγχου 

που θα τα καταφέρνει µε τις πληροφορίες, τα δεδοµένα και την γνώση σχετικά µε 

τα προϊόντα, τις διαδικασίες, τους πελάτες και τους άµεσα διαθέσιµους πόρους.  

  Ο αριθµός των παραγγελιών που εξελίσσονται καθηµερινά και ο αριθµός 

των SKUs είναι και τα δύο µετρήσιµα µεγέθη της πολυπλοκότητας της αποθήκης. 

Ο αριθµός των SKUs είναι ένα σαφές και συνεπαγόµενο κριτήριο της 

πολυπλοκότητας. Συνεπαγόµενο γιατί προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό την 

ποικιλοµορφία στην αποθήκευση και διαχειρίζεται τις τεχνολογίες και τις 

διαδικασίες. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθµός των διαφορετικών SKUs που 

αποθηκεύονται, τόσο περισσότερη απόκλιση χρειάζεται στην φυσική 

αποθήκευση και στην διαχείριση συστηµάτων και επίσης οδηγεί σε 

σπουδαιότερη απόκλιση στην διαχείριση διαδικασιών και αποθήκευσης καθώς 

και των τεχνολογιών. Ο αριθµός των παραγγελιών είναι επίσης ένα σαφές και 

συνεπαγόµενο κριτήριο της πολυπλοκότητας της αποθήκης. Ο αριθµός των 

παραγγελιών σχετίζεται µε τον αριθµό των παραγγελιών των πελατών και εάν ο 

αριθµός των παραγγελιών αυξηθεί τότε είναι πολύ πιθανό οι διαφορετικές 

παραγγελίες των πελατών να έχουν µεγαλύτερη ποικιλοµορφία σε περιοχές 

όπου τα αντίστοιχα αντικείµενα πρέπει να προετοιµαστούν για την παραγγελία, 

στον τρόπο µε τον οποίο τα αντικείµενα πρέπει να διαχειρίζονται, να 

πακετάρονται ή να φορτώνονται. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να υπάρχει 

µεγαλύτερη ποικιλοµορφία στις διαδικασίες και τις τεχνολογίες. 

 Το παρακάτω διάγραµµα (1.3) απεικονίζει την θέση της κάθε αποθήκης σε 

βάση µε τον αριθµό των SKUs και τον αριθµό των παραγγελιών. Οι αποθήκες µε 

standard WMS µετρούνται από S1 έως S12 και οι αποθήκες µ’ ένα 

προσαρµοσµένο στις ανάγκες τους (tailor-made) WMS µετρούνται από T1 µέχρι 

T8. Η ποικιλία του προϊόντος όσον αφορά το µέγεθος, το βάρος, τις συνθήκες 

αποθήκευσης, το πακετάρισµα, τους slow/ fast movers, την ηµεροµηνία λήξης 
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µαζί µε τον αριθµό των SKUs αυξάνεται κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Οι αποθήκες παραγωγής συνήθως κατέχουν µερικές εκατοντάδες µέχρι και 

χιλιάδες προϊόντα, ενώ τα Κέντρα ∆ιανοµής (Κ∆-DCs) διατηρούν δεκάδες 

χιλιάδες ή και περισσότερα. Με τον ίδιο τρόπο κρατούν τον καθηµερινό αριθµό 

των παραγγελιών που προετοιµάζονται και φορτώνονται από την αποθήκη. Γι’ 

αυτό τον λόγο τα κέντρα διανοµής είναι πιο πολύπλοκα από τις αποθήκες 

παραγωγής. 

 Το διάγραµµα προτείνει µόνο δύο δείκτες, δηλαδή ο αριθµός των 

καθηµερινών παραγγελιών και ο αριθµός των SKUs είναι αρκετά καθοριστικοί 

παράγοντες για τον προσδιορισµό της πολυπλοκότητας της αποθήκης. Αυτό 

είναι εκπληκτικό, γιατί αναµενόταν να παίζουν ρόλο περισσότεροι παράγοντες.  

 
Σχήµα 1.3: Οι διερευνηµένες αποθήκες οµαδοποιηµένες κατά τον αριθµό των 

ηµερήσιων παραγγελιών(daily orderlines) και των SKUs(Stock Keeping Units) 

     [Nynke Faber, Rene (Marinus) B.M. de Koster an d Steef L. van de Velde, 2002] 

 

Σύµφωνα µε την έρευνα [Nynke Faber, 2002] το διάγραµµα και η εξήγηση για την 

σύνδεση από την µία πλευρά µεταξύ της πολυπλοκότητας της αποθήκης και από 

την άλλη του αριθµού των ηµερήσιων παραγγελιών που εξελίσσονται καθώς και 

του αριθµού των SKUs, υποστηρίζουν ότι ο αριθµός τον παραγγελιών που 
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εξελίσσονται καθηµερινώς και ο αριθµός των (ενεργών) SKUs είναι οι δύο 

κυριότερες µετρήσιµες µεταβλητές της πολυπλοκότητας της αποθήκης. 

Οι αποθήκες κάτω από την διαγώνια γραµµή χρησιµοποιούν όλες standard 

WMS, εκτός από την T1. Οι αποθήκες σε αυτή την περιοχή είναι σχετικά απλές. 

Εµφανίζονται σχεδόν όλες αυτές οι αποθήκες ως ευχαριστηµένες µε τα WMSs 

τους. Η Τ1 χρησιµοποιεί ένα standard WMS για την λήψη προϊόντος και την 

αποθήκευση και ένα προσαρµοσµένο στις ανάγκες της λογισµικό για την 

αλληλεπίδραση του συστήµατος ελέγχου κατασκευής και για την υψηλά 

µηχανοποιηµένη διαδικασία προετοιµασίας της παραγγελίας. Η S5 χρησιµοποιεί 

ένα standard πακέτο, αλλά µόνο για λίγες (τέσσερις) λειτουργίες. Όλες οι 

λειτουργίες προγραµµατισµού, περιλαµβάνοντας και την µεταφορά, είναι 

προσαρµοσµένες (tailor-made). 

Οι αποθήκες κάτω από την διαγώνια γραµµή χρησιµοποιούν κυρίως 

προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους WMS. Η S1, S2 και η S3 είναι οι εξαιρέσεις. 

Για την S2, σ’ ένα Ευρωπαϊκό κέντρο διανοµής µίας εταιρίας µόνο ένα κλάσµα 

από τα 10.000 προϊόντα της είναι ενεργά. Λειτουργεί σε µια αγορά που δεν 

υπάρχει άµεσος ανταγωνισµός. Τα συστήµατα αποθήκευσης και διαχείρισης δεν 

περιλαµβάνουν αυτοµατισµό. Γι’ αυτό τον λόγο ένα standard WMS αρκεί. 

Η αποθήκη S3 είναι ένα κέντρο διανοµής µιας αλυσίδας σούπερ µάρκετ. Αυτή η 

αλυσίδα σούπερ µάρκετ αποδίδει το µεγαλύτερο βάρος στην βελτίωση του 

εφοδιασµού των σούπερ µάρκετ της παρά στην βελτίωση των λειτουργιών της 

αποθήκης. Η αποθήκη χρησιµοποιεί µια απλή δοµή ελέγχου. Το τρέχον WMS θα 

αντικατασταθεί στο κοντινό µέλλον. Η αποθήκη S12 είναι η πιο πρόσφατη και 

είναι ακόµη στο στάδιο του ξεκινήµατος. Η σχέση που προτείνεται από το 

διάγραµµα 2 και η εξήγηση της ύπαρξης µαζί µε την αναφορά για τις τρεις 

εξαιρέσεις οδηγεί στο συµπέρασµα ότι όσο πιο πολύπλοκη είναι µία αποθήκη, 

τόσο πιο συγκεκριµένος είναι ο προγραµµατισµός και η δοµή ελέγχου. 

Από την άλλη πλευρά, µία απλή αποθήκη µπορεί να απολαύσει εµφανώς τα 

πλεονεκτήµατα ενός standard WMS, περιλαµβάνοντας µικρότερο χρόνο 

εφαρµογής και µικρότερο κόστος. Έτσι, όσο απλούστερη είναι µία αποθήκη, τόσο 

πιο τυποποιηµένος(standard) είναι ο προγραµµατισµός και η δοµή ελέγχου. 
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Εφαρµόζοντας ένα standard ή ένα tailor-made WMS σε µια υπάρχουσα αποθήκη 

πάντα οδηγεί στην επανασχεδίαση ή στην προσαρµογή µερικών διαδικασιών της 

αποθήκης, ή σε λιγότερο αποτελεσµατικό έλεγχο δοµής. Τα εµπειρικά δεδοµένα 

προτείνουν ότι οι αποθήκες που σχεδιάζονται σε στενή συµφωνία µε τις 

πιθανότητες και τους περιορισµούς από ένα ήδη επιλεγµένο standard WMS, 

έχουν καλύτερη αποδοτικότητα, όσον αφορά τον χρόνο εφαρµογής, λιγότερα 

προβλήµατα συντονισµού και σε πρωταρχικό στάδιο, από τις αποθήκες για τις 

οποίες ο έλεγχος δοµής σχεδιάστηκε σε µετέπειτα στάδιο. Σύµφωνα µ’ αυτό, όσο 

περισσότερο λαµβάνει χώρα ο σχεδιασµός µιας νεόχτιστης αποθήκης σε στενή 

συµφωνία µε τον σχεδιασµό του προγραµµατισµού και του ελέγχου δοµής, 

λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς και τις πιθανότητες των πιθανών 

standard WMSs για την νεόχτιστη αποθήκη, τόσο περισσότερο ανταγωνιστική θα 

είναι η προκύπτουσα αποθήκη. Όπως έχει επισηµανθεί, εάν ένα standard WMS 

επιλεγεί µετά τον σχεδιασµό µιας νεόκτιστης αποθήκης, τότε υπάρχει υψηλό 

ρίσκο ότι η δουλειά της αποθήκης θα αναπαραχθεί γύρω από το standard WMS 

και γι’ αυτό τον λόγο η αποδοτικότητα της αποθήκης θα παρεµποδιστεί από 

αυτό. 

 
 
1.6 Επιλογή πωλητή για την αγορά λογισµικού WMS 
 

Απεικονίζοντας την αγορά του λογισµικού WMS, υπάρχουν εκατοντάδες 

(τουλάχιστον 375) προµηθευτές λογισµικού WMS, κανένας από τους οποίους 

δεν έχει µερίδιο αγοράς περισσότερο από 10%. Μέχρι σήµερα, οι κορυφαίοι επτά 

προµηθευτές, όπως οι τεχνολογίες SAP, EXE,  Manhattan Associates και 

Catalyst, αποτελούσαν λιγότερο από το 40% της αγοράς [Andersen Consulting 

1998]. Ακόµα και ο σηµαντικότερος αυτών των προµηθευτών εξέθεσε ετήσιες 

πωλήσεις µικρότερες από 50 εκατοµµύρια δολάρια [Frazelle 2002]. Η έλλειψη 

κυρίαρχων προµηθευτών WMS οφείλεται εν µέρει στη σπανιότητα/ ελαχιστότητα 

του λογισµικού WMS που εξελίσσεται διαρκώς, είναι εύκολα προσαρµόσιµο, 

βελτιώσιµο και εξατοµικεύσιµο στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Συνεπώς, δεν 

είναι ασυνήθιστο για µερικές εταιρίες να αναπτύξουν το δικό τους λογισµικό WMS 
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και να χρησιµοποιήσουν περισσότερους από έναν τύπο λογισµικού για να 

ικανοποιήσουν συγκεκριµένες ανάγκες πολύπλοκων διαδικασιών αποθήκευσης 

(για να καθοριστεί ποιο λογισµικό και προµηθευτής είναι κατάλληλοι για µια 

µεµονωµένη επιχείρηση, υπάρχει ένα σύνολο κριτηρίων, βασισµένο σε έρευνες 

και διαβουλεύσεις µε τρέχοντες χρήστες WMS, οι οποίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στους πιθανούς προεπιλεγµένους (pre-screen) προµηθευτές 

και να επιλέξουν το πιο αρµόδιο λογισµικό και τον προµηθευτή του).  

Αν και τα κριτήρια επιλογής λογισµικού µπορούν να ποικίλουν από µια 

επιχείρηση σε άλλη, τα κριτήρια επιλογής λογισµικού εφοδιαστικής αλυσίδας που 

προτείνονται από τους Haverly et al.(1989) και Min(1992) όπως φαίνονται στο 

σχήµα 1.4, περιλαµβάνουν: τεχνικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (π.χ. 

συµβατότητα, τεκµηρίωση, ποιότητα σχεδιασµού, user interface, δυνατότητα 

τροποποίησης), κόστος (π.χ. τιµή, αµοιβή συντήρησης, κόστος κατάρτισης/ 

εκπαίδευσης), υπηρεσίες χρηστών (π.χ. βοήθεια για την εγκατάσταση, 

εξουσιοδότηση) και χαρακτηριστικά προµηθευτών (π.χ. η φήµη του προµηθευτή, 

η σταθερότητα του προµηθευτή).  

Εκτός από αυτά τα γενικά κριτήρια, εξετάστηκαν και άλλοι παράγοντες, 

όπως οι ποικίλες λειτουργίες, η πληρότητα της προσφοράς, και η κατάρτιση και η 

τεκµηρίωση σχετικά µε το λογισµικό WMS και την επιλογή του προµηθευτή του 

[Alexander Communications Group 2003]. Με αυτούς τους παράγοντες στο 

µυαλό, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να εκτιµήσουν την αντιληπτή σηµασία κάθε 

κριτηρίου στο δικό τους λογισµικό WMS και της απόφασης επιλογής του 

προµηθευτή τους µε την κλίµακα Likert των επτά σηµείων (1 = εξαιρετικά 

σηµαντικό, 7 = καθόλου σηµαντικό).  

Τα σηµαντικότερα κριτήρια είναι: ευκολία χρήσης, system interface / 

ενσωµάτωση, ποικίλες λειτουργίες, συµβατότητα µε την πλατφόρµα λογισµικού, 

τεκµηρίωση κατάρτισης και προσαρµογή (βλ. πίνακα 1.1). Πρέπει να γίνει 

γνωστό ότι η ευκολία της χρήσης είναι η κορυφαία προτεραιότητα για την επιλογή 

ενός λογισµικού WMS. Η λογική µπορεί να είναι ότι γίνεται ολοένα και 

περισσότερο δύσκολο για πολλούς χρήστες (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών 

µε τεχνική πείρα) να καταλάβουν το πώς δουλεύει το λογισµικό, και οι λειτουργίες 
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για ειδικές εργασίες καθώς οι διαδικασίες αποθήκευσης άρχισαν να 

συµπεριλαµβάνουν περίπλοκες υπηρεσίες. Πολλοί χρήστες που είδαν την 

εσωτερική λειτουργία του λογισµικού WMS ως ένα «εργαλείο αντικαθιστάµενο» 

εξοργίστηκαν από το περίπλοκο λογισµικό που απαιτούσε υψηλού επιπέδου 

τεχνικές γνώσεις και εκτενή κατάρτιση. Επίσης, για ένα τυποποιηµένο (standard) 

λογισµικό WMS που δεν προορίζεται για προσαρµογή είναι πιθανό οι 

προσπάθειες τροποποίησής του να γίνουν πολύ δύσκολες, χρονοβόρες και 

ακριβές.  

Αφ’ ετέρου, είναι εκπληκτικό ότι, παρά το υψηλό κόστος της εγκατάστασης 

ενός WMS και της συντήρησης του, ούτε η τιµή του λογισµικού WMS, ούτε το 

κόστος της τροποποίησης του δεν θεωρήθηκαν πολύ σηµαντικά. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.4: Γενικά κριτήρια επιλογής λογισµικού logistics [Min, 1992]  
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Παράγοντες Μέσος βαθµός 
σηµαντικότητας1 Κατάταξη Προσαρµοσµένη 

κατάταξη2 

Ευκολία χρήσης 1.71 (1.042) 1 1 
∆ιασύνδεση/ενοποίηση συστήµατος 1.74 (1.287) 2 1 
Ποικιλοµορφία λειτουργικότητας 1.75 (1.260) 3 1 
Συµβατότητα µε πλατφόρµα λογισµικού 1.96 (1.459) 4 1 
Εκπαίδευση και τεκµηρίωση 2.04 (1.233) 5 1 
Προσαρµογή στις απαιτήσεις 2.13 (1.484) 6 1 
Εµπειρία προηγούµενης εγκατάστασης 2.33 (1.204) 7 2 
Κόστος αναβάθµισης/τροποποίησης 2.37 (1.555) 8 2 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2.38 (1.279) 9 2 
Τιµή λογισµικού WMS 2.42 (1.767) 10 2 
Σύσταση/φήµη πωλητή λογισµικού 2.63 (1.583) 11 2 
Έτη χρήσης 3.04 (1.681) 12 3 
Πληρότητα προσφοράς 3.14 (1.885) 13 3 

1 Οι αριθµοί στις παρενθέσεις είναι οι τυπικές αποκλίσεις. Κλίµακα: 7 = καθόλου 
σηµαντικός, 1 = εξαιρετικά σηµαντικός. 

2 Η ίδια προσαρµοσµένη κατάταξη υποδεικνύει µη στατιστικά σηµαντική διαφορά στους 
µέσους για α=0.05 σύµφωνα µε το τεστ προσηµασµένων θέσεων του Wilcoxon. 

 

Πίνακας 1.1: Οι συχνότερες περιοχές εφαρµογής ενός WMS [Min, 1992] 

 

1.7 ∆ιοικητικά οφέλη από την εφαρµογή  WMS 
 
 

Πριν αρχίσει κάποια εταιρεία να εφαρµόζει ένα WMS, οι δυνητικοί χρήστες 

πρέπει να εξετάσουν εάν το WMS είναι σωστό για την επιχείρησή τους, ή να 

καθορίσουν ποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του WMS πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν για να δικαιολογήσουν την εφαρµογή του WMS. Με άλλα 

λόγια, ένα σχέδιο εφαρµογής WMS πρέπει να αρχίσει µε τις κατάλληλες 

αναλύσεις κόστους/κέρδους που να υποστηρίζονται από εύλογα στοιχεία και 

ρεαλιστικά µέτρα απόδοσης.  

Σε µια προσπάθεια να προσδιοριστούν τα αληθινά οφέλη του WMS και να 

υπολογιστεί η return-on-investment (ROI) του WMS, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να 

δείξουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των οφελών WMS που εκτίµησαν πιο 

πολύ.  
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Τα πέντε σηµαντικότερα οφέλη που αναφέρθηκαν συχνότερα ήταν: (1) 

αυξανόµενη ακρίβεια παραγγελίας / ακρίβεια καταλόγων απογραφής (2) 

αυξανόµενη παραγωγή (3) µειωµένα εργατικά κόστη (4) βελτίωση της 

διαχείρισης του φόρτου εργασίας και (5) µείωση του όγκου γραφικής εργασίας 

(βλ. πίνακα 1.2). ∆εδοµένου ότι το WMS βοηθά τους υπαλλήλους της αποθήκης 

να οργανώσουν τα αιτήµατα για προετοιµασία της παραγγελίας (picking) σε 

καταλληλότερη ακολουθία και έπειτα αυτόµατα να τα κατευθύνει στις σωστές 

θέσεις picking / storage, αναµένεται να αυξηθεί η ακρίβεια στις παραγγελίες/ 

στους καταλόγους απογραφής. Με τη βελτίωση στη διαφάνεια των καταλόγων 

απογραφής που προκύπτει από τη χρήση των  WMS, ο κύκλος ζωής µιας 

παραγγελίας µπορεί να µειωθεί από 10 σε 50% [Alexander Communications 

Group 2003].  

Αυτό το αποτέλεσµα συµφωνεί και µε το αποτέλεσµα µιας προηγούµενης 

έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από την Noll Research και Presto- Survey.com 

(2003).  

Επίσης, µε τη βοήθεια ενός WMS που αυτοµατοποιεί τις βασικές 

λειτουργίες αποθήκευσης, οι υπάλληλοι της αποθήκης µπορούν να ενισχύσουν 

την παραγωγικότητά τους και την επακόλουθη παραγωγή. Τα οφέλη που 

σχετίζονται µε το εργατικό προσωπικό είναι τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά της 

εφαρµογής των WMS. Στην πραγµατικότητα, τα οφέλη στην εργασία αποτελούν 

γενικά περισσότερο από το 50% των οφελών των WMS [Alexander 

Communications Group 2003]. Κατά συνέπεια, ήταν αναµενόµενο ότι τα WMS θα 

οδηγούσαν σε οφέλη σχετικά µε την εργασία όπως η µείωση του κόστους 

εργατικού δυναµικού, βέλτιστη διαχείριση του φόρτου εργασίας και µειωµένη 

γραφική εργασία. Παραδείγµατος χάριν, ο λιανοπωλητής παντοπωλείων Calimax 

στο Μεξικό έχει αναφέρει ότι ώθησε την παραγωγικότητα της εργασίας του κατά 

31% µετά από την εφαρµογή WMS [Alexander Communications Group 2002]. 

Οµοίως, το Cascades Fine Paper Group ανέφερε ότι κατάφεραν να µειώσουν τις 

υπερωρίες από 27 σε 2-4% µε τη βοήθεια των WMS [Goguen 2002]. Γενικά, τα 

WMS αναµένεται να βελτιώσουν την άµεση παραγωγικότητα εργατικού 

δυναµικού κατά 20%, την έµµεση παραγωγικότητα του εργατικού δυναµικού κατά 
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30% και τη διοικητική παραγωγικότητα της εργασίας κατά 75% [Kozak 2002]. Τα 

προαναφερθέντα οφέλη WMS µπορούν να ενισχυθούν µε την ενσωµάτωση της 

τεχνολογίας RFID στα WMS, δεδοµένου ότι η τεχνολογία RFID µπορεί να 

επιταχύνει τη διαδικασία προσδιορισµού θέσεων αποθήκευσης καταλόγων, µε 

αυτόν τον τρόπο µειώνεται ο χρόνος picking των παραγγελιών. 

 Αντιθέτως, είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι πολύ χρήστες WMS δεν 

έχουν αναφέρει κάποια βελτίωση στις value-added υπηρεσίες ως σηµαντικό 

όφελος ενός WMS, παρόλο που ένα WMS µπορεί να διευκολύνει το ειδικό bar 

coding, την επιλογή χαρτοκιβώτιου και την online διάθεση των επιστρεφόµενων 

προϊόντων. Ίσως το πιο σύνηθες λογισµικό WMS να βρίσκεται ακόµη σε 

διαδικασία επέκτασης του πεδίου λειτουργιών του έτσι ώστε να ενσωµατώσει 

σύνθετες value-added υπηρεσίες. 

 

∆υνητικά οφέλη Μέσος βαθµός 
σηµαντικότητας1 Κατάταξη Προσαρµοσµένη 

κατάταξη2 

Ακριβέστερες παραγγελίες/απογραφές 1.40 (1.041) 1 1 
Βελτίωση χρόνου παραγωγής/φόρτωσης 1.76 (1.128) 2 2 
Μείωση κόστους εργασίας 1.96 (1.172) 3 2 
Καλύτερη διαχείριση ωφέλιµου φορτίου   2.20 (1.225) 4 3 
Περιορισµός γραφικής εργασίας 2.20 (1.528) 5 3 
Εγκαιρότερη µεταφορά εµπορευµάτων 2.24 (1.562) 6 3 
Ταχύτερος χρόνος κύκλου παραγγελίας 2.52 (1.711) 7 3 
Αύξηση πληροφόρησης πελατών 2.54 (1.888) 8 3 
Βελτίωση υπαλληλικού ηθικού/ικανοποίησης 3.04 (1.338) 9 4 
Μείωση απογραφικού καταλόγου 3.04 (1.899) 10 4 
Προηγµένες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας 3.28 (1.696) 11 4 

1 Οι αριθµοί στις παρενθέσεις είναι οι τυπικές αποκλίσεις. Κλίµακα: 7 = καθόλου 
σηµαντικά, 1 = εξαιρετικά σηµαντικά. 

2 Η ίδια προσαρµοσµένη κατάταξη υποδεικνύει µη στατιστικά σηµαντική διαφορά στους 
µέσους για α=0.05 σύµφωνα µε το τεστ προσηµασµένων θέσεων του Wilcoxon. 

 
Πίνακας 1.2: Η σπουδαιότητα των οφελών του WMS για τις λειτουργίες της αποθήκης [Noll 
Research and Presto-Survey.com, 2003]  
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1.8 Παράγοντες που περιορίζουν την ενδεχόµενη εφαρµογή WMS  
 

Ενώ η εφαρµογή WMS µπορεί να παραγάγει εντυπωσιακή βελτίωση της 

απόδοσης στις δραστηριότητες της αποθήκης, το ίδιο το υλικό / λογισµικό WMS 

µπορεί να κοστίσει από 1.5 µέχρι 2 εκατοµµύρια δολάρια [Devereaux 2001]. 

Επιπλέον, η εφαρµογή ενός WMS µπορεί να πάρει περίπου 15-30 µήνες [eSync 

International 2001]. Ένας από τους σηµαντικότερους λόγους για τη δαπανηρή και 

χρονοβόρα εφαρµογή των WMS µπορεί να είναι µια εκτενής απαίτηση για 

τροποποιήσεις και αποσφαλµάτωση (debugging). Ένα τυπικό ετοιµοπαράδοτο 

λογισµικό WMS µπορεί να απαιτήσει περισσότερες από 10 τροποποιήσεις κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρµογής. Πράγµατι, περισσότεροι από το 30% των 

χρηστών WMS που ερευνήθηκαν από το WERC ανέφεραν ότι χρειάστηκε να 

κάνουν σηµαντικές τροποποιήσεις προτού να ενσωµατωθεί πλήρως το WMS 

στις διαδικασίες της επιχείρησής τους [Harps 1999]. Μια εµπειροτεχνική µέθοδος 

για να αποφευχθούν τέτοιες εκτενείς τροποποιήσεις είναι να εξεταστεί εάν το 

λογισµικό WMS περιλαµβάνει τουλάχιστον το 85% των χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων που ψάχνουν οι χρήστες. ∆υστυχώς, µόνο το 46% των 

ερωτηθέντων χρηστών ανέφερε ότι το WMS τους πρόσφερε ακριβώς αυτό που 

χρειαζόταν [Hounsell 2002].  

Με τα προαναφερθέντα ζητήµατα στο µυαλό, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να 

εκτιµήσουν τη δριµύτητα των πιθανών ανησυχιών για την εφαρµογή του WMS. 

Οι πέντε σοβαρότερες ανησυχίες είναι το υψηλό κόστος εφαρµογής των WMS,  η 

έλλειψη ικανότητας διοίκησης, η δύσκολη προσαρµογή του και poor 

documentation . Αφ' ετέρου, η ελλιπής ασφάλεια των στοιχείων, η άγνοια σχετικά 

µε την τεχνολογία WMS, η έλλειψη εξελιξιµότητας και η έλλειψη ετοιµότητας για 

την τεχνολογική πρόοδο δεν εµφανίζονται να είναι λόγοι σοβαρής ανησυχίας.  

 
 
1.9 Προϊόντα λογισµικού WMS 
 

Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο 

πώλησης λογισµικού WMS στην Ελλάδα. Μελετήσαµε περιπτώσεις εταιρειών 

όπως η Mantis, Optimum, Oracle, Optisoft, Unique Com, Mobile Technology και 
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πελάτες αυτών. Εµείς παρακάτω αναφερόµαστε σε δύο από τους 

σηµαντικότερους προµηθευτές λογισµικού WMS στην Ελλάδα από τους οποίους 

πήραµε συνέντευξη. Συγκεκριµένα στις εταιρείες Mantis και Optimum και στα 

προϊόντα αυτών Warehouse Vision™ και Aberon, αντίστοιχα.  

 
1.9.1   MANTIS 

Η Mantis Πληροφορική, η οποία ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα, είναι 

κατασκευαστής πληροφοριακών συστηµάτων LOGISTICS µε ηγετική θέση στην 

Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Βουλγαρία και Ρουµανία, ενώ έχει πρόσφατα 

αναπτύξει σηµαντική παρουσία και στις αγορές της Κεντρικής Ανατολικής 

Ευρώπης, Ρωσίας/CIS και Μέσης Ανατολής. Τέλος ειδικά για την Ελληνική 

αγορά, η Mantis αναπτύσσει και διαθέτει πληροφοριακά συστήµατα 

εξυπηρέτησης και διαχείρισης σχέσεων πελατών µε βάση τεχνολογίες Fax/ 

Messaging & Call/Contact Centers. 

Σηµαντικά επιχειρηµατικά κεφάλαια (venture capitals) ενισχύουν την δυναµική 

επέκταση της Mantis στην διεθνή αγορά, η οποία παίρνει την µορφή είτε 

θυγατρικών εταιριών όπως στην Κύπρο (Mantis Cyprus Ltd) είτε τοπικών 

συνεργατών όπως γίνεται σε πολλές άλλες χώρες. 

Η οικογένεια προϊόντων λογισµικού Logistics Vision  

Η όξυνση του ανταγωνισµού τα τελευταία χρόνια σε συνδυασµό µε την 

συνεχώς αυξανόµενη πολυπλοκότητα µιας ταχέως παγκοσµιοποιούµενης 

εφοδιαστικής αλυσίδας επέτειναν την ανάγκη των επιχειρήσεων για εφαρµογή 

ολοκληρωµένων και ευέλικτων πληροφοριακών συστηµάτων logistics, µε στόχο 

αφ' ενός την µείωση του κόστους των logistics και αφ' ετέρου την βελτίωση του 

επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών τους. 

Έγινε επίσης πλέον φανερό ότι τα λεγόµενα ERP συστήµατα εστιάζουν στις 

ανάγκες του λογιστικού, οικονοµικού και εµπορικού τοµέα µιας επιχείρησης και 

στην πληροφορική υποδοµή της και δεν είναι σε θέση να δώσουν ουσιαστική 

λύση στην βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Mantis 

αντιλαµβανόµενη αυτήν την ανάγκη της αγοράς και διαπιστώνοντας την έλλειψη 

υψηλού επιπέδου λύσεων logistics στην Ελληνική αγορά αλλά ταυτόχρονα και 
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την έλλειψη καθιερωµένων λύσεων στο εξωτερικό, ξεκίνησε από το 2001 µια, 

πρωτόγνωρη για τα Ελληνικά δεδοµένα, διεθνούς επιπέδου επένδυση ύψους 

πολλών εκ. € για το σχεδιασµό και υλοποίηση της νέας (3ης) γενιάς της 

οικογένειας προϊόντων λογισµικού Logistics Vision Suite (LV-III). Το LV-III, το 

οποίο διατέθηκε στην αγορά στις αρχές του 2004, είναι ο διάδοχος των δύο 

πρώτων γενεών λογισµικού της Mantis, οι οποίες αντίστοιχα ανακοινώθηκαν το 

1997 (LV-I) και το 2000 (LV-II). Το LV-III είναι η Ελληνική απάντηση για µια 

ολοκληρωµένη "state-of-the-art" οικογένεια προϊόντων λογισµικού για τον 

προγραµµατισµό, αυτοµατοποίηση και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων, η οποία ενσωµατώνει 

καθιερωµένες πρακτικές κορυφαίων πολυ-εθνικών και Ελληνικών επιχειρήσεων. 

Η ανοικτή αρχιτεκτονική του επιτρέπει την εύκολη και ολοκληρωµένη διασύνδεσή 

του µε συµπληρωµατικά πληροφοριακά συστήµατα ERP, κα. Το LV-III 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα πληροφοριακά συστήµατα σε µία δοµηµένη και 

ολοκληρωµένη οικογένεια:  

• Warehouse Vision  για την διοίκηση των αποθηκών (WMS) 

• Transportation Vision  για την διοίκηση των διανοµών.  

• Inventory Vision  (powered by Syncron) για την πρόβλεψη ζήτησης, 

αναπλήρωση και διοίκηση των αποθεµάτων.  

• Plant Vision  για την διαχείριση της ροής και την ιχνηλασιµότητα των 

υλικών στους χώρους παραγωγής (Manufacturing Execution System).  

• Quality Vision  για τον προγραµµατισµό και παρακολούθηση της 

ασφάλειας και ποιότητας.  

 

Warehouse Vision™   

Το Warehouse Vision™ (WV) είναι ένα Warehouse Management System 

(WMS). Υποστηρίζει ενιαία και πολλών τοποθεσιών, ιδιωτικά και δηµόσια κέντρα 

διανοµής χρησιµοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες γραµµωτού κώδικα 

(Barcode) και ραδιοσυχνότητας (RF). Το WV καλύπτει όλες τις σηµαντικές 

δραστηριότητες αποθήκης όπως υποδοχή εµπορευµάτων, διαχείριση καταλόγου, 

υπολογισµούς, εκπλήρωση παραγγελίας µαζί µε το picking, έλεγχο, συσκευασία 
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και φόρτωση. ∆ύο µεγάλες εταιρείες που χρησιµοποιούν το Warehouse Vision™ 

είναι οι παρακάτω: 

o MAK FROST (MAKIOS)  

Η MakFrost είναι από τις κορυφαίες εταιρείες 3rd Party Logistics Providers στην 

Αποθήκευση και ∆ιανοµή προϊόντων ψυγείου και κατάψυξης. Έχει 3 κύριους 

Αποθέτες: Την Γερµανική αλυσίδα supermarkets LIDL, την Μπάρµπα Στάθης και 

την NESTLE. για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε όλο το κύκλωµα των 

logistics, η συµπίεση του εσωτερικού της κόστους και τελικά η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς της σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο όπως είναι αυτός των 

3rd PL. Επιπρόσθετα, η διαχείριση προϊόντων ψυγείου και κατάψυξης που ενέχει 

επιπρόσθετες δυσκολίες διαχείρισης, όπως και τα τυριά (µεταβλητό 

βάρος/συσκευασία), οδήγησαν την Mak Frost στην επιλογή του Warehouse 

Vision™. 

 

ΟΦΕΛΗ 

• Μείωση απωλειών λόγω παλαίωσης ειδών 

• Χαµηλόκοστη δροµολόγηση 

• Μείωση των λαθών στις παραγγελίες 

• Ακρίβεια stock 

• Αύξηση παραγωγικότητας 

• Βελτίωση του customer service 

• Καλύτερη αξιοποίηση των αποθηκευτικών χώρων 

 

o Misko – Barilla  

H Misko-Barilla κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα της παραγωγής και εµπορίας 

ζυµαρικών. Μέλος του Οµίλου Barilla, παράγει και εµπορεύεται εκτός από τα 

ζυµαρικά, έτοιµες σάλτσες, µπισκότα κ.α. Οι αχανείς αποθηκευτικοί χώροι σε 

συνδυασµό µε τον καθηµερινά τεράστιο όγκο διεκπεραίωσης καθιστούσαν 

αδύνατη τη διοίκηση και διαχείριση των διαδικασιών του αποθηκευτικού 

κυκλώµατος. Το πρόβληµα επιβαρύνονταν σηµαντικά από τις ιδιοµορφίες των 
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τροφίµων (Ηµεροµηνίες Λήξης, ιχνηλασία παρτίδων, διαχείριση επιστροφών). Οι 

αυξηµένες αυτές απαιτήσεις οδηγούσαν σε σηµαντικά λάθη στις παραγγελίες και 

στις τιµολογήσεις των πελατών και δηµιουργούσαν σηµαντικά εσωτερικά κόστη. 

Τέλος, ο καθηµερινά µεγάλος όγκος φορτώσεων απαιτούσε βελτιστοποίηση στη 

δροµολόγηση και στη φόρτωση των παραγγελιών αυτών, προκειµένου να 

εκµεταλλεύονταν πλήρως τα διαθέσιµα φορτηγά, τα οποία εξυπηρετούν περίπου 

200 σηµεία πώλησης/ ηµέρα. Με το Warehouse Vision™ Η εταιρεία απέκτησε 

πλήρη έλεγχο και παρακολούθηση των διαδικασιών του αποθηκευτικού 

κυκλώµατος και τεκµηριωµένη διοίκηση αυτών. 

Αυξήθηκε σηµαντικά η παραγωγικότητα της αποθήκης, ενώ υπήρξε δραστική 

µείωση των λαθών στην εκτέλεση των παραγγελιών. Το stock turnover αυξήθηκε, 

ενώ σηµαντικά είναι τα οφέλη και από τη βελτίωση του Customer Service. 

 

1.9.2 OPTIMUM   
 

Η Optimum, εταιρεία που εξειδικεύεται στην αγορά των πληροφοριακών 

συστηµάτων διαχείρισης αποθηκών και διανοµής(WMS), έχει διαγράψει ήδη 

σηµαντική πορεία στην ελληνική αγορά αλλά και στην αγορά της Αµερικής, όπου 

διαθέτει θυγατρική εταιρεία µε αρκετές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά. 

Το aberon WMS είναι η λύση που απευθύνεται στον τοµέα των logistics. 

Αποτελεί µια εξειδικευµένη εφαρµογή λογισµικού η οποία καλύπτει όλες τις 

λειτουργικές και διαχειριστικές ανάγκες ενός κέντρου διανοµής. Καλύπτει όλες τις 

λειτουργίες της αποθήκης, από την είσοδο των εµπορευµάτων µέχρι την έξοδό 

τους από αυτή. Όσον αφορά στις βιοµηχανικές εταιρείες, καλύπτει τις ανάγκες 

που προκύπτουν απ’ το πρώτο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας µέχρι την 

έξοδο και δροµολόγηση των έτοιµων προϊόντων. Επιπλέον δίνει λύσεις σε ζωτικά 

προβλήµατα όπως είναι το θέµα της ιχνηλασιµότητας των τροφίµων, τα 

προβλήµατα που δηµιουργούνται µε τις παρτίδες των φαρµάκων και το θέµα της 

παρακολούθησης των serial numbers των συσκευών. Παρακάτω γίνεται 

αναφορά ελληνικών εταιρειών που κάνουν χρήση του aberon WMS. 
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o Creta Farm  

Η διαχείριση ιχνηλασιµότητας στην Creta Farm  γίνεται πλέον µέσω της 

εγκατάστασης του πληροφοριακού συστήµατος Aberon στα Κέντρα ∆ιανοµής 

Ρεθύµνου, Κρυονερίου Αττικής, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Λάρισας. 

Τα οφέλη που προέκυψαν από την εφαρµογή του Aberon στην εφοδιαστική 

αλυσίδα της Creta Farm είναι: 

• Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών µέσω της 

ελαχιστοποίησης των σφαλµάτων συλλογής και εκτέλεσης 

παραγγελιών (τήρηση σωστών ηµεροµηνιών ζωής προϊόντων στους 

πελάτες, αποφυγή τοποθέτησης λάθος κωδικών σε παραγγελίες) 

• Μείωση του χρόνου συλλογής και εκτέλεσης παραγγελιών και αύξηση 

της παραγωγικότητας των εργαζοµένων στην αποθήκη 

• Ακριβής, συνεχής και ταυτόχρονη παρακολούθηση όλων των 

αποθηκών και κέντρων διανοµής της εταιρίας σε πραγµατικό χρόνο 

• Μείωση των ελλείψεων αποθέµατος και των καταστροφών ληγµένων  

• Βέλτιστη αξιοποίηση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της εταιρίας 

• Αυτοµατοποίηση της διαδικασίας των απογραφών µε σάρωση των 

barcode των κωδικοποιηµένων θέσεων αποθήκευσης και των barcode 

των προϊόντων  

• ∆ιαχείριση της ιχνηλασιµότητας των εκτελεσθεισών παραγγελιών και 

του υφιστάµενου αποθέµατος εντός των αποθηκών της εταιρίας  

 

o Π.Ν. Γερολυµάτος  

Η ∆ιεύθυνση Logistics στην εταιρία «Π.Ν. Γερολυµάτος» υποστηρίζει τη 

διανοµή φαρµακευτικών προϊόντων τόσο του οµίλου όσο και δεκαεπτά τρίτων 

εταιριών σε τέσσερις αποθήκες µε τη βοήθεια ασύρµατου δικτύου και ασύρµατων 

τερµατικών συνδεδεµένων µε το Warehouse Management System Aberon. Η 

απόδοση κωδικών και αριθµών παρτίδων καλύπτεται από ειδικές γραπτές 

διαδικασίες, µε σκοπό να περιγράφει ο τρόπος µε τον οποίο διασφαλίζεται η 

αναγνώριση της ταυτότητας και η ιχνηλασιµότητα των προϊόντων- δικών της ή 
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συνεργαζόµενων εταιρειών- που παράγει ή διακινεί η εταιρία σε όλα τα στάδια 

παραγωγής, αποθήκευσης και διανοµής. Η διαδικασία αναφέρεται στην 

παράγραφο 7.5.3 του προτύπου ISO 9001:2000. Τα ως άνω έτοιµα παραγόµενα 

ή συσκευαζόµενα ή εισαγόµενα προϊόντα διακινούνται, τιµολογούνται και 

διανέµονται µε βάση τον κωδικό είδους και τον αριθµό παρτίδας. Με τον τρόπο 

αυτό οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί για κάθε παρτίδα συγκεκριµένου 

προϊόντος µπορεί να παρασχεθεί, ενώ αποτελεί προϋπόθεση και για την 

εφαρµογή σχετικών διαδικασιών όπως η ανάκληση παρτίδας προϊόντος, τα 

παράπονα, κ.λπ. Το σύστηµα εκδίδει κατά την εισαγωγή κάθε προϊόντος 

αυτοκόλλητες ετικέτες µε γραµµωτούς κώδικες που περιλαµβάνουν πληροφορίες 

κωδικών, παρτίδων, ποσοτήτων και ηµεροµηνιών λήξης για κιβώτια και παλέτες. 

Από και έως τη φόρτωση των εµπορευµάτων καταγράφονται όλες οι κινήσεις 

µέσω scanners, ενώ το ERP καταγράφει όλες τις ποσοτικές κινήσεις πάντα µε 

τους κωδικούς παρτίδων, οι οποίες εκτυπώνονται και σε τιµολόγια, δελτία 

αποστολής, κλπ. Ως παροχέας υπηρεσιών διανοµής προς τρίτες εταιρίες 

συγχρονίζει καθηµερινά τα δεδοµένα κωδικών- ποσοτήτων- παρτίδων µε τα 

µηχανογραφικά συστήµατα των πελατών της. Αν για οποιοδήποτε λόγο 

απαιτηθεί από τις επιβλέπουσες Αρχές ή από τη φαρµακευτική εταιρία- πελάτη ο 

φυσικός εντοπισµός εµπορευµάτων, µέσω των υφισταµένων συστηµάτων είναι 

δυνατή η γρήγορη ανίχνευση όλων των παραληπτών τους ή των υφισταµένων 

αποθεµάτων (αποθήκη, διάδροµος, ράφι, ενθέµιο, ποσότητα, ηµεροµηνίες, κλπ.). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η υποχρέωση τήρησης στοιχείων παρτίδων δεν ισχύει 

ακόµη για τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας που ακολουθούν το διανοµέα 

(φαρµακαποθήκες, φαρµακεία). 

 

o Γενική Τροφίµων Α.Ε.   

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. – ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στα πλαίσια της 

αναδιοργάνωσης των διαδικασιών αποθήκευσης και διανοµής των προϊόντων 

της, ανέθεσε στην OPTIMUM Α.Ε. την αυτοµατοποίηση των κεντρικών της 

αποθηκών στην Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης µε στόχους την αξιοποίηση 

του αποθηκευτικού της χώρου, την οικονοµία στην αποθεµατοποίηση, την 
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επιτάχυνση των εργασιών αποθήκευσης και προετοιµασίας των φορτώσεων, την 

ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων, την κάλυψη των συνεχώς αυξανόµενων 

αναγκών λόγω επαύξησης των προϊόντων και του πελατολογίου. 

Το 1996, το εργοστάσιο λειτούργησε την πρώτη εφαρµογή ηµιαυτόµατου 

συστήµατος παρακολούθησης αποθεµάτων, σε συνεργασία µε την LEON 

ENGINEERING, χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικούς ζυγούς παλετών, ετικέτες 

παλετών και λογισµικό tailor made, ώστε να γνωρίζει τις ποσότητες κατά προϊόν, 

στην είσοδο και την έξοδο των αποθηκών, τόσο των ηµιετοίµων όσο και των 

ετοίµων. 

Το 1999, µε δεδοµένη πλέον την εµπειρία από την εφαρµογή του συστήµατος 

της LEON ENGINEERING, η εταιρία άρχισε να αναζητά νέο σύστηµα διαχείρισης 

αποθηκών, που θα µπορούσε να διαδεχθεί το προηγούµενο σύστηµα, από το 

οποίο επιθυµούσε να συνεχίσει να παίρνει ορισµένα χρήσιµα στοιχεία, αναφορές 

και τη διαχείριση της γεωγραφικής τοποθεσίας κάθε µίας παλέτας. Το νέο 

λογισµικό θα έπρεπε επίσης, να υποστηρίζει την χρήση του απαραίτητου 

φορητού και σταθερού εξοπλισµού, ώστε να αξιοποιείται σε µέγιστο βαθµό το 

σύστηµα της ραφιών και να εξυπηρετούνται όσο γίνεται καλύτερα οι εργαζόµενοι 

στο δυσµενές περιβάλλον. 

Χρειαζόταν λοιπόν ένα Warehouse Management System (WMS), που θα 

µπορούσε να εισάγει µε απλό τρόπο τα προϊόντα στην αποθήκη, τυπώνοντας 

ταυτόχρονα ετικέτα και bar code. Επελέγη το πρόγραµµα Aberon της εταιρείας 

OPTIMUM, που διαχειρίζεται και ελέγχει όλες τις διαδικασίες που αφορούν την 

παραλαβή, εσωτερική διακίνηση και διανοµή των ετοίµων και ηµιετοίµων 

προϊόντων της εταιρίας. Το Σύστηµα είναι ανεπτυγµένο µε την αρχιτεκτονική 

client server για τη Σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων Oracle. 

Οι παράµετροι που το διαφοροποιούν είναι οι συνθήκες εργασίας, τόσο κατά 

την αποθήκευση, όσο και κατά το picking. Οι συνθήκες αυτές είναι η χαµηλή 

θερµοκρασία, οι πολλοί (18) ψυκτικοί θάλαµοι βαθειάς κατάψυξης για την 

αποθήκευση των προϊόντων, τα κινούµενα µεταβλητά ράφια µέσα στους 

θαλάµους, που αφήνουν µόνο ένα ανοικτό διάδροµο σε κάθε θάλαµο, οι πολλοί 
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τύποι standard και custom παλετών (>6), η διαχείριση ηµιετοίµων και ετοίµων, η 

ύπαρξη πολλών ποιοτήτων ανά κωδικό στα ηµιέτοιµα. 

Επίσης αντιµετωπίζει και τις συνέπειες των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων, που 

είναι ότι δεν υπάρχουν στην αποθήκη πεζοί pickers, όλοι κινούνται πάνω σε 

θερµαινόµενα περονοφόρα. Γενικά, υπάρχει περιορισµός στις κινήσεις και 

δυσκολία στην εκτέλεση των εργασιών. Παρουσιάζεται δυσκολία στην 

επικόλληση των αυτοκόλλητων ετικετών πάνω στα µεταλλικά ράφια της 

αποθήκης.  

Τα προϊόντα εισάγονται σε τερµατικό συνδεδεµένο µε το ζυγιστικό σύστηµα 

της LEON ENGINEERING, όπου γίνεται ο ζυγιστικός έλεγχος και η ταυτοποίηση 

των παλετών, µε την επικόλληση θερµικής ετικέτας µε bar code. Στην συνέχεια 

δηµιουργείται εντολή αποθήκευσης, βάσει των ιδιαιτεροτήτων που έχουν 

αναφερθεί και η παλέτα κατευθύνεται προς την επιλεγµένη από το σύστηµα θέση 

αποθήκευσης. Το τµήµα συσκευασίας ενηµερώνεται από το σύστηµα. 

Τα παραγόµενα είδη εισάγονται στην αποθήκη δεσµευµένα από τον ποιοτικό 

έλεγχο και η αποδέσµευση γίνεται αυτόµατα από το Σύστηµα, µετά την 

παρέλευση συγκεκριµένου αριθµού ηµερών από την ηµεροµηνία παραγωγής. Σε 

ότι αφορά τις ηµεροµηνίες λήξης, αυτές λαµβάνονται υπόψη κατά τη συλλογή 

(picking) των προϊόντων. Το Σύστηµα τροφοδοτεί συνεχώς το τµήµα 

προγραµµατισµού παραγωγής µε ιστορικά στοιχεία, που παράγει βάσει 

πολλαπλών κριτηρίων. 

Το Σύστηµα υποστηρίζει αποθήκευση σε αποθήκες τρίτων, η δε παραλαβή 

προϊόντων από αποθήκες τρίτων γίνεται µε απλό σκανάρισµα της ετικέτας. Η 

εξαγωγή προς συσκευασία προϊόντος γίνεται βάσει ποιότητας και FIFO. Η 

εξαγωγή του ετοίµου προϊόντος γίνεται βάσει παραγγελιών που έρχονται στην 

αποθήκη µε δύο τρόπους: µέσω Interface από το κεντρικό σύστηµα ComPAK 

400 της DIS (παραγγελίες διανοµής) και µε απ’ ευθείας εισαγωγή παραγγελιών 

στο Σύστηµα. 

Τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία του νέου Πληροφοριακού Συστήµατος 

Logistics αποθηκών της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, είναι η 

αξιοποίηση σε µέγιστο βαθµό των αποθηκευτικών χώρων, η µείωση του χρόνου 
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εκτέλεσης των παραγγελιών, η αύξηση της παραγωγικότητας, η ποιότητα στην 

εκτέλεση των εργασιών και η βελτίωση του βαθµού εξυπηρέτησης των πελατών.  

 

o ΟΤΕ Α.Ε. 

Ο ΟΤΕ ΑΕ µετά από διαγωνισµό επέλεξε την OPTIMUM για τον 

σχεδιασµό και την υλοποίηση του νέου Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 

Συστήµατος Logistics του Νέου Προτύπου Κέντρου ∆ιανοµής εµπορεύσιµου 

υλικού (κινητά τηλέφωνα και παρελκόµενα, τερµατικές συσκευές, τηλεφωνικά 

κέντρα, τηλεκάρτες, χρονοκάρτες, κλπ.). 

Το Aberon WMS της OPTIMUM, παραµετροποιήθηκε κατάλληλα ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν και να εφαρµοσθούν πρότυπες διαδικασίες 

logistics στο νέο Πρότυπο Κέντρο ∆ιανοµής του ΟΤΕ. Ακόµα αναπτύχθηκαν 

ειδικά προγράµµατα επικοινωνίας µεταξύ των Πληροφοριακών Συστηµάτων του 

ΟΤΕ και του Aberon Interface. 

Έτσι οι παραγγελίες του ΟΤΕ προς τους προµηθευτές δηµιουργούν φακέλους 

αναµονής στο Aberon µε τους κωδικούς και τις ποσότητες των ειδών που 

παραγγέλθηκαν, µε αποτέλεσµα τον έλεγχο και την γρήγορη καταχώρηση των 

εισαγωγών στο Aberon. 

Ο υπεύθυνος εισαγωγών ελέγχει εάν η παραλαµβανόµενη ποσότητα 

συµφωνεί µε τον φάκελο και το παραστατικό εισαγωγής και ακολουθώντας την 

πρόταση παλετοποίησης του Aberon τυπώνει και επικολλάει ετικέτες barcode 

στις παλέτες. Εάν υπάρχει διαφορά παραλαµβάνει την πραγµατική ποσότητα και 

το Aberon ενηµερώνει αυτόµατα τους φακέλους και τα πληροφοριακά συστήµατα 

του ΟΤΕ για την έκδοση παραστατικών και την σωστή κοστολόγηση. Με την 

εγκυροποίηση της εισαγωγής το σύστηµα ενηµερώνεται για το απόθεµα. Το 

Aberon WMS παρέχει την δυνατότητα την τµηµατικής παραλαβής των 

παραγγελιών των προµηθευτών. 

Το σύστηµα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργικότητα από το Φεβρουάριο του 

2001. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Ακριβής γνώση του αποθέµατος σε πραγµατικό χρόνο (on line real time) 
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2. Μείωση του ύψους των αποθεµάτων λόγω συνεχούς πληροφόρησης 

3. Μείωση του κόστους αποθεµάτων λόγω χαµηλής αποθεµατοποίησης 

      (Απόθεµα 20 ηµερών αντί 60ηµέρες στην προηγούµενη κατάσταση) 

4. Παράδοση όλων των παραγγελιών Αττικής σε 24h, του 60% των 

παραγγελιών επαρχίας επίσης σε 24h, και τα νησιά σε 48h (Lead time 1-2 

ηµέρες ενώ στην προηγούµενη κατάσταση 7-10 ηµέρες) 

5. Εξάλειψη σφαλµάτων 

6. Εξοικονόµηση λόγω µείωσης αριθµού απαξιούµενων συσκευών 

7. Εξοικονόµηση σε προσωπικό και λειτουργικά έξοδα 

8. Κατάργηση εντύπων και γραφειοκρατίας 

9. Κατάργηση καταχωρήσεων (Data – Entry) 

10. Ακρίβεια – ταχύτητα – ευελιξία 

11. Άµεση ικανοποίηση παραγγελιών και σε αύξηση πωλήσεων 60% σε 

σχέση µε το περσινό εξάµηνο. 

 

o ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

Ο Όµιλος Γερµανός έχει προχωρήσει από τον Οκτώβριο του 2002 στην 

εγκατάσταση και λειτουργία του Aberon WMS, στο κέντρο διανοµής του οµίλου, 

το οποίο είναι υπεύθυνο για την διανοµή των προϊόντων σε όλη την Ελλάδα, 

Ρουµανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Κύπρο, FYROM. 

Το Aberon πραγµατοποιεί όλες τις διαδικασίες της αποθήκης (αναµονή 

παραγγελιών, παραλαβή, αυτόµατη αποθήκευση, αυτόµατη τροφοδοσία – 

picking θέσεων, picking, checking, packing και αποστολή). Όλα γίνονται µε 

ασύρµατη τεχνολογία και σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς χαρτί, χωρίς ανάγκη 

εκτύπωσης. Για παράδειγµα, όταν το σύστηµα δέχεται µια παραγγελία από το 

ERP της εταιρείας, υπολογίζει τον όγκο της και δροµολογεί το βέλτιστο 

δροµολόγιο. Αυτό δίνει το σηµείο όπου θα συγκεντρωθεί η έτοιµη παραγγελία. 

Κατόπιν δίνονται οι εντολές στους συλλέκτες των παραγγελιών, µέσω των 

ασύρµατων τερµατικών χειρός που διαθέτουν. Τους δίνονται οι εντολές µε τις 

βέλτιστες διαδροµές στην αποθήκη, ώστε να συλλέξουν και να οδηγήσουν τα 

προϊόντα στο σηµείο που τους ορίζει το σύστηµα. Επόπτευση δεν υπάρχει σε 
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κανένα από αυτά τα σηµεία. Ο πικαδόρος τοποθετεί τον κωδικό του και η 

συσκευή του «κατεβάζει» γραµµή – γραµµή παραγγελίες. Υπολογίζει τον αριθµό 

των ατόµων, τις βέλτιστες διαδροµές, συνδυασµούς διαδροµών, ενώ έχει τη 

δυνατότητα να βγάζει ο ίδιος παραγγελίες για περισσότερους από έναν πελάτες. 

Καθότι ο Όµιλος διαθέτει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στην αποθήκη, που 

παρακολουθούνται κατά serial number, η συλλογή και το σκανάρισµα του serial 

number γίνονται από τον ίδιο άνθρωπο την ίδια στιγµή. ∆ηλαδή παρακολουθείται 

τόσο όλο το κύκλωµα όσο και το serial number. Στην συνέχεια, ανατίθεται 

αυτόµατα η αποστολή τσεκαρίσµατος σε άλλον πικαδόρο όπως και αυτόµατα 

δίνονται εντολές τροφοδοσίας µετακινήσεων µέσα στην αποθήκη και 

τροφοδοσίας του picking θέσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της 

παραγωγικότητας καθώς οι διαδικασίες αυτές εκτελούνται από ένα άτοµο ανά 

βάρδια, σε αντίθεση µε παλιότερα που υπήρχαν 12 προϊστάµενοι αποθήκης.  

Τα οφέλη που έχει αποκοµίσει ο Όµιλος Γερµανός από το σύστηµα είναι τα 

εξής: 

• Αύξηση της παραγωγικότητας (διαχείριση περίπου 1500 την ηµέρα 

άµεσων παραγγελιών κατευθείαν προς τους καταναλωτές, που 

αποστέλλονται µε courier). 

• Χωρητικότητα (δηλαδή η βέλτιστη διαχείριση του χώρου, σύµφωνα µε την 

οποία πετυγχάνεται πάντα η βέλτιστη κάλυψη του αποθηκευτικού χώρου 

τόσο σε εµβαδόν όσο και σε όγκο) 

• Φοβερή ελαστικότητα (τα τελευταία 2 χρόνια που το κέντρο διανοµής 

διαθέτει WMS, τα logistics του Γερµανού ανέλαβαν σαν third party εργασία 

στα logistics των Καταστηµάτων Αφορολόγητων Ειδών, που διαθέτουν 

σηµεία σε όλη την Ελλάδα και 31.000 – 32.000 είδη τελείως διαφορετικά 

στη φύση τους. Έγινε δυνατό σε πολύ λίγο χρόνο να περάσουν τα 

προϊόντα αυτά στο ίδιο κέντρο διανοµής, µέσω του WMS που αφορούσε 

στα ΚΑΕ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  

 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

(RFID-Radio Frequency Identification) 

 

 

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Αποθήκης (Warehouse Management Systems - WMS) 

χρησιµοποιούν διάφορες τεχνολογίες.  Εµείς θα αναφερθούµε πιο συγκεκριµένα 

στην τεχνολογία RFID για την οποία εκτιµάται ότι θα είναι τα επόµενα χρόνια ο 

αντικαταστάτης της τεχνολογίας του γραµµωτού κώδικα (barcode).  

 

 

2.1 Η έννοια της τεχνολογίας RFID 
 

Το RFID είναι τα αρχικά του όρου Radio Frequency Identification  που η 

µετάφραση του όρου στα ελληνικά είναι «ταυτοποίηση µέσω ραδιοσυχνοτήτων». 

Το RFID είναι ένα σύστηµα ασύρµατης αναγνώρισης αντικειµένων και ήρθε να 

αντικαταστήσει το Bar Code.  

Η έννοια του RFID δεν είναι καινούργια, ξεκινά λίγο µετά τον Β’ Παγκόσµιο 

πόλεµο, σαν µέθοδος αναγνώρισης και διαφοροποιείται σε πολλές µορφές, 

βρίσκοντας εφαρµογές σε στρατιωτικούς, βιοµηχανικούς και εµπορικούς τοµείς.  

Στηρίζεται στη χρήση ραδιοκυµάτων και επιτρέπει την αυτόµατη 

αναγνώριση ανθρώπων ή, κατά κύριο λόγο, αντικειµένων (προϊόντων) τα οποία 

φέρουν RFID tags (ετικέτες που ενσωµατώνουν µικροεπεξεργαστή και κεραία) 

και µπορούν να ανιχνευθούν αυτόµατα από σταθερούς ή φορητούς αναγνώστες 

(readers) RFID, χωρίς να είναι απαραίτητη η σάρωση του κάθε µεµονωµένου 

αντικειµένου. Η κεραία επιτρέπει στο µικροεπεξεργαστή να µεταφέρει τις 

πληροφορίες αναγνώρισης στον αναγνώστη, ο οποίος µε τη σειρά του 

µετατρέπει τα ραδιοκύµατα που "αντανακλώνται" από την ετικέτα RFID σε 

ψηφιακές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν στη συνέχεια να 

"περάσουν" σε υπολογιστές για περαιτέρω χρήση. 
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Οι εφαρµογές του τεράστιες, µε κλασικό παράδειγµα τα προϊόντα που 

έχουν συρµάτινες ταινίες στις αλυσίδες καταστηµάτων. Αυτή η συρµάτινη ταινία 

είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα , το RFID tag. Στο RFID tag είναι αποθηκευµένος 

ο σειριακός αριθµός του αντικειµένου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι 

απαραίτητη για την αναγνώριση του αντικειµένου. 

Ένα σύστηµα RFID αποτελείται από τα ακόλουθα: 

• Μία ή περισσότερες ετικέτες (tags)  

• Έναν ή περισσότερους αναγνώστες (readers)  

• ∆ύο ή περισσότερες κεραίες (access points)  

• Έναν ή περισσότερους label printers/tag encoders  

• Λογισµικό εφαρµογών και ένα host computer 

 

 

Όπως ρυθµίζουµε τις διάφορες συχνότητες στο ραδιόφωνο για να 

εντοπίσουµε τους σταθµούς που θέλουµε, έτσι και στην περίπτωση του RFID οι 

ετικέτες και οι αναγνώστες θα πρέπει να ρυθµιστούν στην ίδια συχνότητα για να 

επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Τα συστήµατα RFID χρησιµοποιούν πολλές 

διαφορετικές συχνότητες, αλλά γενικά οι πλέον συνηθισµένες είναι: η χαµηλή 

(low) συχνότητα (περίπου 125KHz), η υψηλή (high) συχνότητα (13,56MHz) και η 

υπερ-υψηλή (ultra-high) ή UHF (860-960MHz). Σε µερικές εφαρµογές 

χρησιµοποιείται και η µικροκυµατική συχνότητα (2,45GHz).  
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Η διαφορά στη συχνότητα παίζει ρόλο και στην εφαρµογή. Έτσι, για 

παράδειγµα, οι ετικέτες χαµηλής συχνότητας θεωρούνται ιδανικές για 

αναγνώριση αντικειµένων µε υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως τα φρούτα, και 

έχουν ακτίνα ανάγνωσης περίπου 0,3 µέτρα, ενώ οι ετικέτες υψηλής συχνότητας 

λειτουργούν καλύτερα σε µεταλλικά αντικείµενα, µε ακτίνα ανάγνωσης ενός 

µέτρου. Οι ετικέτες UHF χρησιµοποιούνται κυρίως για αναγνώριση παλετών σε 

αποθήκες µε ακτίνα ανάγνωσης από 3,3 έως 6,6 µέτρα. Στις υπερ-υψηλές 

συχνότητες, η ακτίνα ανάγνωσης µπορεί (µε κάποιους περιορισµούς) να 

ξεπεράσει και τα 30 µέτρα. Σε κάθε πάντως περίπτωση, και ανάλογα µε την 

εφαρµογή, καλό είναι να συµβουλευόµαστε τον προµηθευτή ή κάποιον ειδικό. 

Οι µικροεπεξεργαστές στις RFID ετικέτες µπορεί να είναι "read-write", 

"read-only", ή "write once, read many" (WORM). Στους επεξεργαστές read-write 

µπορούµε να προσθέσουµε πληροφορίες στην ετικέτα ή να γράψουµε πάνω σε 

υπάρχουσες πληροφορίες όταν η ετικέτα βρίσκεται στην ακτίνα ενός αναγνώστη. 

Συνήθως οι ετικέτες αυτές έχουν ένα σειριακό αριθµό που δεν µπορούµε να 

διαγράψουµε, ενώ µπορούµε να "κλειδώσουµε" και κάποια δεδοµένα, έτσι ώστε 

να µην παραγραφούν.  

Οι επεξεργαστές read-only ενσωµατώνουν πληροφορίες που έχουν 

αποθηκευτεί σε αυτούς κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους και οι οποίες δεν 

µπορούν ποτέ να τροποποιηθούν. Στις ετικέτες WORM µπορούµε να γράψουµε 

ένα σειριακό αριθµό µία φορά, και η συγκεκριµένη πληροφορία δεν µπορεί στη 

συνέχεια να διαγραφεί. 

Από το 2000 και µετά έχουν ξεκινήσει σηµαντικές προσπάθειες σε παγκόσµιο 

επίπεδο, µε στόχο την τυποποίηση της τεχνολογίας αυτής στον τοµέα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα βασικά κίνητρα που ωθούν τις εταιρείες στην 

υιοθέτηση της τεχνολογίας RFID είναι: 

• Ορατότητα και διαφάνεια της εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Ανάπτυξη αυτόµατων συνεργατικών µοντέλων µεταξύ των επιχειρήσεων 

• Αυτοµατοποίηση εσωτερικών διαδικασιών, βελτίωση των λαθών στις 

διαδικασίες 



Μπιζιούρη Βασιλική                                                                                                   44 

• Ελαχιστοποίηση των απωλειών 

Ένας από τους κύριους φορείς της προσπάθειας αυτής είναι η Wal-Mart, η 

οποία µέσα στο 2005 λειτούργησε σε 5 κέντρα διανοµής της και σε περισσότερα 

από 500 καταστήµατα της συστήµατα RFID, τύπου UHF. Οι 300 µεγαλύτεροι 

προµηθευτές της τροφοδοτούν τα εν λόγω κέντρα διανοµής µε κιβώτια 

προϊόντων που έχουν σηµανθεί µε UHF RFID tags.  

Στην Ευρώπη έως σήµερα οι άξονες δραστηριοποίησης των εταιρειών 

σχετικά µε τα UHF RFID σχετίζονται µε την εκτέλεση πιλοτικών εφαρµογών. Ο 

λόγος καθυστέρησης, έναντι µε την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, έχει να κάνει 

κυρίως µε την αργή υιοθέτηση των κανονισµών λειτουργίας συστηµάτων UHF 

RFID. Μόλις το καλοκαίρι του 2005 ήρθε σε ισχύ το ETSI EN 302 208, µε το 

οποίο επιτρέπεται η χρήση interrogators σχεδόν τόσο ισχυρών όσο και αυτών 

που λειτουργούν στην Αµερική. Οι interrogators σκανάρουν το tag για 

πληροφορία χρησιµοποιώντας RF και µπορούν να διαβάσουν οποιοδήποτε field 

ή περιοχή της µνήµης. Η υλοποίηση του κανονισµού αυτού γίνεται µε την 

απελευθέρωση των σχετικών ραδιοσυχνοτήτων στη νοµοθεσία του κάθε κράτους 

µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτω από την οµπρέλα της οδηγίας ERC/REC 

70-03.  

Στον χώρο της παγκόσµιας τυποποίησης σχετικά µε θέµατα RFID αλλά 

και µε logistics έχει ενεργοποιηθεί το ISO, παρέχοντας πλέον ένα κοινό σηµείο 

αναφοράς ως προς τα διεθνή standards. Σχετικά µε την τεχνολογία RFID 

υπάρχει το ISO/ IEC 18000 (RFID for Item Management Air Interface), στο οποίο 

περιέχονται οι προδιαγραφές για την ασύρµατη επικοινωνία των RFID tags. Σε 

αυτό το standard έχει συµπεριληφθεί και η πολλά υποσχόµενη προδιαγραφή του 

EPC Gen 2, µε τη µορφή του ISO18000- 6C. Επιπλέον έχουν ξεκινήσει να 

ολοκληρώνονται τα ISO standards µε τα οποία τυποποιούνται οι χρήσεις 

(applications) και η συµβατότητα (conformance) των µονάδων logistics ως προς 

την σήµανση µε RFID.  

Τα παγκοσµίως αποδεκτά πρότυπα του SCM RFID που θα προκύψουν 

θα δώσουν τη δυνατότητα στους προµηθευτές της τεχνολογίας RFID να 
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κατασκευάσουν συστήµατα που θα είναι τεχνολογικά συµβατά µεταξύ τους. Οι 

εταιρείες που θα χρησιµοποιήσουν τα τυποποιηµένα πλέον συστήµατα θα έχουν 

τη δυνατότητα να παραλαµβάνουν και να αποστέλλουν εµπορεύµατα µε RFID 

tags σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Η βασική έννοια που πρέπει να κατανοήσουµε για το RFID είναι ότι δεν 

είναι µια εναλλακτική µέθοδο ταυτοποίησης και αναγνώρισης αντικειµένων, π.χ. 

ένα ηλεκτρονικό barcode που δεν χρειάζεται οπτική επαφή. Το RFID µας δίνει τη 

δυνατότητα αυτόµατης και µαζικής ανάγνωσης των πληροφοριών των ειδών µας, 

βγάζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα εκτός των διαδικασιών αναγνώρισης τους. 

Χρησιµοποιώντας τη λογική αυτή µπορούµε να επαναπροσδιορίσουµε τυπικές 

διαδικασίες της εφοδιαστικής, π.χ. αν παραλάβω µία µικτή παλέτα µε RFID tags 

σε κάθε κιβώτιο δεν χρειάζεται πλέον να τη «σπάσω» για να την καταµετρήσω. 

Ένα πέρασµα της παλέτας µε το περονοφόρο από µία πύλη RFID αρκεί για να 

µετρηθεί αυτόµατα και αξιόπιστα. Αν π.χ. φορτώσω σε ένα φορτηγό µία παλέτα 

µε RFID tag(s) από µία ράµπα µε πύλη RFID, τότε δεν χρειάζεται να κάνω 

έλεγχο φόρτωσης. Ότι φορτώνεται καταγράφεται αυτόµατα.  

Σε αρκετές περιπτώσεις συνεργατικών µοντέλων, η χρήση του RFID θα 

µεταβάλλει σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο συνεργάζονται οι επιχειρήσεις. Με 

παραδείγµατα βιοµηχανικών εταιρειών, όπου χρησιµοποιείται το RFID για την 

πιστοποίηση της φυσικής παραλαβής από τον πελάτη και της αυτόµατης και 

άµεσης πληρωµής του προµηθευτή, µπορεί κανείς να φανταστεί πόσο η µαζική 

έλευση του RFID µπορεί να αλλάξει το τοπίο. 

 

 

2.2 ∆ιαφορές µεταξύ ετικετών RFID 
 

Υπάρχουν δύο είδη ετικετών RFID: ενεργές και παθητικές. Οι διαφορές που 

παρουσιάζονται µεταξύ τους είναι οι εξής: 

Οι ενεργές ετικέτες RFID διαθέτουν ένα ποµπό και τη δική τους πηγή 

ενέργειας (συνήθως µια  µπαταρία) που χρησιµοποιείται για τη λειτουργία του 
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κυκλώµατος του µικροεπεξεργαστή και τη µετάδοση του σήµατος στον 

αναγνώστη.  

Οι παθητικές ετικέτες δεν έχουν µπαταρία και τροφοδοτούνται από το 

αναγνώστη, ο οποίος εκπέµπει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που δηµιουργούν 

πεδίο στην κεραία της ετικέτας. Υπάρχουν και οι ηµι-παθητικές ετικέτες που 

χρησιµοποιούν µπαταρία για το µικροεπεξεργαστή, αλλά επικοινωνούν 

απορροφώντας ενέργεια από τον αναγνώστη. Οι ενεργές και ηµι-παθητικές 

ετικέτες χρησιµοποιούνται κυρίως για την ανίχνευση αγαθών υψηλής αξίας που 

πρέπει να παρακολουθούνται σε µεγάλες κλίµακες (π.χ. αυτοκίνητα που 

µεταφέρονται από φορτηγό) και είναι πιο ακριβές από τις παθητικές, οι οποίες 

είναι και οι συνηθέστερες και χρησιµοποιούνται συχνότερα σε προϊόντα χαµηλής 

αξίας. 

 

2.3 Αποθήκευση και είδος πληροφορίας µιας ετικέτας RFID 
 

Η ποσότητα της πληροφορίας που µπορεί να αποθηκεύσει µια ετικέτα 

RFID εξαρτάται από τον προµηθευτή και την εφαρµογή, αλλά τυπικά δεν 

υπερβαίνει τα 2KB δεδοµένων, αρκετά για να αποθηκεύσουν βασικές 

πληροφορίες για το αντικείµενο που τη φέρει. Στην παρούσα φάση, οι εταιρίες 

εξετάζουν τη χρήση µιας απλής ετικέτας αντίστοιχης µε µια "πινακίδα άδειας 

κυκλοφορίας", η οποία περιλαµβάνει µόνο ένα σειριακό αριθµό 96-bit, έχει 

χαµηλότερο κόστος κατασκευής και είναι πιο χρήσιµη σε εφαρµογές όπου η 

ετικέτα θα πεταχτεί µε τη συσκευασία. 

Οι ετικέτες µπορούν να φέρουν από απλές πληροφορίες, όπως τα στοιχεία του 

κατόχου ενός κατοικίδιου ή τις οδηγίες καθαρισµού ενός ρούχου, έως πιο 

σύνθετες, όπως οδηγίες συναρµολόγησης ενός αυτοκινήτου. Μερικοί 

κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιµοποιούν συστήµατα RFID στη γραµµή 

παραγωγής, όπου σε κάθε στάδιο η ετικέτα "πληροφορεί" τους υπολογιστές για 

το επόµενο στάδιο συναρµολόγησης. 
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2.4 Προµηθευτές της τεχνολογίας RFID 

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή τεχνολογίας RFID είναι 

διαφόρων επιπέδων και εξειδικεύσεων. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι λόγω των 

συνεχών εξελίξεων, εταιρείες, ακόµα και ρόλοι είναι πιθανόν να συγχωνευτούν 

στο άµεσο µέλλον. Η τεχνολογία RFID έρχεται στην Ελλάδα από τα κανάλια των 

διεθνών εταιρειών, παρόχων της τεχνολογίας, που αντιπροσωπεύουν οι τοπικές 

εταιρείες. Οι περισσότερες τοπικές εταιρείες κρατούν στάση αναµονής, λίγες είναι 

εκείνες που έχουν κατανοήσει τη διαφοροποίηση του RFID και ακόµα πιο λίγες 

εκείνες που έχουν επενδύσει στη δηµιουργία της τεχνογνωσίας που απαιτείται. 

 

Πίνακας 2.1: Προµηθευτές της τεχνολογίας RFID [http: //www.sbyrakis.net ] 

Όπως όλα τα τεχνολογικά συστήµατα, έτσι και τα συστήµατα RFID πρέπει 

να ακολουθούν τα κλασσικά βήµατα της ανάπτυξης συστηµάτων. Μία σηµαντική 

διαφοροποίηση που υπάρχει είναι η τεχνολογική αβεβαιότητα που πηγάζει από 

την ασύρµατη υφή της τεχνολογίας. Για να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα αυτή πρέπει 

να εξεταστεί η καταλληλότητα των RFID tags στα είδη που θα σηµανθούν, η 

καταλληλότητα των RFID interrogators στον χώρο της κάθε επιχείρησης, η 

καταλληλότητα των πληροφοριακών συστηµάτων της και µετά ουσιαστικά να 
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γίνει η εφαρµογή. Η εξέταση της καταλληλότητας RFID πρέπει να είναι στα 

πλαίσια της κοινής λογικής, πιθανά προβλήµατα που θα προκύψουν πρέπει να 

λύνονται µε εύκολους και πρακτικούς τρόπους, κοντά στη φιλοσοφία λειτουργίας 

της κάθε  επιχείρησης. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει 

εµπιστοσύνη µόνο στον λόγο των προµηθευτών ότι υπάρχει το τέλειο RFID tag ή 

ο τέλειος interrogator, αλλά στην πράξη. Ο λεγόµενος RFID πιλότος που πρέπει 

να «τρέξει» πρέπει να εµπεριέχει οπωσδήποτε τους ελέγχους καταλληλότητας 

(proof of technology) και την απόδειξη της εφαρµογής (proof of concept).  

Έχοντας έναν επιτυχηµένο πιλότο, τα επόµενα βήµατα έχουν να κάνουν µε 

οράµατα και χρήµατα. 

 

2.5 Χρήση των συστηµάτων RFID  

 
Όπως προείπαµε, οι ετικέτες RFID αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικές µε 

τους ανθρώπους ή τα αντικείµενα που τις φέρουν. Έτσι, στην πράξη, µπορούν 

να βρουν εφαρµογή σε πληθώρα τοµέων όπου η αναγνώριση ανθρώπων ή 

αντικειµένων είναι απαραίτητη. Για παράδειγµα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

στη συσκευασία των προϊόντων, σε βιβλιοθήκες, σε πιστωτικές κάρτες, ή ακόµα 

και σε ένα σήµα ή έγγραφο ταυτοποίησης όπως η ταυτότητα, το διαβατήριο, ή το 

δίπλωµα οδήγησης. Ασφαλώς, µία από τις πλέον συνήθεις εφαρµογές τους είναι 

ο χώρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου µπορούν να αναγνωρίζουν προϊόντα 

είτε κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους, είτε εντός βιοµηχανικών µονάδων, είτε 

αυτά βρίσκονται σε παλέτες, αποθήκες ή στα ράφια των καταστηµάτων. Στο 

εξωτερικό η χρήση τους έχει ήδη επεκταθεί σε πάρα πολλούς τοµείς. Για 

παράδειγµα ενσωµατώνονται σε κατοικίδια ζώα ή σε ζώα σε κτηνοτροφικές 

µονάδες, καθώς και σε βραχιόλια που φορούν ασθενείς που πάσχουν από τη 

νόσο του Αλτζχάιµερ, τρόφιµοι σωφρονιστικών ή άλλων ιδρυµάτων, ακόµη και σε 

παιδιά που νοσηλεύονται για την αποφυγή απαγωγών.  
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Πίνακας 2.2: Συχνότητες και χρήσεις RFID [http://www.sbyrakis.net] 

 

2.6  Λόγοι χρήσης της τεχνολογίας RFID  

 

Τα τελευταία χρόνια ο όρος RFID ακούγεται ολοένα συχνότερα, παρόλο 

αυτό δεν πρόκειται για µια νέα τεχνολογία. Τα συστήµατα RFID χαµηλής 

συχνότητας υπάρχουν από τη δεκαετία του '70. Ο λόγος για τον οποίο η 

συγκεκριµένη τεχνολογία δεν εξαπλώθηκε όλα αυτά τα χρόνια έχει κυρίως να 

κάνει µε το υψηλό κόστος κατασκευής των µικροεπεξεργαστών και των 

αναγνωστών. Ένας άλλος λόγος αφορά στην έλλειψη κοινών προτύπων που θα 

επέτρεπαν σε κάθε αναγνώστη RFID να αναγνωρίζει κάθε µικροεπεξεργαστή. 

Πλέον, στο RFID οι κατασκευαστές βλέπουν µια τεχνολογία σαφώς πιο 

αποτελεσµατική αλλά και πιο ανθεκτική από τα γνωστά µας barcodes 

(γραµµωτός κώδικας), τα οποία παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες στην 

ανάγνωση (για παράδειγµα όταν το barcode δεν περάσει ακριβώς µπροστά από 

το scanner, ή αν είναι ξεθωριασµένο ή σκισµένο).  
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Συγκεκριµένα τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας RFID σε σχέση µε τα bar codes 

είναι (βλ. πίνακα 2.3): 

• Μια ετικέτα RFID µπορεί να µεταφέρει περισσότερες πληροφορίες από 

ένα barcode, όπως για παράδειγµα την ηµεροµηνία λήξεως, στοιχείο 

ιδιαίτερα χρήσιµο για πολλά ευπαθή προϊόντα όπως π.χ. το γάλα 

• Τα barcodes είναι µια "line-of-sight" τεχνολογία, κάτι που σηµαίνει ότι ο 

scanner θα πρέπει να "βλέπει" το γραµµωτό κώδικα για να τον διαβάσει. 

Αντίθετα, οι ετικέτες RFID δεν απαιτούν από τον αναγνώστη κάτι τέτοιο και 

µπορούν να διαβαστούν όσο βρίσκονται µέσα στην ακτίνα ανάγνωσής του  

•  Η αναγνώριση µπορεί να γίνει από απόσταση λόγω της ύπαρξης RFID 

tags που είναι σε θέση παίρνοντας ενέργεια από κάποια πηγή που 

συνήθως είναι µπαταρία να στείλουν τις πληροφορίες στον δέκτη.  

• ∆υνατότητα αποθήκευσης περισσοτέρων δεδοµένων  

• Μπορούν να µην είναι ορατά στο ανθρώπινο µάτι τα RFID tags διότι για 

την αναγνώριση τους δεν χρειάζεται οπτικό µέσο  

• ∆υνατότητα προγραµµατισµού εξ αποστάσεως  

• Αντίθετα µε τα bar code αντέχουν την εργασία και τις ακραίες 

θερµοκρασίες  

• ∆ιαθέτουν επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως παρακολούθηση και 

καταγραφή της θερµοκρασίας  

Παρόλα αυτά, και για το άµεσο τουλάχιστον µέλλον, δεν διαφαίνεται 

αντικατάσταση των barcodes, τα οποία είναι σαφώς φθηνότερα από τις ετικέτες 

RFID, αλλά και αποτελεσµατικά σε συγκεκριµένους τοµείς. Έτσι, το πιο πιθανό 

είναι τα barcodes και το RFID να συνυπάρχουν για αρκετά χρόνια.  
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BARCODE RFID 
Ευρεία ανάπτυξη Σε πρώιµο στάδιο 

Απαιτείται οπτική επαφή και κοντινή 

απόσταση για ανάγνωση της ετικέτας 

∆εν απαιτείται οπτική επαφή και η ετικέτα 

µπορεί να διαβαστεί από µεγαλύτερη 

απόσταση 

Μόνο µία ετικέτα διαβάζεται κάθε φορά Πολλές διαβάζονται ταυτόχρονα 

Χρησιµοποιείται κωδικός UPC και 

περιέχονται λίγα δεδοµένα 

Χρησιµοποιείται κωδικός EPC, περιέχονται 

πολλά δεδοµένα και αναγνωρίζεται 

µοναδικά κάθε προϊόν 

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

τροποποιηθούν 

Είναι ευαίσθητη σε περιβαλλοντικές 

συνθήκες 

Είναι ανθεκτική σε δύσκολες 

περιβαλλοντικές συνθήκες 

Χαµηλό κόστος Υψηλό κόστος 

Οι ετικέτες λειτουργούν σε όλα τα προϊόντα 
Οι ετικέτες παρουσιάζουν προβλήµατα σε 

προϊόντα από µέταλλα και υγρά 

Ανάγνωση ετικετών από ανθρώπους ∆εν είναι δυνατή η ανάγνωση ετικέτας 

 

Πίνακας 2.3: ∆ιαφορές τεχνολογίας Barcode και RFID [Πατρίκιος Ν., 2005] 

  

 

2.7   Οφέλη στην Εφοδιαστική Αλυσίδα από τη χρήση του RFID  

Ο όρος “εφοδιαστική αλυσίδα” περιγράφει το πλέγµα διαδικασιών που 

απαιτούνται ώστε ένα προϊόν να περάσει από τη φάση της παραγωγής στη φάση 

της κατανάλωσης. Μεταξύ των διαδικασιών αυτών ξεχωρίζει η παραγωγή, η 

τυποποίηση, η αποθήκευση, η διακίνηση και η διάθεση του προϊόντος [Γιάκκα 

Μ., 2007]. Ας δούµε τα οφέλη από την εφαρµογή της τεχνολογίας RFID σ’ αυτή: 

Κέντρο διανοµής  

Τα οφέλη από την εφαρµογή RFID ετικετών στις παλέτες είναι τα εξής:  

Παραλαβή αποστολών  
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Στην περιοχή παραλαβής του φορτίου από τον κατασκευαστή, οι παλέτες 

ελέγχονται µε το χέρι όταν ξεφορτώνεται ένα φορτηγό και τα στοιχεία των 

προϊόντων προς παράδοση ελέγχονται σε σχέση µε τη σηµείωση παράδοσης 

στο δελτίο αποστολής. Οι ετικέτες RFID στις παλέτες επιτρέπουν τον αυτόµατο 

προσδιορισµό µιας παλέτας και µε αυτόν τον τρόπο εξοικονοµείται χρόνος 

εργασίας για τον προσδιορισµό µιας παλέτας στη διαδικασία παραλαβής των 

εµπορευµάτων.  

Οργάνωση παλετών  

Τα οφέλη εδώ είναι παρόµοια µε τα οφέλη που αναφέρθηκαν στη διαδικασία 

οργάνωσης των αποθηκών των κατασκευαστών. Ο αυτόµατος προσδιορισµός 

της θέσης των παλετών και της θέσης αποθήκευσης µπορεί πάλι να 

εξοικονοµήσει σηµαντικό χρόνο εργασίας.  

Αντικατάσταση παλέτας  

Στα κέντρα διανοµής µπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθεί µια παλέτα (π.χ. που 

δεν είναι ακόµα έτοιµη για παράδοση) µε µια άλλη. Παρόµοια µε τη διαδικασία 

συγκέντρωσης εξοικονοµείται χρόνος εργασίας όταν προσδιορίζονται αυτόµατα 

οι παλέτες.  

Συγκέντρωση παραγγελίας  

Αφότου έχει επιλεγεί µια παλέτα, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τοποθετείται στη 

σωστή θέση στην περιοχή δροµολόγησης. Με την παρούσα κατάσταση, οι 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν συχνά τους γραµµωτούς κώδικες για να 

προσδιορίσουν συγκεκριµένα τµήµατα στην περιοχή δροµολόγησης. Με τη 

χρήση ετικετών RFID για τον προσδιορισµό εκείνων των τµηµάτων, µπορεί να 

µειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για τη χειρωνακτική ανίχνευση του γραµµωτού 

κώδικα.  

Φόρτωση φορτηγών  

Όπως για τον κατασκευαστή, όµοια και στο κέντρο διανοµής οι γραµµωτοί 

κώδικες στις ετικέτες των παλετών ανιχνεύονται συνήθως για να ελέγξουν µια 

παράδοση. Η εξάλειψη της χειρωνακτικής διαδικασίας ανίχνευσης µπορεί να 

ελευθερώσει χρόνο για το προσωπικό της αποθήκης.  
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Τα οφέλη από την εφαρµογή RFID ετικετών στα κιβώτια συνοψίζονται στα 

παρακάτω:  

Παραλαβή αποστολών  

Στη περιοχή παραλαβής των προϊόντων στο κέντρο διανοµής, ελέγχονται η 

ποιότητα και η ποσότητα των παραδοθέντων προϊόντων. Οι ετικέτες RFID σε 

αυτό το στάδιο µπορούν να εξαλείψουν την ανάγκη να ελεγχθεί ο αριθµός των 

κιβωτίων σε µια παλέτα. Εάν οι σηµειώσεις παράδοσης είναι διαθέσιµες 

ηλεκτρονικά, οι παραδόσεις µπορούν αυτόµατα να επιβεβαιωθούν. Αυτό µειώνει 

σηµαντικά τη χειρωνακτική διαδικασία ελέγχου.

Επιλογή µικτών παλετών  

 Οι ετικέτες RFID στα κιβώτια µπορούν να επιτρέψουν τον ακριβή προσδιορισµό 

των κιβωτίων που έχουν επιλεγεί. Αυτό µπορεί να έχει δύο αποτελέσµατα. 

Αρχικά, µειώνει το χρόνο που απαιτείται συνήθως για τη χειρωνακτική 

επιβεβαίωση του συνολικού αριθµού των επιλεχθέντων κιβωτίων. Αφετέρου, 

µπορεί να εξαλείψει την ανάγκη για οποιουσδήποτε πρόσθετους ελέγχους 

ακρίβειας στα µεταγενέστερα στάδια.  

 

Επιστροφές / επεξεργασία ανάκλησης προϊόντων  

Η επεξεργασία των επιστροφών µπορεί να γίνει αποδοτικότερη µε τις ετικέτες 

RFID εφαρµοσµένες στα κιβώτια. Τα κιβώτια που επιστρέφονται µπορούν τώρα 

να προσδιοριστούν αυτόµατα. Έτσι, εξοικονοµείται χρόνος έναντι της 

χειρωνακτικής καταγραφής των προϊόντων που επιστρέφονται και µπορεί να 

βοηθήσει στο να αυτοµατοποιηθεί η δηµιουργία ενός δελτίου παραλαβής 

επιστροφής. Σε περίπτωση ανακλήσεων προϊόντων – υπό τον όρο ότι το κέντρο 

διανοµής έχει τις αναλυτικές πληροφορίες για τους αύξοντες αριθµούς των 

κιβωτίων που επιστρέφονται και για τα καταστήµατα από όπου αυτά τα κιβώτια 

έχουν σταλεί – το κέντρο διανοµής µπορεί να καθορίσει ποια καταστήµατα 

ενδέχεται να επηρεαστούν και να προγραµµατίσει να διανείµει περισσότερες 

πληροφορίες για τα ανακληθέντα προϊόντα στα καταστήµατα. Αυτή η πτυχή 

επιδρά στον τρόπο µε τον οποίο το κατάστηµα χειρίζεται τις ανακλήσεις και 

αναφέρεται παρακάτω.  
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     Κατάλογος αποθεµάτων  

Ένα µεγάλο µέρος της προσπάθειας για τον υπολογισµό των αποθεµάτων 

στα κέντρα διανοµής αφορά στον έλεγχο του αριθµού κιβωτίων στις παλέτες 

που τοποθετούνται στην περιοχή επιλογής. Επειδή µε την ανάγνωση των 

ετικετών RFID στα κιβώτια είναι δυνατό να καθοριστεί ακριβώς πόσα κιβώτια 

ενός προϊόντος είναι σε µια παλέτα, η χειρωνακτική διαδικασία µέτρησης 

µπορεί να µειωθεί δραστικά.  

Κατάστηµα λιανικής πώλησης  

Τα οφέλη από την εφαρµογή RFID ετικετών στα κιβώτια είναι τα εξής:  

Παραλαβή παραγγελίας  

Σε αντίθεση µε τις παραδόσεις από κέντρα διανοµής, οι οποίες συχνά δεν 

ελέγχονται στο κατάστηµα, το προσωπικό των καταστηµάτων ελέγχει όλες τις 

άµεσες παραδόσεις που παραλαµβάνονται από τους κατασκευαστές. Υπό 

τον όρο ότι οι ετικέτες RFID σε όλα τα κιβώτια που είναι σε µια παλέτα 

µπορούν να διαβαστούν, ο χρόνος για τους χειρωνακτικούς ελέγχους 

µειώνεται. Επιπλέον, µε την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας ελέγχου, το 

κατάστηµα λιανικής έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει λάθη στις παραδόσεις 

που δεν ανιχνεύθηκαν σε προηγούµενα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η τιµολόγηση προϊόντων που δεν έχουν 

παραδοθεί.  

Επίδραση των αλλαγών στη διαδικασία επιλογής µικτών παλετών στο 

κατάστηµα  

Η αυξανόµενη ακρίβεια επιλογής που αναφέρθηκε προηγουµένως στο κέντρο 

διανοµής όχι µόνο οδηγεί σε οφέλη εκεί αλλά ασκεί επίδραση και στην 

απόδοση των καταστηµάτων. Αρχικά, µια υψηλότερη ακρίβεια σηµαίνει 

λιγότερα ελλιπή προϊόντα σε µια παράδοση που µπορεί να αυξήσει τη 

διαθεσιµότητα των προϊόντων για το κατάστηµα. Αυτό εξαρτάται από το εάν 

τα προϊόντα απαιτούνται πραγµατικά για το ξαναγέµισµα ραφιών προκειµένου 

να αποφευχθεί η κατάσταση εξάντλησης του αποθέµατος στο κατάστηµα 

προτού να φθάσει η επόµενη παράδοση. Αφετέρου, εάν τα λάθη σε µια 
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παράδοση δεν ανιχνεύονται, οδηγούν επίσης σε λανθασµένη πληροφόρηση 

του συστήµατος διαχείρισης αποθεµάτων όσον αφορά το πραγµατικό 

διαθέσιµο απόθεµα που υπάρχει στο κατάστηµα. Μερικά καταστήµατα 

χρησιµοποιούν πληροφοριακά συστήµατα για να εξάγουν αυτόµατα τα δελτία 

παραγγελίας. Εάν αυτά τα δελτία είναι βασισµένα σε ανακριβείς πληροφορίες, 

υπάρχει η περίπτωση να παραγγελθούν περισσότερα ή λιγότερα προϊόντα 

από τα απαιτούµενα. Στην πρώτη περίπτωση, αυτό οδηγεί σε υπερβολικό 

απόθεµα. Στη δεύτερη περίπτωση, εµφανίζεται σύντοµα εξάντληση 

αποθέµατος. Έχει υπολογιστεί ότι το ένα τρίτο µέχρι και οι µισές από τις 

περιπτώσεις εξάντλησης αποθέµατος στις αποθήκες των καταστηµάτων 

οφείλονται σε ανακριβή δελτία παραγγελίας και πρόβλεψης ζήτησης των 

καταστηµάτων [Pierce Alan, 2004]. Τρίτον, µερικές φορές υπάρχουν προϊόντα 

σε µια παράδοση τα οποία δεν έχουν παραγγελθεί. Εάν τα προϊόντα 

διατίθενται στο κατάστηµα, αυτό οδηγεί σε πρόσθετο απόθεµα στο 

κατάστηµα. Αυτό προκαλεί κάποιο συµπληρωµατικό κόστος εκµετάλλευσης 

αποθεµάτων. Αλλά αυτές οι δαπάνες είναι πιθανό να είναι αµελητέες έναντι 

της περίπτωσης όπου παραδίδονται προϊόντα που δεν διατίθενται από το 

συγκεκριµένο κατάστηµα. Αυτά τα προϊόντα µπορούν να επιστραφούν στο 

κέντρο διανοµής, αλλά δεδοµένου ότι το κόστος για τις επιστροφές είναι 

µάλλον υψηλό, µερικοί λιανοπωλητές επιλέγουν απλά να πετάξουν τα 

προϊόντα.  

Ο ανεφοδιασµός του ραφιού  

Η εφαρµογή του RFID στο κιβώτιο επιτρέπει το διαχωρισµό του αποθέµατος 

στις αποθήκες (backroom) και του αποθέµατος στο χώρο (store floor) των 

καταστηµάτων. Αυτός ο διαχωρισµός δεν υπάρχει προς το παρόν και µπορεί 

να βοηθήσει στη µείωση της εξάντλησης αποθέµατος µε δύο τρόπους. 

Αρχικά, η ακριβής πληροφόρηση για το απόθεµα που βρίσκεται στην 

αποθήκη του καταστήµατος µπορεί να βοηθήσει τους υπαλλήλους να έχουν 

πλήρη εικόνα ακόµα και για το απόθεµα που δεν είναι άµεσα ορατό από 

αυτούς. Οι υπάλληλοι µπορούν έπειτα να αναζητήσουν συγκεκριµένα 

προϊόντα. Εάν αυτή η διαδικασία δε λειτουργεί, τα προϊόντα εµφανίζονται να 
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είναι σε έλλειψη στα ράφια ενώ στην πραγµατικότητα υπάρχουν διαθέσιµα 

στην αποθήκη του καταστήµατος. Πρόσφατη έρευνα αποδεικνύει ότι το ένα 

τρίτο των προϊόντων που εµφανίζονται σε έλλειψη, στην πραγµατικότητα 

υπάρχουν στο κατάστηµα αλλά όχι στο ράφι (Coca-Cola Retailing Research 

Council, 1996). Από την άλλη µεριά, ο διαχωρισµός των προϊόντων που 

βρίσκονται στο κατάστηµα και του αποθέµατος µπορεί να βοηθήσει στην 

εκτίµηση κατά προσέγγιση του αριθµού των προϊόντων που βρίσκονται 

ακόµα στο ράφι. Αυτή η εκτίµηση µπορεί να προκύψει από το συνδυασµό 

των πληροφοριών που έχουµε για τον αριθµό κιβωτίων. 

 
 

2.8  Πιθανά προβλήµατα ασφαλείας από τη χρήση της τεχνολογίας RFID 

 
Οι ετικέτες RFID που οι εταιρίες χρησιµοποιούν ή σκοπεύουν να 

χρησιµοποιήσουν στην εφοδιαστική αλυσίδα στο εγγύς µέλλον και στη 

συσκευασία των προϊόντων σε µακροπρόθεσµο στάδιο, θα περιλαµβάνουν 

µόνο έναν Ηλεκτρονικό Κωδικό Προϊόντος (EPC). O κωδικός αυτός θα 

συνδέεται µε δεδοµένα που βρίσκονται σε online βάσεις δεδοµένων. Μερικές 

πληροφορίες σχετικές µε το προϊόν µπορεί να είναι προσβάσιµες από τον 

καθένα (π.χ. η ταυτότητα του προϊόντος), αλλά κάποιες άλλες (όπως ο τόπος 

και ο χρόνος κατασκευής) θα είναι προσβάσιµες µόνο από αυτούς στους 

οποίους ο κατασκευαστής θέλει να διαθέσει την πληροφορία. Έτσι π.χ. µια 

αλυσίδα τροφίµων δεν θα µπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες 

προϊόντων που πωλεί µια ανταγωνιστική της εταιρία. Επίσης, ένα άλλο θέµα 

που ενδέχεται να προκύψει αφορά στη δυνατότητα που µπορεί να 

αποκτήσουν οι Αρχές (π.χ. κυβερνήσεις, αρχές ασφάλειας) να 

παρακολουθούν τους καταναλωτές εκείνους που έχουν αγοράσει και φορούν 

ή µεταφέρουν προϊόντα µε ετικέτες RFID, όπως πορτοφόλι, ρούχα, κ.λπ. 

Βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής µπορεί εύκολα να 

προστατευθεί αφαιρώντας την ετικέτα από το αντικείµενο. Τέλος, και επειδή 

έχουν προκύψει ερωτήµατα σχετικά µε πιθανούς κινδύνους για την υγεία, θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι η τεχνολογία RFID χρησιµοποιεί τις χαµηλές 
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συχνότητες του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, και για το λόγο αυτό τα κύµατα 

που εκπέµπουν οι αναγνώστες δεν είναι επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία. 

 

2.9  Προκλήσεις από τη χρήση της τεχνολογίας RFID 
 
Τεχνικά Θέµατα 

Η τεχνολογία RFID παρουσιάζει ακόµα σηµαντικές τεχνικές προκλήσεις 

έτσι ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωσή της στις διακριτές διαδικασίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, δεδοµένης της ύπαρξης πληθώρας 

διαφορετικών αρχιτεκτονικών και λύσεων σε ετικέτες και αναγνώστες 

αναµένεται να εφαρµοστούν διαφορετικές λύσεις στο upstream και 

downstream επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό οφείλεται σε 

διάφορους λόγους: 

• Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις εφαρµογής της τεχνολογίας 

µεταξύ του upstream και downstream επιπέδου. Οι ελληνικές 

επιχειρήσεις δίνουν διαφορετική προτεραιότητα στις δυνητικές 

εφαρµογές του RFID ανάλογα µε το επίπεδο που αναφέρονται. Σε 

τεχνικό επίπεδο αυτό σχετίζεται µε την πολυπλοκότητα της τεχνικής 

λύσης (σε επίπεδο αρχιτεκτονικής και πλήθους συστατικών στοιχείων 

της τεχνολογίας που πρέπει να εγκατασταθούν), καθώς και τον βαθµό 

ολοκλήρωσης που απαιτείται µε τα υπάρχοντα πληροφοριακά 

συστήµατα της επιχείρησης. Αναφορικά µε την πρώτη περίπτωση, στο 

upstream επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, απαιτείται από τις 

επιχειρήσεις να προµηθευτούν και εγκαταστήσουν µία ολοκληρωµένη 

λύση σε επίπεδο διαχείρισης αποθέµατος (κυρίως) και πιστοποιητικού 

παράδοσης (proof of delivery). Ως εκ τούτου, ανάλογα µε την έκταση 

της κεντρικής αποθήκης, απαιτείται η επιλογή του κατάλληλου τύπου 

αναγνωστών (λαµβάνοντας υπόψη θέµατα ισχύος, συχνοτήτων 

λειτουργίας, εύρους κάλυψης και φυσικά κόστους), αναγνώρισης του 

ελάχιστου αριθµού αναγνωστών που ικανοποιούν το επιχειρηµατικό 

πρόβληµα (παρακολούθηση προϊόντων / κιβωτίων / παλετών που 

εισέρχονται ή/και εξέρχονται από την κεντρική αποθήκη), καθώς και 
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της ολοκλήρωσης των υποδοµών µε τα υπάρχοντα πληροφοριακά 

συστήµατα της επιχείρησης (WMS / ERPs κ.ο.κ.). Οµοίως, στην 

περίπτωση του downstream επιπέδου της εφοδιαστικής αλυσίδας 

υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις ενσωµάτωσης της τεχνολογίας 

κυρίως λόγω των διαφορετικών αναγκών (π.χ. παρακολούθηση του 

επιπέδου των αποθεµάτων στο ράφι για την εξάλειψη των out-of-shelf 

καταστάσεων, καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη κ.ο.κ.). 

• Τα θέµατα ιδιωτικότητας που εγείρει η εφαρµογή της τεχνολογίας 

RFID τείνουν να καταδεικνύουν πως σε αρχικό τουλάχιστον επίπεδο, 

οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να σκοπεύουν να παρέχουν λύσεις στις 

οποίες συµµετέχει ενεργά ο τελικός καταναλωτής. Ως εκ τούτου, οι 

επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να στοχεύουν σε end-to-end λύσεις οι 

οποίες να άπτονται τόσο του upstream όσο και του downstream 

επιπέδου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα δεδοµένου και των 

τεχνικών προβληµάτων (ασυµβατότητα µεταξύ ετικετών και 

αναγνωστών που προέρχονται από διαφορετικούς τεχνολογικούς 

παρόχους, απορρόφηση του σήµατος από µεταλλικές ή υγρές 

επιφάνειες κ.ο.κ.) προτείνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις να 

συµµετέχουν σε πιλοτικά προγράµµατα τα οποία εξετάζουν την 

εφαρµογή της τεχνολογίας RFID κυρίως για την παρακολούθηση του 

επιπέδου αποθεµάτων τους στην κεντρική αποθήκη. Ταυτόχρονα 

προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην παρακολούθηση κιβωτίων (ή/και 

παλετών) έτσι ώστε να είναι βιώσιµη η τελική λύση (λαµβάνοντας 

φυσικά υπόψη τις τρέχουσες τάσεις στο κόστος µίας παθητικής 

ετικέτας RFID). Ένα ακόµα σηµαντικό τεχνικό ζήτηµα που προκύπτει 

είναι οι απαιτήσεις ολοκλήρωσης και διασύνδεσης των συστατικών 

στοιχείων µε τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα στην επιχείρηση 

(ERP / WMS). Σε κάθε περίπτωση, τα πληροφοριακά συστήµατα της 

επιχείρησης πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστούν τον αυξηµένο 

όγκο πληροφορίας που κάνει διαθέσιµο η τεχνολογία RFID. Ως εκ 

τούτου, πιθανώς οι επιχειρήσεις να πρέπει να προβούν σε επενδύσεις 
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αναβάθµισης των πληροφοριακών συστηµάτων τους ή προµήθειας 

νέων πληροφοριακών συστηµάτων για να ανταπεξέλθουν στις 

αυξηµένες απαιτήσεις της τεχνολογίας. Ήδη, οι µεγαλύτεροι 

προµηθευτές ERPs υλοποιούν εξειδικευµένα modules τα οποία είναι 

σε θέση να διαχειριστούν πληροφορία που προέρχεται από RFID 

ετικέτες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε 

τους τεχνολογικούς προµηθευτές τους και να ενηµερωθούν για τις 

λύσεις που είναι διαθέσιµες για την περίπτωσή τους. Τέλος, η 

υιοθέτηση του προτύπου EPC πρέπει να πραγµατοποιηθεί σταδιακά 

δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρµόσουν την 

επιχειρηµατική τους ροή εργασιών από το barcode στο RFID. 

Πρακτικά, και µέχρι να αντικατασταθεί ολοκληρωτικά το barcode, οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να διαχειρίζονται δύο τύπους κωδικοποίησης: 

µία που βασίζεται στο EAN / UPC και µία που βασίζεται στο EPC. Αυτό 

δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα κυρίως τόσο στην τεχνολογική 

υποδοµή που απαιτείται (αναγνώστες ικανούς να ‘διαβάζουν’ 

πολλαπλές κωδικοποιήσεις) όσο και στην διαχείριση της πληροφορίας 

(διαφορετικές εφαρµογές σε εξειδικευµένα πληροφοριακά συστήµατα 

που ουσιαστικά επιτελούν την ίδια λειτουργικότητα). Συµπερασµατικά, 

η υιοθέτηση των νέων προτύπων, έχει κόστος και ρίσκο για την 

επιχείρηση. 

 

Επιχειρηµατικά Θέµατα 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το κύριο επιχειρηµατικό θέµα που 

προκύπτει από την εφαρµογή της τεχνολογίας RFID στην εφοδιαστική 

αλυσίδα είναι σε ποιο επίπεδό της θα εφαρµοστεί (downstream ή upstream). 

Σύµφωνα µε τις τελευταίες µελέτες περίπτωσης και εκτιµήσεις των αναλυτών, 

η τεχνολογία RFID θα εφαρµοστεί αρχικά στο upstream επίπεδο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας της µη εµπλοκής των τελικών καταναλωτών 

σε αυτό. Παράλληλα, λόγω του αυξηµένου κόστους των RFID ετικετών και 

των τεχνικών προβληµάτων που ακόµα υπάρχουν δεν είναι δυνατή, 
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τουλάχιστον σε αρχικό επίπεδο, η σήµανση µεµονωµένων προϊόντων, και ως 

εκ τούτου η χρήση της τεχνολογίας κρίνεται πιο προσιτή για την σήµανση και 

παρακολούθηση παλετών και κιβωτίων. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις 

πρέπει να θέσουν προτεραιότητα στην υλοποίηση συγκεκριµένων 

εφαρµογών (βασισµένων στο RFID) λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές 

τους ανάγκες και το κόστος (χρηµατικό και χρονικό) που είναι διατεθειµένες 

να επωµιστούν. 

Επιπροσθέτως, η εκπαίδευση του προσωπικού και γενικότερα η σωστή 

αντιµετώπιση του ανθρώπινου παράγοντα αποτελεί το σηµαντικότερο ίσως 

συντελεστή επιτυχίας της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών σε µία 

επιχείρηση. Κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί ο βαθµός προσαρµογής των 

χρηστών στις νέες τεχνολογίες και η ικανότητα αντιµετώπισης των αλλαγών 

και των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρµογή στην εσωτερική λειτουργία και 

στις εσωτερικές σχέσεις της επιχείρησης. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να 

δοθεί στον συνδυασµό άνθρωπος-τεχνολογία δηλαδή στην επιµόρφωση του 

προσωπικού καθώς και στα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν στο 

ανθρώπινο δυναµικό για την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας. Πιθανές 

ενέργειες που θα µπορούσαν να κάνουν οι επιχειρήσεις προς αυτή την 

κατεύθυνση: 

Να διαδώσουν τις σωστές επιχειρηµατικές πρακτικές σε όλη την έκταση της 

επιχείρησης συµπεριλαµβανοµένων και οποιονδήποτε θυγατρικών ή άλλων 

επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό θα µπορούσαν να οργανωθούν: 

1. Εκπαιδευτικά σεµινάρια σχετικά µε τη χρήση των εφαρµογών της 

τεχνολογίας RFID προκειµένου οι εργαζόµενοι να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 

συνεχιζόµενες αλλαγές. 

2. Κύκλοι ενηµερωτικών σεµιναρίων από και προς τις εταιρείες 

προκειµένου να γίνει κατανοητή η ανάγκη δραστηριοποίησης στον 

τοµέα των ασύρµατων εφαρµογών. 
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3. Να οργανώσουν µία καµπάνια marketing για την τεχνολογία RFID, 

ούτως ώστε να ξεπεραστούν οι δισταγµοί που είναι πιθανό να 

υπάρχουν ως προς τη χρήση της στην εφοδιαστική αλυσίδα 

 

Επίσης συγκεκριµένες προτάσεις προς την πολιτεία και την ευρύτερη 

επιχειρηµατική και ακαδηµαϊκή κοινότητα που θα µπορούσαν δυνητικά να 

επιταχύνουν τον ρυθµό υιοθέτησης της τεχνολογίας RFID από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις παρατίθενται παρακάτω: 

• Παροχή κινήτρων από την Πολιτεία για την χρηµατοδότηση δράσεων 

σχετικών µε την εφαρµογή και την υλοποίηση καινοτόµων τεχνολογικών 

σχεδίων και υποδοµών από τις ελληνικές επιχειρήσεις στους άξονες:  

o δηµιουργίας αναπτυξιακών νοµών και προκήρυξη προγραµµάτων 

εισαγωγής της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις  

o Χρηµατοδότησης επιχειρηµατικών σχεδίων που αποσκοπούν στην 

ανάπτυξη και τεχνολογικών λύσεων βασισµένων στο RFID στις 

ελληνικές επιχειρήσεις  

o Προκήρυξη στοχευµένων ερευνητικών προγραµµάτων (βασικής και 

εφαρµοσµένης έρευνας), µε στόχο τη δηµιουργία γνώσεων και τη 

διάχυση τεχνογνωσίας από τους ερευνητικούς φορείς της χώρας 

προς τις επιχειρήσεις. ∆υνητικοί αποδέκτες αποτελούν τα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και 

«Ανταγωνιστικότητα» καθώς και η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας.  

• Ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού αναφορικά µε τις προοπτικές 

χρήσεις της τεχνολογίας RFID σε ευρέως καταναλωτικά προϊόντα. Ήδη 

στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί αντιδράσεις (κυρίως από ενώσεις 

καταναλωτών) που προκύπτουν από εγγενείς ανησυχίες για παραβίαση 

του ιδιωτικού τους απορρήτου. Αυτό προκύπτει από τη δυνατότητα 

εφαρµογής της τεχνολογίας σε οτιδήποτε σχετίζεται µε την αυτόµατη 

παρακολούθηση του κάθε καταναλωτή συλλέγοντας προσωπικά 

δεδοµένα (όπως καταναλωτική συµπεριφορά) και δηµιουργώντας µεγάλες 
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βάσεις δεδοµένων µε αυτά τα στοιχεία από τις οποίες µπορούν να 

εξαχθούν συµπεράσµατα. Σε κάθε περίπτωση, η αποδοχή του RFID θα 

αυξηθεί αισθητά εάν ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Ως εκ 

τούτου, πρέπει να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν νέες προσεγγίσεις που 

παρέχουν επαρκή πρότυπα ασφάλειας και εξασφαλίζουν την 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στα δεδοµένα, καθώς σαφείς περιορισµοί 

στη χρήση και την κοινοποίηση αυτών σε τρίτους. Επίσης οι καταναλωτές 

θα πρέπει να έχουν ενδελεχή πληροφόρηση των πρακτικών χρήσης των 

πληροφοριών που τους αφορούν. Ειδικά αναφορικά τα καταναλωτικά 

προϊόντα, οι καταναλωτές πρέπει να είναι ενήµεροι σε ποια προϊόντα 

ενσωµατώνονται, ενώ µετά την αγορά τους θα πρέπει να παρέχεται η 

δυνατότητα αυτόµατης καταστροφής τους. 

• Σε άµεση συνάφεια µε τα παραπάνω, απαιτείται να υπάρχει ενηµέρωση 

των ενδιαφερόµενων φορέων σχετικά µε τα οφέλη της τεχνολογίας µέσω 

των κατά τόπους Συνδέσµων, Οργανώσεων και Επιµελητηρίων. Ενεργό 

ρόλο πρέπει να αναλάβουν και οι ακαδηµαϊκοί φορείς µέσω 

εξειδικευµένων προγραµµάτων ενηµέρωσης και κατάρτισης.  

• Τέλος, για την αποδοτικότερη χρήση της τεχνολογίας σε πρακτικές και 

διαδικασίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, πρέπει να γίνεται 

εκπαίδευση του προσωπικού που συµµετέχει σε αυτήν.  

 

Η απαραίτητη επένδυση που χρειάζεται για την πλήρη εφαρµογή του RFID 

είναι αρκετά δαπανηρή, αλλά σε περίπτωση που γίνει σωστά τα περιττά 

έξοδα µπορούν να αποφευχθούν. Η συγκεκριµένη τεχνολογία δεν είναι “plug 

and play”, δηλαδή για να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει να προσαρµοστεί και 

να παραµετροποιηθεί κατάλληλα για κάθε εφαρµογή της. Επίσης, η υποδοµή 

που χρειάζεται για να υποστηρίξει τα δεδοµένα του Ηλεκτρονικού Κώδικα 

Προϊόντος θα επηρεάσει αρκετά τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα 

µιας επιχείρησης.  
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2.10 Παραδείγµατα εφαρµογής της τεχνολογίας RFID από την διεθνή  

πραγµατικότητα  

 

2.10.1  Η περίπτωση της Wal - Mart  

Η Wal-Mart, ο µεγαλύτερος λιανέµπορος παγκοσµίως, χρησιµοποιεί 

την τεχνολογία του γραµµωτού κώδικα (barcode) και την τεχνολογία των 

µοναδικών κωδικών προϊόντων (unique product codes) για να αναγνωρίσει τα 

κιβώτια και τις παλέτες των προϊόντων καθώς κινούνται µέσα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα και έξω στα καταστήµατα. Ωστόσο, συνεργάστηκε µε 

100 κορυφαίους προµηθευτές της, για να τοποθετηθούν ετικέτες RFID σε 

όλες τις παλέτες και τα κιβώτια και άρχισε από τον Ιανουάριο του 2005.  

Η απόφαση για τη χρήση της τεχνολογίας RFID λήφθηκε µε σκοπό να 

αντιµετωπιστούν προβλήµατα και να ικανοποιηθούν ανάγκες. Οι ετικέτες 

RFID είναι εµπλουτισµένες µε πληροφορία για το προϊόν και παρέχουν 

αυτόµατη ανίχνευση παλετών και κιβωτίων. Έτσι, δεν χρειάζεται να υπάρχει 

ένας εργαζόµενος στην αποθήκη µε µια φορητή συσκευή σάρωσης µε την 

οποία θα διαβάζεται ο γραµµωτός κώδικας. Το σύστηµα RFID δίνει τη 

δυνατότητα σε ένα δίκτυο υπολογιστών µε τη βοήθεια ενός ράδιο-σήµατος 

(RF signal) να αναγνωρίζει και να καταγράφει τα αγαθά µόλις φθάσουν στην 

αποθήκη.  

Επιπλέον, οι ετικέτες θα βοηθήσουν να µειωθεί η πλαστογράφηση, 

που κοστίζει στη βιοµηχανία $500 δισεκατοµµύρια παγκοσµίως, και η κλοπή 

στις αποθήκες, της οποίας το κόστος για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε $50 

δισεκατοµµύρια ανά έτος. Με αυτόν τον τρόπο, η Wal-Mart θα µειώσει τις 

δαπάνες της, γεγονός που θα έχει ως αντίκτυπο µείωση των τιµών στα 

προϊόντα και εποµένως ελάττωση του κόστους για τον καταναλωτή.  

 

 

 

 



Μπιζιούρη Βασιλική                                                                                                   64 

2.10.2  Το κατάστηµα του µέλλοντος της Metro Group 

  Η γερµανική αλυσίδα λιανεµπορίου Metro Group, παρουσίασε 

πρόσφατα το κατάστηµα του µέλλοντος, στο οποίο κεντρικό ρόλο παίζει η 

τεχνολογία RFID. H Metro Group πρόκειται να χρησιµοποιήσει το RFID σε 

ολόκληρη την αλυσίδα διαδικασιών της, αρχίζοντας µε εκατό (100) 

προµηθευτές, δέκα (10) κεντρικές αποθήκες εµπορευµάτων και περίπου 250 

καταστήµατα.  

Στην περίπτωση της Metro Group, η χρήση της τεχνολογίας RFID δεν 

περιορίζεται µόνο στη διαδικασία εφοδιασµού και ανίχνευσης των παλετών 

κατά τη διάρκεια µεταφοράς τους από προµηθευτές στις αποθήκες της 

αλυσίδας της. Η Metro Group επιδιώκει να επεκτείνει την χρήση της RFID 

τεχνολογίας και στην επαφή της µε τον καταναλωτή. Κορυφαία στελέχη της 

θεωρούν ότι το µέλλον της αγοράς βρίσκεται στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες 

έχουν τη δυνατότητα να κάνουν customize τους πελάτες. Κάθε πελάτης θα 

καθοδηγείται µέσα σε ένα κατάστηµα µε τη βοήθεια ενός καροτσιού το οποίο 

θα αναγνωρίζει την κάρτα που θα του παρέχει το κατάστηµα, ενώ όταν 

περνάει µπροστά από ένα ράφι θα του λέει πότε ψώνισε τελευταία φορά. Όλα 

αυτά συµβαίνουν µε τη βοήθεια της τεχνολογίας του RFID στο κατάστηµα του 

µέλλοντος της Metro Group. Με τον τρόπο αυτό, η Metro Group προσπαθεί 

να εξαλείψει τις κλοπές που γίνονται στα καταστήµατά της, αλλά και να 

αναπτύξει µια πιο στενή σχέση µε τους πελάτες. 

 
 
2.11 Ελληνικές επιχειρήσεις και τεχνολογία  RFID 

 
Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων έχει συνειδητοποιήσει ότι η 

αξιοποίηση της τεχνολογίας RFID στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα εξέλιξης. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση, η 

τεχνολογία RFID δεν είναι ακόµα ώριµη έτσι ώστε να ενσωµατωθεί σε 

πλήρως λειτουργικό επίπεδο στις επιχειρηµατικές διαδικασίες µιας 

επιχείρησης, αποτελεί όµως τον φυσικό παράγοντα εξέλιξης των τεχνικών και 
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τεχνολογιών σήµανσης προϊόντων, παρέχοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα 

για τη σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόµων λύσεων που εκµεταλλεύονται το 

αυξηµένο επίπεδο πληροφορίας που είναι διαθέσιµο. 

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εµφανίζεται στην 

ελληνική πραγµατικότητα είναι η ελλιπής ενηµέρωση των ελληνικών 

επιχειρήσεων (κυρίως µεσαίων και ΜΜΕ) αναφορικά µε τις δυνατότητες της 

εν λόγω τεχνολογίας και ιδίως το υψηλό κόστος. Μόνο οι µεγάλες 

επιχειρήσεις έχουν ενηµερωθεί για την τεχνολογία RFID κυρίως µέσω της 

συµµετοχής τους σε διεθνή συνέδρια ή µέσω ενηµέρωσης από την µητρική 

εταιρεία (στην περίπτωση των πολυεθνικών).  

Πρέπει να τονιστεί πως η τεχνολογία RFID δεν πρόκειται σε καµία 

περίπτωση να αντικαταστήσει τουλάχιστον στο άµεσο µέλλον τις υπάρχουσες 

τεχνολογίες σήµανσης προϊόντων και ιδιαίτερα το barcode. Άλλωστε, όλες οι 

προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο, επικεντρώνονται στην οµαλή 

αναβάθµιση των συστηµάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας έτσι 

ώστε να υποστηρίζουν και το RFID πέρα από το barcode. Παράλληλα, η 

γραµµογράφηση που θα ακολουθεί µια ετικέτα RFID θα επικαλύπτει σε 

µεγάλο βαθµό την υπάρχουσα γραµµογράφηση που ακολουθείται στα 

barcodes κυρίως µέσω του προτύπου GTIN (Global Trade Item Number). Η 

εφαρµογή της τεχνολογίας RFID απαιτεί ένα ιδιαίτερα προσεκτικό σχεδιασµό. 

Ο σχεδιασµός αυτός θα πρέπει να εστιάζει στη σύνταξη ενός ολοκληρωµένου 

επιχειρηµατικού σχεδίου και στην παραµετροποίηση των στρατηγικών 

παραγόντων που αφορούν το όλο εγχείρηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  

 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFID) 

ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (WMS) 

 

 

Τα οφέλη ενός WMS µπορούν να µεγιστοποιηθούν περαιτέρω µε την 

ενσωµάτωση της τεχνολογίας RFID. Η τεχνολογία RFID  ασκεί µεγάλη 

οικονοµική επίδραση στις διαδικασίες που διενεργούνται στην αποθήκη και 

προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε επιχειρήσεις που την έχουν 

ενσωµατώσει στο WMS λογισµικό τους. 
 

 

3.1 Ενσωµάτωση του WMS µε άλλα εκτελέσιµα συστήµατα της 

εφοδιαστικής  αλυσίδας 

 
Η επιτυχία των WMS βασίζεται συχνά στην ποιότητα (π.χ. ακρίβεια, 

επικαιρότητα) των στοιχείων που τροφοδοτούνται από άλλα συστήµατα 

εκτέλεσης της εφοδιαστικής αλυσίδας (ή λογισµικό λύσης αλυσίδων 

εφοδιαστικής), όπως το ERP, το EDI, το TMS, η τεχνολογία bar code, η 

τεχνολογία RFID και ένα σύστηµα κατευθυνόµενο από την φωνή. Συνεπώς, 

δεν είναι ασυνήθιστο για το WMS να έχει ενσωµατωθεί στο ERP, το EDI και 

το TMS. Πράγµατι, περισσότερο από τα µισά (53,3%) από τα adopters WMS 

που ερευνήθηκαν ενσωµάτωναν WMS στο ERP. Οι δραστηριότητες 

φόρτωσης δεν µπορούν να εκτελεστούν και οι εξερχόµενοι µεταφορείς δεν 

µπορούν να προγραµµατιστούν εκτός αν η παραγγελία επιλέγεται και φεύγει 

από την αποθήκη. Εξετάζοντας αυτήν την φυσική διεπαφή µεταξύ της 

αποθήκευσης και της µεταφοράς, περισσότερο από το ένα τρίτο (36,7%) των 

adopters WMS έχει συγχρονίσει WMS µε TMS. Επίσης, ένα αυτόνοµο WMS 
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δεν µπορεί να παρέχει διαφάνεια σχετικά µε το χρονικό διάστηµα που παίρνει 

σε έναν υπάλληλο της αποθήκης για να ετοιµάσει ένα σύνολο παραγγελιών ή 

το πόσο καιρό του παίρνει να οδηγήσει ένα περονοφόρο όχηµα κάτω από 

έναν διάδροµο σε σύγκριση µε το µέτρο απόδοσης συγκριτικής µέτρησης 

επιδόσεων [Schnorbach 2005].  

Εποµένως, η ενσωµάτωση RFID σε WMS µπορεί να δηµιουργήσει µια 

σύµπραξη για τη διαχείριση της εργασίας στην αποθήκη, δεδοµένου ότι 

µπορεί να επισηµάνει τις θέσεις καταλόγων αποθεµάτων και άµεση 

τοποθεσία παραγγελίας σε τέτοιες τοποθεσίες. Παραδείγµατος χάριν, ο 

συγχρονισµός στοιχείων µέσω των συστηµάτων εκτέλεσης αλυσίδων 

ανεφοδιασµού όπως η τεχνολογία RFID µπορεί να οδηγήσει σε µείωση 3-5% 

των περιπτώσεων έλλειψης αποθέµατος, σε 0.2-0.7% µείωση των δαπανών 

διοικητικών µεριµνών και µείωση κατά 0,5% των καταλόγων αποθεµάτων 

[Blanchard 2004]. Οµοίως, δεδοµένου ότι το ASN (advanced shipping notice) 

µέσω της τεχνολογίας EDI µπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα των WMS 

στον προγραµµατισµό των εισερχόµενων αποστολών και στην ανάληψη 

δραστηριοτήτων, η διεπαφή WMS µε το EDI αποκτάει νόηµα. Αν και λιγότερο 

από τα µισά από τα ερευνηµένα adopters WMS ενσωµάτωσαν WMS µε 

τεχνολογία RFID είτε EDI, υπάρχει µεγάλη δυνατότητα για αυξανόµενη 

διεπαφή µεταξύ WMS και RFID / EDI. Στη µετάβαση, το bar coding είναι 

ακόµα ο οικονοµικά αποδοτικός τρόπος ταυτοποίησης των προϊόντων / 

χαρτοκιβώτιων και συµφωνεί µε το αίτηµα των πελατών για compliance 

labelling και ως εκ τούτου δεν είναι εκπληκτικό να διαπιστώσει κανείς ότι µια 

πλειοψηφία (80%) των ερευνηµένων adopters WMS ακόµα χρησιµοποιεί την 

τεχνολογία bar code.  

Τα οφέλη ενός WMS µπορούν να µεγιστοποιηθούν περαιτέρω µε την 

ενσωµάτωση της νέας τεχνολογίας επικοινωνιών, όπως ένα voice-directed 

σύστηµα. Το WMS που στηρίζεται σε ένα voice-directed σύστηµα επιτρέπει 

στους υπαλλήλους αποθήκης να αναπτύξουν δραστηριότητες µε τα χέρια και 

eye-free περιβάλλοντα δεδοµένου ότι εκτελούν εργασίες συλλογής 

παραγγελιών και συνεπώς βοηθούν στην µείωση λαθών κατά την διαδικασία 
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προετοιµασίας της παραγγελίας (picking) και στην µείωση της κούρασης από 

την εργασία [Alexander Communications Group 2003]. Παραδείγµατος χάριν, 

µια ενσωµάτωση ενός voice-direct συστήµατος µε το WMS επέτρεψε στον 

κορυφαίο Βρετανό λιανοπωλητή Somerfield να µειώσει τα λάθη picking των 

υπαλλήλων των αποθηκών του κατά 60-70% και τις καθυστερηµένες επιλογές 

κατά 50% [The Newsletter for Warehouse Management and Control Systems 

Users 2003].  

Σύµφωνα µε την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Accenture 

Consulting, η ενσωµάτωση ενός voice-direct συστήµατος σε WMS βελτίωσε 

την ακρίβεια picking κατά 40% κατά µέσο όρο και ενίσχυσε την 

παραγωγικότητα των αποθηκών κάπου µεταξύ 12 και 20% (Warehouse 

Management and Control Systems 2003). Στην πραγµατικότητα, το 100% 

των χρηστών WMS που έλαβαν µέρος στην έρευνα ενσωµάτωσαν ένα voice-

direct σύστηµα µέσα στο WMS τους για να εκµεταλλευτούν ένα τέτοιο όφελος. 

Ειδικότερα, στα πιο εντατικά περιβάλλοντα εργασίας όπως η ηλεκτρονική 

εκπλήρωση και η βιοµηχανία παντοπωλείων και τροφίµων µπορούν να 

εκµεταλλευθούν αυτήν την τεχνολογία λόγω της αποδοτικότητάς της στην 

ενίσχυση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναµικού.  

 

3.2  Εφαρµογή της τεχνολογίας  RFID 

 
Η τεχνολογία RFID έχει γίνει ένα επίκαιρο θέµα πρόσφατα, που 

οφείλεται σε µεγάλο µέρος στην αρχική εξουσιοδότηση της Wal - Mart ότι όλοι 

οι σηµαντικοί προµηθευτές έπρεπε να υιοθετήσουν την τεχνολογία µέχρι τον 

Ιανουάριο του 2005 καθώς και το παράδειγµα της αναφερόµενης αγοράς της 

Gillette των 500 εκατοµµυρίων µονάδων. Ισχυρίζεται ότι η τεχνολογία αυτή 

"θα οδηγήσει σε µια εξ ολοκλήρου νέα σχέση µεταξύ των ανθρώπων και των 

πραγµάτων."  

Σύµφωνα µε έναν αναλυτή, ο κόσµος θα χρειάζεται πλέον το µισό του 

χώρου της αποθήκης από αυτό που χρειάζεται σήµερα.  
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Η αναζήτηση για αποδοτικότητα στην αποθήκη είναι µακροχρόνια και 

αρκετά επιτυχής. Η τεχνολογία RFID είναι ακόµη ένα εργαλείο που θα 

καταστήσει την υπάρχουσα τεχνολογία αποδοτικότερη. Θα ασκήσει µεγάλη 

οικονοµική επίδραση στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις διαδικασίες που 

διενεργούνται στην αποθήκη. Τελικά, η τεχνολογία RFID θα γίνει "must" για 

τις εταιρίες έτσι ώστε να παραµείνουν ανταγωνιστικές. 

Η διαδεδοµένη υιοθέτηση της τεχνολογίας RFID θα ενσωµατωθεί µε 

περαιτέρω επένδυση στα Global Positioning Systems (GPS –Συστήµατα 

εντοπισµού θέση στις διανοµές) συνδυασµένη µε τεχνολογία cellular. Οι 

αναµεταδότες GPS είναι σχετικά ακριβοί εντούτοις, παρέχουν ακριβή 

προσδιορισµό θέσης οπουδήποτε στον κόσµο. Η αξία αυτής της πρότασης 

θα γίνει ακόµη περισσότερο σηµαντική όταν χρησιµοποιηθεί η τεχνολογία 

RFID σε αυτή την περίπτωση ή σε επίπεδο παλέτας. Ενώ πολλά φορτηγά 

χρησιµοποιούν αυτήν την τεχνολογία τώρα, η υιοθέτηση θα επιταχυνθεί σε 

συνδυασµό µε την τεχνολογία RFID. Τέλος, η διαδεδοµένη επιτυχής 

υιοθέτηση της τεχνολογίας RFID συνοδεύεται µε περαιτέρω επένδυση σε 

συστήµατα υποστήριξης, κυρίως WMS, TMS ή/και ERP.  

 

3.3  Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας RFID στην αποθήκη 

 
Όπως υποδεικνύει παρακάτω το γράφηµα, οι κατάλογοι αποθεµάτων 

που σχετίζονται µε τις πωλήσεις έχουν συµβληθεί για 50 έτη, µια τάση που θα 

συνεχιστεί δεδοµένου ότι µια τεχνολογία, όπως η RFID, επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν καλύτερα τους πόρους τους. Εντούτοις, σε 

µία απόλυτη βάση, ο κατάλογος αποθεµάτων συνεχίζει να αυξάνεται καθώς η 

οικονοµία µας αυξάνεται και γίνεται πιο σύνθετη. Στην πραγµατικότητα µεταξύ 

του 1996 και το 2003, οι κατάλογοι αποθέµατος έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 

20%. 
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      Γράφηµα 3.1: Κατάλογοι αποθέµατος & RFID [AMB Research, 2004] 

  

 Η κεντρική λειτουργία της αποθήκης είναι να αποθηκεύει αντικείµενα και 

να τα  ανακτά αποτελεσµατικά. Η τεχνολογία RFID πιθανότατα θα ασκήσει 

βαθιά επίδραση στον τρόπο µε τον οποίο οι αποθήκες διαµορφώνονται για να 

εφαρµόσουν την τεχνολογία και να εκτελέσουν αυτές τις πρωταρχικές 

εργασίες. Παραδείγµατος χάριν, µερικά από τα βασικά εµπόδια στην 

παραγωγικότητα που εµφανίζονται στην αποθήκη είναι:  

• Αποστολή καθυστερηµένων παραγγελιών, επείγουσα αποστολή 

εµπορευµάτων, τοποθετηµένα σε λάθος µέρος ή λάθος επιλεγµένα 

στοιχεία/ τεµάχια, αποστολές έκτακτης ανάγκης, ικανότητα µεταφοράς 

• Καθυστερήσεις στη µεταφορά, misrouted στοιχεία, λανθασµένη αγορά, 

µικροκλοπές και απώλειες  

• Λήψη ελλιπών στοιχείων, λάθος αντικείµενα, λανθασµένες ποσότητες, 

λανθασµένη τοποθέτηση, λανθασµένη τοποθέτηση (put away) ή 

εισαγωγή δεδοµένων.  

Η αποστολή µιας τέλειας παραγγελίας είναι ο στόχος κάθε Κέντρου ∆ιανοµής 

(Κ∆). Στην πραγµατικότητα, παραδόσεις που γίνονται εγκαίρως, χωρίς ζηµία, 

και που περιέχουν τις σωστές ποσότητες και τα σωστά προϊόντα φθάνουν 
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στους πελάτες µόνο τo 40-60% του χρόνου.  Είναι προφανές ότι ο έλεγχος 

και η διαφάνεια που προσφέρονται από την εφαρµογή της τεχνολογίας RFID 

θα βοηθήσουν σηµαντικά στην ανακούφιση πολλών από τα βασικά εµπόδια 

που περιγράφονται παραπάνω, οδηγώντας σε καλύτερης ποιότητας 

αποστολές και στο χαµηλότερο κόστος.  

Μια αποθήκη που χρησιµοποιεί την τεχνολογία RFID παρουσιάζει 

πολύ χαµηλότερα ποσοστά λάθους και πολύ λιγότερος χρόνος και εργασία 

θα ξοδεύετε στον ποιοτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση των 

παραγγελιών. Βασικές λειτουργίες, όπως η προετοιµασία παραγγελίας 

(picking), το πακετάρισµα, η αποστολή και η παραλαβή, θα απαιτούν 

σηµαντικά λιγότερη εργασία και λιγότερο χώρο. Μερικές από τις διαδικασίες, 

οι οποίες συνδέονται αυτήν την περίοδο µε την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, 

µπορούν να ξανασχεδιαστούν και να βελτιστοποιηθούν. Η αποθήκη που θα 

εφαρµόζει την τεχνολογία RFID στο µέλλον µοιάζει τελείως χαοτική, αλλά 

στην πραγµατικότητα, θα υπάρξει πολύ περισσότερος έλεγχος, µε όλα να 

κινούνται µε ταχύτερους ρυθµούς.  

Ένα από τα µεγαλύτερα οφέλη θα είναι η οικονοµία χρόνου στην 

εργασία. Η ΙΒΜ υπολογίζει ότι το 50-80% του κόστους για τις περισσότερες 

λειτουργίες ενός Κέντρου ∆ιανοµής είναι στην εργασία [IBM Business 

Consulting Services, 2002]. Ο όγκος αυτής της εργασίας καταµερίζεται στη 

διαδικασία της προετοιµασίας παραγγελίας (40-50%), στην παραλαβή (20-

30%) και στην αποστολή (15-25%). Αυτές οι τρεις περιοχές µόνο 

χαρακτηριστικά απαιτούν το 90% του ανθρώπινου δυναµικού ενός Κέντρου 

διανοµής και οι τρεις από αυτές τις περιοχές θα επηρεαστούν από την 

τεχνολογία RFID. Καµία από αυτές τις διαδικασίες δεν πηγαίνει χαµένη. Στην 

πραγµατικότητα, σε µια αποθήκη εξουσιοδοτηµένη µε την τεχνολογία RFID , 

γίνονται σηµαντικότερες, αποδοτικότερες, και εµφανίζονται συχνότερα. Η 

ώθηση προς µικρότερες, συχνότερες παραδόσεις σηµαίνει ότι η προετοιµασία 

παραγγελίας (picking) είναι σηµαντικότερη από ποτέ. Οι αποστολές full- pallet 

ελαττώνονται. Η ΙΒΜ υπολογίζει ότι οι full-pallet αποστολές κατέχουν το 40-

60% των συνολικών αποστολών για συσκευασµένα αγαθά για τον 
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καταναλωτή και < 5% για τους λιανοπωλητές. Η προετοιµασία παραγγελίας 

σε επίπεδο τεµαχίου (case-level picking) θα γίνει γρήγορα η µέθοδος που θα 

απαιτείται. Η τεχνολογία RFID µπορεί να κατευθύνει τους pickers στην 

κατάλληλη θέση στην περιοχή δροµολόγησης και ελέγχει τα στοιχεία που 

επιλέγονται για την ακρίβεια τους. Κατόπιν αντί της κίνησης των στοιχείων 

προς την περιοχή όπου γίνεται η επαλήθευση, τα στοιχεία φορτώνονται 

άµεσα σε ένα φορτηγό και ελέγχονται ακόµα µια φορά. Το αποτέλεσµα είναι 

πολύ λιγότερα λάθη σε πολύ γρηγορότερο ρυθµό, µε την πραγµατική 

αποβολή της ανασυγκρότησης και της επαλήθευσης. Μια άλλη σηµαντική 

χρήση της εργασίας είναι στην καταµέτρηση του καταλόγου, η οποία µπορεί 

να αποβληθεί σχεδόν. Η ΙΒΜ υπολογίζει την αποταµίευση εργασίας κατά 10% 

για τα περισσότερα κέντρα διανοµής που χρησιµοποιούν RFID εντούτοις, 

δεδοµένου ότι η εργασία είναι η µεγαλύτερη δαπάνη, αυτό αντιπροσωπεύει 

60-80% της συνολικής αποταµίευσης που θα προσφέρει η τεχνολογία RFID. 

Ένας άλλος σηµαντικός τοµέας της αποταµίευσης θα είναι η µείωση 

των κλοπών, η οποία κόστισε στους λιανοπωλητές $31.3 δισεκατοµµύρια 

πέρυσι. Μόνο το ένα τρίτο αυτών ήταν αποτέλεσµα κλοπών σε µαγαζί. 

Σχεδόν κατά το ήµισυ ήταν κλοπή υπαλλήλων, περίπου το 5% ήταν κλοπές 

προµηθευτών και κατά 15% ήταν λάθη γραφικής εργασίας. Μια RFID- 

εφοδιαστική αλυσίδα θα µειώσει εντυπωσιακά όλα αυτά και θα ωφελήσει και 

άλλους τοµείς επίσης εκτός από το λιανικό εµπόριο.  

Επίσης αναµένεται ότι µια RFID εφοδιαστική αλυσίδα θα επιτρέψει στις 

επιχειρήσεις να µειώσουν και να βελτιστοποιήσουν το χώρο του αποθέµατος 

ασφάλειας, αυξάνοντας την χωρητικότητα και τις αλλαγές θέσεων (turns).  

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των αποθηκών, οι cross-docked 

εγκαταστάσεις/ ανέσεις θα τείνουν να είναι ακόµα σηµαντικότερες σε πολλούς 

χρήστες καθώς οι µετακινήσεις θα γίνονται περισσότερο ευαίσθητες στον 

χρόνο και ο κατάλογος αποθεµάτων θα µένει λιγότερο χρόνο στα ράφια. Ενώ 

οι dock doors θα συνεχίσουν να είναι σηµαντικές, θα γίνουν παραγωγικότερες 

δεδοµένου ότι τα φορτηγά θα ξοδεύουν σηµαντικά λιγότερο χρόνο για την 

φόρτωση και την λήψη δράσης. Αν και το σαφές ύψος θα γίνει τελικά λιγότερο 
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σηµαντικό (δεδοµένου ότι τα αγαθά θα αποθηκεύονται για µικρότερες 

χρονικές περιόδους και θα πρέπει να είναι σε θέσεις εύκολες για ανάκτηση), 

θα επιτρέπεται για έκτακτες ανάγκες αποθήκευσης και θα θεωρείται 

σηµαντικό για αρκετό καιρό ακόµα. Τελειώνοντας θα γίνει ελαφρώς λιγότερο 

σηµαντικό δεδοµένου ότι θα υπάρξουν λιγότερες εργασίες γραφείου που θα 

ακολουθούν και θα συµφιλιώνουν τις αποστολές και τον κατάλογο.  

Εντούτοις, θα υπάρξουν εργασίες πιο σχετικές µε την τεχνολογία 

καθώς επίσης και ανάγκη να αποθηκευτεί περισσότερο υλικό. Το column 

spacing θα είναι κρισιµότερο καθώς η αποθήκη RFID θα εµφανίζετε ιδιαίτερα 

χαοτική µε περισσότερα αγαθά να κινούνται µε γρηγορότερο ρυθµό. Η 

αποθήκευση ρυµουλκών και ο χώρος στάθµευσης φορτηγών θα παραµείνουν 

σηµαντικοί. Αφού τα φορτηγά θα φορτώνουν και θα ξεφορτώνουν 

γρηγορότερα, θα υπάρχουν συχνότερες αποστολές και παραδόσεις.  

Ο χώρος στάθµευσης και η αποθήκευση θα χρησιµεύσουν ως µια 

ουδέτερη ζώνη για τις αυξανόµενες µετακινήσεις φορτηγών.  

Εικάζεται ότι η τεχνολογία RFID θα επιτρέψει στις αποθήκες να είναι 

µικρότερες και τοποθετηµένες κεντρικότερα στα κέντρα του πληθυσµού.  Οι 

θέσεις κοντά σε επιχειρήσεις και στο κέντρο των καταναλωτών θα γίνουν 

ακόµα σηµαντικότερες λόγω της ταχύτητας και της ευκινησίας που η 

εφοδιαστική αλυσίδα θα απαιτήσει. Ένας γρήγορος και lean κατάλογος 

απαιτεί γρήγορο ξαναγέµισµα, και θέσεις πλησιέστερα στο κέντρο της 

ζήτησης θα είναι πάντα πολύτιµες.  
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     Σχήµα 3.1: Κέντρο ∆ιανοµής πριν την εφαρµογή RFID [Omer Farooque,2006] 

 

 
           Σχήµα 3.2: Κέντρο ∆ιανοµής µε εφαρµογή RFID [Omer Farooque,2006] 

 

Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, η αποδοτικότητα των αποθηκών είναι 

ένας κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας για να διαχειριστεί αποτελεσµατικά η 

εφοδιαστική αλυσίδα και να επιτευχθεί η µέγιστη απόδοση.  

Η εφαρµογή των πιο πρόσφατων τεχνολογιών µπορεί σηµαντικά να 

βελτιώσει τις διαδικασίες των αποθηκών, την παραγωγικότητα των 

υπαλλήλων, και την ικανοποίηση των πελατών. Με την εγκατάσταση του 

σωστού συστήµατος και ευθυγραµµίζοντας εκ νέου το πώς η αποθήκη 

αλληλεπιδρά µε τους υπαλλήλους µιας εταιρίας, τους πελάτες, και τους 

προµηθευτές, µπορούν να βελτιωθούν οι διαδικασίες των αποθηκών ενώ 

επιτυγχάνεται υψηλή επιστροφή στην επένδυση (ROI).  
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Το λογισµικό που σχεδιάζεται αποκλειστικά για τα συστήµατα 

διαχείρισης αποθηκών (WMS) έχει γίνει δηµοφιλές. Τα πακέτα  WMS 

µπορούν να κοστίσουν τουλάχιστον $1,5 εκατοµµύριο έως $2 εκατοµµύρια, 

και το λογισµικό αποτελεί µόνο το 25-30% της τιµής. Είναι σηµαντικό, όµως, 

να καθοριστούν οι πραγµατικές ανάγκες, να καθιερωθούν οι προτεραιότητες 

προϋπολογισµού πριν από την εφαρµογή και να µην επιτραπεί στο νέο 

λογισµικό να κάµψει τις λειτουργικές διαδικασίες. Η διαφορά στα περιθώρια 

κέρδους από µια ανεφάρµοστη ή προβληµατική εγκατάσταση µπορεί να έχει 

επιπτώσεις στην επιτυχία ολόκληρης της λειτουργίας.   

 
 

3.4  Εφαρµογή της τεχνολογίας RFID στα WMS 

  

Αν και τεχνολογία RFID υπάρχει εδώ και 15 περίπου έτη, πρόσφατα ο κόσµος 

έχει συνειδητοποιήσει την απέραντη δυνατότητά του. Μια από τις προφανείς 

εφαρµογές αυτής της τεχνολογίας βρίσκεται στην ιχνηλασιµότητα του 

καταλόγου µε τις RFID- ετικέτες. (Η Wal- Mart έχει κατευθύνει ήδη τους 

προµηθευτές της για να εφοδιαστούν και να προµηθεύουν αγαθά µε τις 

ετικέτες RFID.) Η Αµερικάνικη λιανική εφοδιαστική αλυσίδα, που ξοδεύει 

σήµερα περίπου $200 εκατοµµύρια στην τεχνολογία  RFID, αναµένεται να 

ξοδέψει περίπου $1.300 εκατοµµύρια µέχρι το 2008.  

Η τεχνολογία RFID µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µετατρέψει ένα 

WMS σε real time σύστηµα. Αυτή η νέα δυνατότητα έχει ενδυναµώσει την 

αγορά WMS. Ένα  WMS όχι µόνο θα µειώσει τις λειτουργικές δαπάνες αλλά 

θα αυξήσει επίσης την παραγωγικότητα της αποθήκης µε τη βελτιστοποίηση 

της χρήσης της αποθήκευσης και των πόρων. Ένα RFID  WMS µπορεί να 

βοηθήσει να εφαρµοστούν οι συνεργάσιµες στρατηγικές πρόσβασης µέσω 

της σε πραγµατικό χρόνο ροής των πληροφοριών σε και από τους 

προµηθευτές.  

Η χρήση της τεχνολογίας RFID δεν περιορίζεται στα αγαθά σε µια 

αποθήκη εµπορευµάτων. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί από πλευράς 
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προµηθευτή για να στείλει ASN (advance ship notice). Το ASN βοηθά τους 

οργανισµούς να προγραµµατίσουν αποτελεσµατικά µε τον καθορισµό του 

lead-time µε τρόπο ακριβή. Η τεχνολογία RFID µπορεί να βελτιώσει τη 

διαδικασία παράδοσης µε την αφαίρεση της ανθρώπινης παρέµβασης στη 

συµφιλίωση των αγαθών λαµβανόµενων µε παραγγελίες αγοράς, και αγαθά 

που αποστέλλονται µε παραγγελίες πώλησης. Οι προµηθευτές µπορούν να 

στείλουν τα αγαθά µε ετικέτες RFID και σε επίπεδο κιβωτίου και παλέτας. Οι 

έννοιες FIFO, LIFO καθώς και άλλες έννοιες καταλόγου µπορούν εύκολα να 

εφαρµοστούν µέσω της τεχνολογίας RFID. Η αποτελεσµατική λογική slot 

µπορεί τώρα να εφαρµοστεί µέσω των ενεργών ετικετών RFID σε µια 

αποθήκη. Ένα RFID- WMS µπορεί αυτόµατα να καθοδηγήσει τα αγαθά σε 

line-haul οχήµατα, κερδίζοντας χρόνο στη διαδικασία φόρτωσης. Με την 

παροχή updated πληροφοριών και µε την ιχνηλασιµότητα επιστρεφόµενων ή 

απορριφθέντων αγαθών είναι ένας από τους ζωτικής σηµασίας στόχους ενός 

WMS. Η τεχνολογία RFID κρατά την ιδιαίτερη υπόσχεση σε αυτήν την 

περιοχή. Κατά συνέπεια, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της τεχνολογίας RFID 

θα αυξήσουν τη µέση τιµή πώλησης των συστηµάτων WMS, και θα ανοίξουν 

τις πύλες για έναν πλήθος άλλων υπηρεσιών προστιθεµένης αξίας που 

µπορούν να παρέχονται από τους προµηθευτές WMS.  

Οι προµηθευτές των WMS έχουν τρεις επιλογές να διαχειριστούν αυτήν την 

αλλαγή: 

• να χτίσουν νέα modules WMS προσαρµοσµένα σε RFID που 

µπορούν να συνδεθούν µε τα υπάρχοντα συστήµατα.  

• να αναβαθµιστεί το υπάρχον WMS περιλαµβάνοντας χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα RFID.   

• να χτιστεί ένα νέο RFID- WMS που θα αντικαταστήσει τελικά το 

υπάρχον WMS. (Οι προµηθευτές µπορούν να εργαστούν σε 

συνεργασία µε τους προµηθευτές της τεχνολογίας RFID) 

 Οι πρώτες δύο προσεγγίσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

βοηθήσουν τους προµηθευτές που βρίσκονται υπό άµεση πίεση, η τρίτη 
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προσέγγιση είναι κατάλληλη για µακροπρόθεσµες αλλαγές. Οι περισσότεροι 

οργανισµοί δεν θα είναι σε θέση να δρέψουν τα οφέλη της τεχνολογίας RFID 

εκτός αν χρησιµοποιηθεί σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.  

Η αγορά WMS θα αποκρυσταλλωθεί αργά και θα συγκεντρωθεί 

δεδοµένου ότι τα standard WMS συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται, γίνονται 

µέρος των πακέτων ERP, και τα RFID WMS καταφθάνουν.  

 

3.5  Οι προκλήσεις για την ενσωµάτωση της τεχνολογίας RFID 

 

 Φυσικά, η τεχνολογία RFID µπορεί να δηµιουργήσει νέες προκλήσεις, 

και υπάρχουν διάφορες τεχνικές δυσκολίες που πρέπει να αντιµετωπιστούν 

προτού το όνειρο να γίνει πραγµατικότητα. Το WMS πρέπει να ενσωµατωθεί 

στους αναγνώστες RFID και για µεγαλύτερη αποδοτικότητα, θα πρέπει να 

διαβάζονται οι ετικέτες RFID όλες µαζί παρά διαδοχικά.  

Επίσης, ο όγκος των δεδοµένων πρόκειται να είναι τεράστιος, το 

γεγονός αυτό πρόκειται να επεκτείνει τα όρια του WMS. Έχοντας 

επιχειρησιακό νόηµα από τον τεράστιο όγκο των στοιχείων είναι επίσης µια 

µεγάλη πρόκληση που πρέπει να υπερνικηθεί. 

Το Error proofing είναι ένα άλλο τεχνικό εµπόδιο που πρέπει να 

ξεπεραστεί. Η τυχαία και αµελής ανάγνωση των παρακείµενων ετικετών RFID 

µπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή στοιχεία. Τα διαφορετικά υλικά όπως τα 

µέταλλα και τα υγρά παρεµποδίζουν το διάβασµα. Θεωρείται ότι η 

υπερβολική έκθεση στη ραδιοσυχνότητα (RF) µπορεί να οδηγήσει σε 

ορισµένες ασθένειες. Ακόµα κι αν αυτό δεν έχει αποδειχθεί επιστηµονικά, 

έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου οι εργαζόµενοι έχουν αντισταθεί στις 

εφαρµογές RFID. Η επίδραση του RF στα τρόφιµα και τα φάρµακα πρέπει 

ακόµα να εξερευνηθεί.  

Η τυποποίηση (standardization) πρέπει να παρουσιαστεί στην αγορά 

των RFID reader και printer. Χωρίς αυτή, που να καθιστά ένα WMS αρκετά 

ικανό µε όλους τους πιθανούς readers και printers πρόκειται να είναι ένας 
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σχεδόν αδύνατος στόχος. Εκτός αν αυτή η τυποποίηση παρουσιαστεί 

γρήγορα, µπορεί ακόµη και να σκοτώσει αυτήν την πολλά υποσχόµενη 

αγορά. 

Υπάρχουν σηµαντικά ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν 

προτού ανανεωθεί η αγορά. Τα εφικτά πιθανά οφέλη µέσω RFID- WMS 

µπορούν να µην είναι τα ίδια σε όλες τις περιοχές και τις βιοµηχανίες, ως εκ 

τούτου οι προµηθευτές WMS πρέπει να περιοριστούν στις ελπιδοφόρες 

περιοχές και βιοµηχανίες. Λιανική πώληση, διανοµή, logistics και παραγωγή 

είναι µερικοί ελπιδοφόροι τοµείς. Μόνο ο χρόνος θα δείξει εάν το WMS θα 

βγει νικηφόρος µε ενσωµατωµένα RFID χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, ή εάν 

θα είναι τελικά το θύµα της αγοράς. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι η 

τεχνολογία RFID έχει ανανεώσει τον τρόπο λειτουργίας των WMS.  

 

3.6  Όταν το λογισµικό WMS συναντά την τεχνολογία RFID 

 

  Ενώ υπάρχουν ακόµα πολλά αναπάντητα ερωτήµατα, ένα πράγµα 

είναι σαφές: η εφαρµογή των συστηµάτων RFID δεν θα είναι φτηνή.   

Το λογισµικό και το υλικό που απαιτήθηκε για να διαχειριστεί τις πληροφορίες 

που έπρεπε να τυπωθούν στις "έξυπνες ετικέτες" που συνδυάζουν  ετικέτες 

bar code µε ενσωµατωµένες ετικέτες RFID θα κοστίσουν $250.000 έως 

$500.000 ανά αποθήκη, υπολογίζει ο Steve Banker, διευθυντής υπηρεσιών 

για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στη συµβουλευτική οµάδα ARC 

(www.arcweb.com).  "Αυτό θα είναι το κόστος για να κάνεις επιχείρηση", 

αναφέρει ο Banker.   

Η ενσωµάτωση της τεχνολογίας RFID στις λειτουργίες λήψης, επιλογής 

και αποστολής µιας επιχείρησης θα µπορούσε να αυξήσει την τιµή της 

ετικέτας κατά $25 εκατοµµύρια ανά επιχείρηση, σύµφωνα µε την έρευνα AMR 

(www.amrresearch.com).   

Εκτελώντας βελτιώσεις συστηµάτων απαραίτητες για να επεκταθεί µια 

τέτοια λύση µέσω ενός δικτύου των εµπορικών εταίρων για διαφάνεια της 
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εφοδιαστικής αλυσίδας σε πραγµατικό χρόνο θα µπορούσε να κοστίσει 

περισσότερα από $100 εκατοµµύρια ανά επιχείρηση, σύµφωνα µε µια 

εκτίµηση από τους McKinsey & Company (www.mckinsey.com).  

Για να συµµορφωθούν µε αυτές τις νέες απαιτήσεις, οι κατασκευαστές 

θα πρέπει να αναπτύξουν νέες προστιθεµένης αξίας διαδικασίες για να 

διαχωρίσουν της Wal -Mart και τις DoD παραγγελίες και να γράψουν τις 

ετικέτες RFID, µαζί µε νέα WMS και τεχνολογίες εκτέλεσης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας που θα επιτρέψουν εκείνες τις διαδικασίες.  

Να γιατί ένα από τα σηµαντικότερα ερωτήµατα που γίνονται από τους 

προµηθευτές είναι εάν το τρέχον σύστηµα WMS τους είναι έτοιµο για την 

RFID τεχνολογία.  

 
 
3.6.1 RFID και WMS 

 

Μια σύντοµη απάντηση είναι: όχι. Παρακάτω γίνεται σαφές γιατί τα 

σηµερινά συστήµατα WMS σχεδιάστηκαν για να λειτουργήσουν µε συστήµατα 

bar codes και όχι συστήµατα συλλογής δεδοµένων RFID.   

Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο. Για το ένα, εκτός από 

έναν κώδικα UCC που συνδέεται µε µια ετικέτα bar code, υπάρχει τώρα ένας 

ηλεκτρονικός κωδικός προϊόντων (EPC - Electronic Product Code) που 

προσδιορίζει µεµονωµένα ένα προϊόν για το σύστηµα RFID.  Αυτό σηµαίνει 

ότι το WMS πρέπει να διαχειριστεί ένα ακόµη σύνολο αριθµών. Ο UCC 128 

αριθµός σε ένα bar code περιλαµβάνει χαρακτηριστικά έναν αριθµό 

αποστολής/ φόρτωσης και τον αριθµό τεµαχίου," λέει ο Greg Gilbert, 

διευθυντής προϊόντων µε τους Manhattan Associates 

(www.manhattanassociates.com). "Τώρα πρόκειται επίσης να υπάρξει ένας 

ηλεκτρονικός κωδικός προϊόντων (EPC) στην ετικέτα RFID που είναι ένα άλλο 

µοναδικό προσδιοριστικό."  Αυτό σηµαίνει ότι το WMS θα πρέπει να είναι σε 

θέση να ιχνηλατήσει και να παραπέµψει πολλαπλάσιους µοναδικούς 

αριθµούς αναγνώρισης για το ίδιο προϊόν: έναν UCC 128 αριθµό για όταν 
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ανιχνεύεται ο bar code, και έναν αριθµό EPC για όταν διαβάζεται η ετικέτα 

RFID.   

Μια επιχείρηση που θέλει να χρησιµοποιήσει RFID στις διαδικασίες 

λήψης και επιλογής θα χρειαστεί επίσης ένα WMS µε βάσεις δεδοµένων που 

µπορούν να ιχνηλατήσουν τα στοιχεία/ αντικείµενα σε µεµονωµένο case level. 

"Πολλά WMS σήµερα σχεδιάζονται για να ιχνηλατούν τον κατάλογο 

αποθεµάτων από τον αριθµό µονάδων σε µια put away θέση," ο Gilbert 

εξηγεί. "Όταν τοποθετούνται µια ή περισσότερες παλέτες σε µια θέση, το 

σύστηµα ξέρει πόσα κιβώτια είναι σε εκείνη την θέση, αλλά δεν προσδιορίζει 

τα κιβώτια χωριστά. Εάν απαιτείται να ιχνηλατηθούν σε µεµονωµένο επίπεδο, 

εξετάζεται το γεγονός αναθεώρησης/ αναγραφής ενός ευρύτερου λογισµικού."  

Η ενσωµάτωση της τεχνολογίας RFID στις εσωτερικές διαδικασίες 

εκπλήρωσης των παραγγελιών απαιτεί ακόµη ένα άλµα στην απόδοση για το 

WMS. "Τα υπάρχοντα WMS είναι σχεδιασµένα µε σκοπό να ανιχνεύουν 

license plate bar codes διαδοχικά, που σηµαίνει ότι ανιχνεύεται ένα bar code 

τη φορά," εξηγεί ο John Pulling, COO, Provia Software (www.provia.com). 

"Με τις ετικέτες RFID, το σύστηµα πρέπει να λαµβάνει και να διαβάζει όλες τις 

ετικέτες σε µια παλέτα µε ένα πέρασµα."   

Ένα σύστηµα εξοικειωµένο µε µια ανίχνευση τη φορά µπορεί τώρα να 

πρέπει να προσαρµοστεί έτσι ώστε να διαβάζει από 200 χαρτοκιβώτια σε µια 

παλέτα συγχρόνως. Το σύστηµα πρέπει να είναι σε θέση να το χειριστεί αυτό 

από µια ταχύτητα και µια σκοπιά αρχιτεκτονικής.  

 
 
3.6.2 Λύσεις που προκύπτουν   

 
Ευτυχώς, υπάρχουν λύσεις σε αυτά τα προβλήµατα των WMS. Στην 

πραγµατικότητα, τρεις προµηθευτές βρίσκονται προ του πακέτου µε λύσεις 

υλικολογισµικού για τους χρήστες WMS που θα δηµιουργήσουν ετικέτες RFID 

και ASN (advance shipment notices) για να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις 

της Wal- Mart, Manhattan Associates, Provia και RedPrairie.   
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Κάθε ένας έχει λειτουργήσει σε συνεργασία µε το Auto-ID Center στο 

MIT (www.autoidcenter.org), όπου τα πρότυπα αναπτύσσονται, και έχει έναν 

πελάτη καταναλωτικών αγαθών που συµµετέχει σε ένα πειραµατικό 

πρόγραµµα RFID. Αυτές είναι οι απλές λύσεις που µπορούν να προστεθούν 

σε ένα υπάρχον σύστηµα WMS. “Όµως, είναι µια βραχυπρόθεσµη λύση που 

θα επιτρέψει στους χρήστες WMS να γίνουν συµβατοί ενώ δηµιουργούν µια 

στρατηγική RFID."  Και οι τρεις προµηθευτές έχουν σχεδιάσει τις λύσεις τους 

να δουλεύουν µε τα καλύτερα WMS και όχι µόνο µε την εγκατεστηµένη βάση 

τους. "Βλέπουµε µια ανεξάρτητη αγορά για την πώληση του υλικολογισµικού 

RFID σε άλλους πελάτες WMS έτσι ώστε να µπορούν να συµµορφωθούν µε 

τις απαιτήσεις της Wal- Mart," λέει ο Mike Dempsey, στέλεχος της οµάδας, 

της βιοµηχανίας RedPrairie (www.redprairie.com). Ενώ αυτές οι λύσεις είναι 

διαθέσιµες τώρα, άλλοι προµηθευτές WMS, συµπεριλαµβανοµένου τα V3 

συστήµατα (www.v3systems.com), HighJump (www.highjump.com), και 

Logility (www.logility.com), θα έχουν σύντοµα τις λύσεις τους. 

Όταν το κιβώτιο εµφανιστεί, ο χειριστής θα ανιχνεύει το περιεχόµενο 

του κιβωτίου, και το WMS θα στέλνει τις πληροφορίες για να τυπωθεί η 

ετικέτα bar code ή RFID. Μόλις τυπωθεί η ετικέτα, το χαρτοκιβώτιο επιστρέφει 

στην κανονική ροή στην πύλη (dock). Το WMS, εν τω µεταξύ, θα παραπέµψει 

τον αριθµό UCC 128 και EPC για να δηµιουργήσει ένα ASN που θα πάει 

άµεσα στην Wal - Mart.  
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3.6.3  Άλλα εµπόδια κατά την εφαρµογή της τεχνολογίας RFID στα WMS   

 
Θα υπάρξουν και άλλα εµπόδια κατά την εφαρµογή ενός συστήµατος 

RFID εκτός από την αναβάθµιση του WMS, ειδικά για εκείνες τις επιχειρήσεις 

που θέλουν να χρησιµοποιήσουν τα συστήµατα προσαρµοσµένα στις δικές 

τους λειτουργίες.   

Κατά πρώτον, οι ετικέτες RFID δεν ήταν τόσο ακριβείς όσο τα bar 

codes σε πρόσφατες δοκιµές. "Σε µερικές περιπτώσεις, το ποσοστό 

αποτυχίας φθάνει στο 20%," λέει ο Matt Bilodeau, ανώτερος αναλυτής στην 

έρευνα AMR. "Πρόκειται να χρειαστούν διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για να 

ελεγχθούν οι ετικέτες RFID έως ότου να φθάσει η τεχνολογία την ακρίβεια των 

bar codes."   

Μερικά προϊόντα και φορτία παλετών είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 

διαβαστούν, όπως τα υγρά και µεταλλικά προϊόντα. Τα συστήµατα µπορούν 

επίσης πολύ πιο εύκολα να διαβάσουν τα εξωτερικά χαρτοκιβώτια σε µια 

παλέτα, αλλά έχουν δυσκολία ανάγνωσης χαρτοκιβωτίων στη µέση ενός 

φορτίου παλετών. Εάν το ξεφόρτωµα των χαρτοκιβωτίων γίνεται σε ένα 

ρυµουλκό επάνω σε κάποιον ευκίνητο µεταφορέα, πρόκειται να υπάρξει 

ακριβής ανάγνωση. Αλλά εάν είναι µια nested παλέτα, ή προϊόν µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε µέταλλα ή νερό που θα απορροφήσει ή θα γίνει µερική 

αντανάκλαση από την ενέργεια RFID, σε αυτό είναι πιο δύσκολο να γίνει 

ακριβής ανάγνωση."   

Οι προµηθευτές λογισµικού χτίζουν διαµορφώσιµες παραµέτρους στα 

συστήµατά τους για να δεχθούν τα στοιχεία που µπορούν να διαβαστούν, ή 

να αναφέρουν το προϊόν σε ένα κέντρο επεξεργασίας για επαλήθευση.   
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3.7 Πώς πρέπει να σχεδιάζονται τα RFID/ WMS συστήµατα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.3: Εξοπλισµός για την εφαρµογή RFID σε WMS [Bob Trebilcock, 2003] 

 

Στην πρώτη φάση υιοθέτησης, η τεχνολογία RFID µπορεί να 

επιταχύνει τις διαδικασίες σε ένα τµήµα λήψης και παραλαβής. Να γιατί το 

σύστηµα πρέπει να µπορεί να διαβάσει πολλαπλάσιες RFID ετικέτες 

συγχρόνως και όχι να γίνεται ανίχνευση µιας ετικέτας bar code τη στιγµή σε 

ένα παραδοσιακό περιβάλλον.   

 Σε ένα ενσωµατωµένο πρότυπο που σχεδιάζεται από την RedPrairie 

(www.redprairie.com), µια εισερχόµενη ή εξερχόµενη παλέτα θα έχει µια 

έξυπνη ετικέτα: αυτό είναι ένα license plate bar code (αυτοκόλλητο µε το bar 

code που τοποθετείται στην παλέτα του προϊόντος) που περιλαµβάνει επίσης 

µια ενσωµατωµένη ετικέτα RFID. Μερικές επιχειρήσεις µπορούν αντί αυτού 

να εφαρµόσουν ετικέτες σε µεµονωµένα χαρτοκιβώτια, ειδικά σε παλέτες µε 

SKU (mixed stock keeping units). Οι ετικέτες θα περιλαµβάνουν τις 

πληροφορίες SKU και των προϊόντων που βρίσκονται στο τυπικό bar code 

συν τον νέο ηλεκτρονικό κώδικα προϊόντων (EPC) που προσδιορίστηκε µε τις 

ετικέτες RFID. 
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Σε µια λαµβάνουσα λειτουργία, οι ετικέτες RFID θα διαβαστούν από 

πολλαπλάσιους αναγνώστες στην αποβάθρα (dock). Οι αναγνώστες που 

έχουν εγκατασταθεί πάνω από την κορυφή των dock doors θα διαβάσουν τις 

ετικέτες χαρτοκιβωτίων ενώ οι αναγνώστες που εγκαθίστανται στο dock floor 

θα διαβάσουν τις ετικέτες παλετών. Το WMS που ελέγχει τη διαδικασία θα 

συνδέσει τον κώδικα EPC µε το ASN ήδη στο σύστηµα.   

 Στο µοντέλο της RedPrairie, οι διαδικασίες προετοιµασίας της 

παραγγελίας (picking) µπορούν επίσης να επιτραπούν για την τεχνολογία 

RFID. Τα φορτηγά µεταφοράς φορτίων θα εξοπλιστούν µε οθόνες χειριστών 

που θα επιβεβαιώνουν τις επιλογές και τις άµεσες διαδικασίες. Οι αναγνώστες 

RFID στα φορτηγά θα διαβάζουν τις ετικέτες στα χαρτοκιβώτια ή τις παλέτες 

µόλις αφαιρεθούν από τα ράφια της αποθήκης. Εκείνες οι πληροφορίες θα 

χρησιµοποιηθούν έπειτα για να δηµιουργήσουν ένα ASN σε ένα ειδικό 

module WMS που η RedPrairie το καλεί "accelerator". Οι πληροφορίες ASN 

θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Wal-Mart [Bob Trebilcock, 2003]. 

 
 
3.8 Παραδείγµατα WMSs που διαχειρίζονται δεδοµένα RFID 

 
Η Gillette, ένας ένθερµος υπερασπιστής της τεχνολογίας RFID στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, θεωρεί ότι η τεχνολογία µπορεί επίσης να παρέχει 

εσωτερικά οφέλη [Katrina C. Arabe, 2002]. Η επιχείρηση έχει τρέξει έναν 

εκτενή οδηγό από το 2003 στις συσκευασίες της Devens και Mass., όπου οι 

ηλεκτρονικές ετικέτες κωδικών των προϊόντων κωδικοποιούνται και 

τοποθετούνται στις συσκευασίες και τις παλέτες των ξυραφιών Venus. Η 

Sonoco, η εταιρία που είναι υπεύθυνη για να συσκευάζει τα προϊόντα της 

Gillette, εφαρµόζει τις έξυπνες ετικέτες  RFID στις συσκευασίες των ξυραφιών 

Venus. Μόλις συγκεντρωθούν τα κιβώτια σε µια παλέτα, η Sonoco 

επισυνάπτει σε αυτή µια ετικέτα RFID που κωδικοποιείται µε µια µοναδική 

ταυτότητα ID που συνδέεται µε το EPC σε κάθε κιβώτιο και τη σχετική 

παραγγελία από τη Gillette. Οι παλέτες παρουσιάζονται έπειτα µέσω µιας 

σήραγγας που συνδέει τις εγκαταστάσεις συσκευασίας µε το κέντρο διανοµής. 
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Σχήµα 3.4: Η αξία της τεχνολογίας RFID στην αποθήκη [Mary Catherine O’ Conor, 2006]  

 

 Καθώς κάθε παλέτα εισάγεται στο κέντρο διανοµής, ένας portal 

interrogator RFID διαβάζει αυτόµατα το EPC που κωδικοποιείται στην ετικέτα 

της παλέτας και το στέλνει στο WMS Provia ViaWare (www.provia.com) όπου 

η Gillette συνηθίζει να λειτουργεί τα Κέντρα ∆ιανοµών της. Το ViaWare 

συγκρίνει το EPC που ορίζεται στην παλέτα µε το ASN (Advance Shipment 

Notice). Εάν βρει µια αντιστοιχία, προσθέτει αυτόµατα το περιεχόµενο της 

παλέτας στον  κατάλογο του κέντρου διανοµής και στέλνει έπειτα οδηγίες 

στους εργαζοµένους διευκρινίζοντας που πρέπει η παλέτα να κατευθυνθεί. 

Αυτή η διαδικασία διαρκεί 5 δευτερόλεπτα. Πριν από την εισαγωγή της 

τεχνολογίας RFID, έπαιρνε στους εργαζοµένους 20 δευτερόλεπτα για να 

λάβουν κάθε παλέτα των ξυραφιών Venus επειδή έπρεπε χειρωνακτικά να 

ανιχνεύσουν διάφορα bar codes στα κιβώτια και στην παλέτα και να κάνουν 

τρεις καταχωρήσεις µέσω πληκτρολογίου για να τα λάβουν στον κατάλογο.  

 

Παρόλο που ο ρυθµός υιοθέτησης της 

τεχνολογίας RFID καθορίζεται από τις 

απαιτήσεις των εµπόρων λιανικής, η αξία 

της εφαρµογής της στα συστήµατα 

διαχείρισης αποθήκης είναι προφανής.  
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Καθώς τα ξυραφάκια Venus ετοιµάζονται για να φορτωθούν από το 

κέντρο διανοµής Fort Devens, ένα περονοφόρο ανυψωτικό µηχάνηµα µε 

ενσωµατωµένη την τεχνολογία RFID χρησιµοποιείται. Αλληλεπιδρώντας µε το 

ViaWare WMS, ο interrogator τοποθετηµένος στο περονοφόρο ανυψωτικό 

µηχάνηµα βοηθά τον χειριστή του περονοφόρου να προετοιµάσει/ επιλέξει 

είτε ολόκληρες παλέτες είτε κιβώτια µε ξυραφάκια που χρειάζονται για να 

εκπληρωθεί µια παραγγελία. Καθώς οι παλέτες συλλέγονται ή ετοιµάζονται, 

ένας interrogator τοποθετηµένος σε µηχανή stretch-wrap διαβάζει όλα τα 

κιβώτια στην παλέτα καθώς κινούνται και πακετάρονται. Το WMS τότε 

επαληθεύει την παραγγελία ταιριάζοντας το EPCs στην παραγγελία που 

εκπληρώνεται. Αυτή η διαδικασία επαλήθευσης παίρνει 20 δευτερόλεπτα για 

κάθε παλέτα. 

   Το παλαιό σύστηµα, που περιλάµβανε ανάγνωση των bar codes 

χειρωνακτικά συνδέθηκε µε τις συσκευασίες καθώς γινόταν το picking και 

έπειτα µε το χέρι τις συγκρίνανε µε την παραγγελία, αυτό τους έπαιρνε 

οπουδήποτε από 80 δευτερόλεπτα µέχρι 20 λεπτά.   

 Μόλις η παλέτα συναρµολογηθεί, µεταφέρεται µέσω των portal readers 

που στέλνουν τα δεδοµένα ετικέτας στο ViaWare, το οποίο ξανά επαληθεύει 

ότι η παραγγελία είναι πλήρης και ότι θα φορτωθεί στο σωστό τρέιλερ. Αυτή η 

διαδικασία παίρνει 5 δευτερόλεπτα, µισό από το χρόνο που χρειάζεται για την 

επαλήθευση µε την χρήση bar codes.  

 Επιπλέον για να επιτευχθεί αυτή η οικονοµία χρόνου, η οποία έχει ως 

αποτέλεσµα και την µείωση του εργατικού κόστους, η Gillette παρουσιάζει ότι 

η χρήση της τεχνολογίας RFID θα οδηγήσει σε αυξηµένη ακρίβεια υπέρ της 

χειρωνακτικής χρήσης του scanning των bar codes σε κάθε βήµα της 

διαδικασίας [http://news.thomasnet.com]. Βασιζόµενη στα ευρήµατά της µε 

αυτό το ενσωµατωµένο RFID σύστηµα στο κέντρο διανοµής Fort Devens, η 

Gillette εκτιµά ότι η τεχνολογία RFID µπορεί να παρέχει περισσότερο από 

20% ετήσιο ROI στα λειτουργικά κόστη του Κέντρου ∆ιανοµής της. 

 Μία µελέτη της IBM για την τεχνολογία RFID εντός περιβάλλοντος µιας 

αποθήκης βρήκε ότι η τεχνολογία RFID µπορεί να ελαττώσει τα λάθη κατά την 
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προετοιµασία της παραγγελίας και το εργατικό κόστος κατά 36% και να 

ελαττώσει το εργατικό κόστος που σχετίζεται µε την παραλαβή και τον έλεγχο 

των προϊόντων στο κέντρο διανοµής από 60% µέχρι 93%. 

 Ο George Spohrer, ένα διοικητικό στέλεχος της Crowe Chizek and Co., 

ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες πολύ συχνά ξεχνούν τα οφέλη της τεχνολογίας 

RFID. “Μερικοί άνθρωποι που έχουν πλήρεις pilots εστιάζονται µόνο στην 

επιλογή ετικετών, στην τοποθέτηση στις παλέτες, κτλ. ∆εν αναγνωρίζουν τα 

οφέλη στην επιχείρηση επειδή προσπερνούν τις αλλαγές στην επιχειρηµατική 

διαδικασία που θα έπρεπε να συνοδεύουν την ενσωµάτωση του RFID. 

Σκοπός είναι η τεχνολογία αυτή να ωφελεί και την εταιρία, όχι µόνο τους 

πελάτες της. Εάν µπορεί κάποια εταιρεία να επεξεργάζεται προϊόντα 

καλύτερα, γρηγορότερα, φθηνότερα από κάποια άλλη, τότε πιθανόν να 

αποκτήσει νέους πελάτες”. 
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3.9 Προµηθευτές του λογισµικού WMS µε εφαρµογή της τεχνολογίας   

RFID  

 
 Οι περισσότεροι προµηθευτές WMS άρχισαν να προσφέρουν εκδόσεις 

λογισµικού WMS µε RFID. “Κάπου µεταξύ του 75% µε 80% των συστηµάτων 

WMS µπορούν να αποθηκεύσουν δεδοµένα EPC”, αναφέρει ο Philip Obal, 

πρόεδρος βιοµηχανικών ∆εδοµένων και Πληροφοριών, Ohio-based WMS 

consultancy.  

                               

 

 

 

 

Οι εταιρίες δεν έχουν συνειδητοποιήσει 

τα πλήρη οφέλη από την ενσωµάτωση 

της τεχνολογίας RFID στα WMS 

λογισµικά έως ότου αρχίσουν να 

βάζουν ετικέτες στα προϊόντα στο 

σηµείο της κατασκευής και να 

λαµβάνουν χαρτοκιβώτια µε ετικέτες 

στην αποθήκη τους στο κέντρο 

διανοµής τους (DC)  

[Mary Catherine O’ Conor, 2000]

 

Μερικοί έχουν αυξήσει τις ικανότητες του RFID ως τµήµα του WMS 

τους, ενώ άλλοι το παρέχουν σαν µία ξεχωριστή λύση που τρέχει σε 

ξεχωριστό server. Η HighJump (www.highjump.com), µία 3M εταιρία 

βασισµένη στο Eden Prairie, Minn., προσφέρει µία αναβάθµιση στην 

πλατφόρµα WMS της που καθιστά δυνατή την ενσωµάτωση της τεχνολογίας 

RFID. Η Manhattan Associates, στην Atlanta, προσφέρει RFID ενσωµάτωση 

µέσω του RFID της σ’ ένα Box platform. Η RedPrairie (www.redprairie.com), 

που βρίσκεται στο Waukesha, Wis., πουλάει µία RFID έκδοση ενσωµατωµένη 

στο WMS της, το DLx Warehouse. Ακόµη προµηθευτές ERP λογισµικού που 



Μπιζιούρη Βασιλική                                                                                                   89 

πουλάνε επίσης WMS προγράµµατα, όπως η Oracle και η SAP, τώρα 

προσφέρουν επιλογές RFID WMS.  

Κεντρικά της λειτουργίας από όλες αυτές τις πλατφόρµες είναι ένα 

middleware συστατικό που φιλτράρει, µεταφράζει και δροµολογεί αριθµούς 

EPC µεταξύ των RFID interrogators και του WMS. Μερικοί προµηθευτές 

WMS συνεργάζονται µε την Acsis, την BEA Systems, την Globe Ranger, την 

OAT Systems και άλλους προµηθευτές middleware RFID συσκευών. Άλλοι 

προµηθευτές WMS, όπως η Manhattan Associates, ανέπτυξαν το δικό τους 

middleware.  

Άλλοι που αναβαθµίσανε τις πλατφόρµες τους WMS για να 

επεξεργάζονται δεδοµένα EPC είναι αργοκίνητες για να κάνουν χρήση των 

νέων δυνατοτήτων. 

Ο Tom Kozinski, αντιπρόεδρος του marketing προϊόντων για την 

διαχείριση της αποθήκης και την διανοµή της RedPrairie, αναφέρει ότι οι 

εταιρείες χρειάζεται να  διαµορφώσουν τα WMS τους επειδή η κατάλληλη 

µετάβασή τους στο RFID αργεί, αρχίζει µε µία διαδικασία slap-and-ship που 

είναι ανεπαρκώς ενσωµατωµένη µε το WMS τους. Αυτές οι εταιρίες θέλουν να 

σιγουρέψουν ότι το WMS τους µπορεί να ιχνηλατήσει/ παρακολουθήσει και να 

κάνει cross-reference τα bar codes µε τα EPCs, γιατί είναι πιθανό οι εταιρείες 

να διαχειρίζονται ένα µεικτό περιβάλλον προϊόντων µε ετικέτες bar-code και 

RFID για τα επόµενα χρόνια που θα έρθουν.  

Αν η εταιρεία αγοράσει µια αναβάθµιση στο υπάρχον WMS ή επιλέξει 

ένα καινούριο σύστηµα, ένα RFID WMS µπορεί να κοστίσει οπουδήποτε από 

$5,000 µέχρι $150,000, σύµφωνα µε τον Marlo Brooke, πρόεδρο της 

επιχείρησης Avatar Partners. 

Οι εταιρίες, όµως, δεν είχαν συνειδητοποιήσει τα πλήρη οφέλη από την 

ενσωµάτωση της τεχνολογίας RFID µε το WMS τους µέχρι να αρχίσουν να 

βάζουν ετικέτες στα προϊόντα στο σηµείο της κατασκευής και παραλαβής 

παλετών και κιβωτίων µε ετικέτες στην αποθήκη τους ή το Κέντρο ∆ιανοµής 

τους. "Μέχρι την στιγµή της εφαρµογής των ετικετών σ’ ένα σηµαντικό 

ποσοστό προϊόντων και της αποστολής τους σε µία µεγάλη γεωγραφική 
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περιοχή,  δεν γνώριζα ότι χρειάζεται να τις ενσωµατώσουµε," αναφέρει ο 

Simon Ellis, φουτουριστής της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Unilever, ένας 

από τους κορυφαίους προµηθευτές της Wal-Mart.  

Ο Steve Banker, διευθυντής εφοδιαστικής αλυσίδας του ARC Advisory Group, 

δηλώνει ότι: όταν οι προµηθευτές αρχίσουν την τοποθέτηση ετικετών στο 

κοµµάτι της κατασκευής, τα κέντρα διανοµής θα συνειδητοποιήσουν τα οφέλη 

της τεχνολογίας RFID που δεν θα µπορούσαν αλλιώς επειδή µπορούν να 

αυτοµατοποιήσουν την διαδικασία παραλαβής". 

Οι ρυθµοί ανάγνωσης της τεχνολογίας RFID είναι ακόµη ένας 

παράγοντας που µπορεί να καθορίσει το πότε οι επιχειρήσεις ενσωµατώνουν 

την τεχνολογία RFID στις διαδικασίες του WMS τους.  

Η Unilever δοκίµασε πρόσφατα τις ετικέτες Gen 2, και ο Ellis αναφέρει 

ότι τα αποτελέσµατα αυτών των τεστ θα βοηθήσουν να αποφασιστεί εάν και 

πότε θα αρχίσει η εταιρία να βάζει ετικέτες σε κιβώτια προτού φθάσουν στα 

DCs, το οποίο, µε τη σειρά του, θα επιδράσει πάνω στην απόφαση για την 

αναβάθµιση του WMS της.  

Αλλά άλλες εταιρείες δεν θεωρούν την ενσωµάτωση της τεχνολογίας 

RFID µε το WMS τους σαν κάτι ουσιώδες και προχωρούν µε αργά βήµατα 

προς την ενσωµάτωσή της. Για παράδειγµα, η Deluxe Media, η οποία είναι 

παροχέας third party logistics και αντιγράφει και διανέµει DVDs για την Sony, 

Paramount and Universal, συνέδεσε RFID µε το WMS της για να 

σηµατοδοτήσει τις παραγγελίες DVD που κατευθύνονται για την Wal-Mart 

που απαιτούσαν RFID ετικέτες. 

Ενώ οι περισσότερες εταιρείες µπορεί να µην είναι έτοιµες για να 

αρχίσουν να βάζουν ετικέτες στις παλέτες και τα χαρτοκιβώτια στο κοµµάτι 

της κατασκευής, εκείνες που πρέπει να βάλουν ετικέτες σε µερικά SKUs τώρα 

για να συµµορφωθούν µε τις εντολές για τις ετικέτες του λιανοπωλητή 

µπορούν να αρχίσουν να ενσωµατώνουν την τεχνολογία RFID στις 

διαδικασίες του WMS τους. Αυτό µπορεί να τους δώσει την δυνατότητα να 

αναπληρώσουν κάποια από τα έξοδα υποδοµής της τεχνολογίας RFID, µέσω 

των αυξανόµενων λειτουργικών ικανοτήτων. Παράλληλα, µπορούν να 
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ασχοληθούν για να βελτιώσουν τους ρυθµούς ανάγνωσης. Με κάτι τέτοιο θα 

είναι έτοιµοι όταν θα είναι η ώρα να ενσωµατώσουν πλήρως την τεχνολογία 

RFID µε το WMS τους. Εν τω µεταξύ, θα αντιληφθούν κάποιες βελτιώσεις 

στην αποθήκη που επί του παρόντος απολαµβάνει η εταιρεία Gillette µε τις 

ετικέτες παλετών και χαρτοκιβωτίων των ξυραφιών Venus.  
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 Με το πέρας της διπλωµατικής εργασίας προκύπτουν κάποια 

συµπεράσµατα τα οποία είναι χρήσιµα να αναλυθούν περαιτέρω και να 

τονιστεί η σηµασία τους.  

 Μελετήσαµε την εφαρµογή της τεχνολογίας RFID στα Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Αποθήκης (WMS) και θεωρήσαµε ότι οι πιο σηµαντικές εταιρείες 

στον χώρο των πωλήσεων λογισµικού WMS που έχουν ενσωµατώσει την 

τεχνολογία RFID είναι οι εξής: Mantis, Oracle, Mobile Technology, Optisoft, 

Unique Com (βλ. κεφάλαιο 1.9). Παρόλο που οι εταιρείες αυτές έχουν 

εισαγάγει την νέα τεχνολογία, ωστόσο δεν έχουν προχωρήσει σε εφαρµογές 

της στις ελληνικές επιχειρήσεις.  

 Σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρµογή της νέας 

τεχνολογίας στα WMS των επιχειρήσεων είναι το υψηλό κόστος της. Οι 

ερωτηθείσες εταιρείες ανέφεραν ότι το κόστος εξοπλισµού, αλλά και το 

κόστος εγκατάστασης της νέας τεχνολογίας είναι αρκετά υψηλό για 

επιχειρήσεις αντίστοιχου οικονοµικού µεγέθους µε τη δική τους. Επίσης για να 

υπάρξει µια επιτυχής υλοποίηση της τεχνολογίας RFID σε µια επιχείρηση 

χρειάζεται εκπαίδευση του προσωπικού µιας εταιρείας σχετικά µε την νέα 

τεχνολογία ή ίσως και πρόσληψη νέου προσωπικού και αυτό αποτελεί επίσης 

µια επιπρόσθετη δαπάνη στην οποία είναι δύσκολο να προχωρήσουν κυρίως 

οι µικρές επιχειρήσεις.  

 Ακόµη από τις απαντήσεις τους οι Έλληνες επιχειρηµατίες 

εµφανίζονται διστακτικοί να ενσωµατώσουν την τεχνολογία RFID και για έναν 

ακόµη λόγο. Ο λόγος αυτός είναι η αβεβαιότητα σχετικά µε τα αποτελέσµατα 

της τεχνολογίας RFID. Εφόσον καµία ελληνική επιχείρηση ακόµη δεν 

προχώρησε σε υιοθέτηση της τεχνολογίας RFID, δεν υπάρχουν 

παραδείγµατα επιτυχούς (ή µη) υλοποίησης της τεχνολογίας RFID σε  

επιχειρήσεις αντίστοιχου µεγέθους ή παρόµοιας παραγωγικής διαδικασίας 

στον ελληνικό επιχειρηµατικό χώρο. Οπότε είναι λογικό να χαρακτηρίζεται όχι 

µόνο ως µία δαπανηρή επένδυση, αλλά και ως µία επένδυση µε αβέβαια 

αποτελέσµατα λόγω έλλειψης εµπειρίας. Έτσι περιµένουν από τον 

ανταγωνισµό να κάνει το “πρώτο βήµα”. Μόνο σε περίπτωση που ένιωθαν ότι 
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κινδυνεύει το µερίδιο αγοράς που τους αντιστοιχεί θα επένδυαν στην 

τεχνολογία RFID για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους η υιοθέτηση µιας νέας 

τεχνολογίας στις επιχειρήσεις υφίσταται µόνο κατόπιν επιβολής σ’ αυτές από 

κάποιους εξωτερικούς παράγοντες, όπως το νοµοθετικό/ κανονιστικό πλαίσιο, 

οι απαιτήσεις λιανεµπορίου. 

 Το σηµαντικότερο στοιχείο όµως είναι ότι οι ερωτηθείσες επιχειρήσεις 

δηλώνουν ευχαριστηµένες από την τεχνολογία του “γραµµωτού κώδικα” 

(barcode) και δείχνουν απρόθυµες για επιπλέον επενδύσεις και 

εκσυγχρονισµό.  

 Εντούτοις παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που µελετήσαµε δεν 

έχουν υιοθετήσει ακόµη την τεχνολογία RFID, ωστόσο πρόσφατα 

ενσωµάτωσαν Συστήµατα ∆ιαχείρισης Αποθήκης (WMS) στην επιχείρησή 

τους, από την εφαρµογή των οποίων δηλώνουν ικανοποιηµένες. Για 

παράδειγµα µελετήσαµε την εφαρµογή του πληροφοριακού συστήµατος 

Aberon (βλ. κεφάλαιο 1.9.2), προϊόν WMS της εταιρείας OPTIMUM, στις 

εταιρείες: Αλλαντοποιεία Creta Farm, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΜΠΑΡΜΠΑ 

ΣΤΑΘΗΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ και ΟΤΕ Α.Ε. Οι εταιρείες αυτές δηλώνουν 

ότι η εφαρµογή του Aberon WMS έχει προσφέρει οφέλη στην επιχείρηση 

τους, όπως: ακριβής γνώση του αποθέµατος σε πραγµατικό χρόνο (on line 

real time), µείωση του ύψους των αποθεµάτων λόγω συνεχούς 

πληροφόρησης, µείωση του κόστους αποθεµάτων λόγω χαµηλής 

αποθεµατοποίησης, παράδοση όλων των παραγγελιών ταχύτερα από πριν, 

εξάλειψη σφαλµάτων, εξοικονόµηση σε προσωπικό και λειτουργικά έξοδα, 

κατάργηση εντύπων και γραφειοκρατίας, κατάργηση καταχωρήσεων (Data – 

Entry), ακρίβεια – ταχύτητα – ευελιξία και άµεση ικανοποίηση παραγγελιών 

και αύξηση πωλήσεων.  

Ακόµη µελετήσαµε την εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Αποθήκης (WMS) Warehouse Vision™ (βλ. κεφάλαιο 1.9.1), προϊόν 

λογισµικού της εταιρείας MANTIS, στις επιχειρήσεις: ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. (MAK 

FROST), Misko – Barilla, ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΑΕΕ, Ε.Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., 
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ISOMAT ΑΒΕΕ και IMPERIO A.E. Τα οφέλη που έχουν αποκοµίσει αυτές οι 

επιχειρήσεις από την εφαρµογή του Warehouse Vision™ είναι τα εξής: 

µείωση των λαθών στις παραγγελίες, ακρίβεια stock, καλύτερη αξιοποίηση 

των αποθηκευτικών χώρων, πλήρης έλεγχος του αποθηκευτικού 

κυκλώµατος, έλλειψη φαινοµένων υπέρ –αποθεµατοποίησης λόγω της 

δυνατότητας που παρέχει για ακριβέστερες προβλέψεις (forecasting), αύξηση 

παραγωγικότητας καθώς και βελτίωση του customer service.  

 Κατόπιν της µελέτης που κάναµε για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Αποθήκης (WMS) και την τεχνολογία Ταυτοποίησης µέσω Ραδιοσυχνοτήτων 

(RFID) και την συλλογή στοιχείων µέσω συνεντεύξεων σε εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα πώλησης WMS στην Ελλάδα, µπορούµε να 

καταλήξουµε σε σηµαντικά συµπεράσµατα. Εποµένως βλέπουµε ότι η 

τεχνολογία RFID έχει αναπτυχθεί στον ελλαδικό χώρο από  κάποιες εταιρείες 

λογισµικού, αλλά οι επιχειρήσεις προς τις οποίες απευθύνεται δεν 

εµφανίζονται ακόµη πρόθυµες να την υιοθετήσουν και πιο συγκεκριµένα να 

την εφαρµόσουν στο WMS. Οι λόγοι όπως αναφέρθηκαν και παραπάνω είναι 

σε γενικές γραµµές οι εξής: άγνοια γύρω από την έννοια της τεχνολογίας 

RFID και τα οφέλη της, υψηλό κόστος των ετικετών RFID και της 

εγκατάστασης αυτών, έλλειψη παραδειγµάτων ελληνικών επιχειρήσεων µε 

επιτυχή εφαρµογή του RFID και συνεπώς αβεβαιότητα για τα οφέλη της νέας 

αυτής τεχνολογίας, έλλειψη πρωτοβουλίας από τις επιχειρήσεις για νέες 

επενδύσεις και εκσυγχρονισµό, προβλήµατα ανάγνωσης των ετικετών που 

παρουσιάζονται στα µέταλλα και κυρίως στα υγρά.  

 Βέβαια µελετώντας τη βιβλιογραφία µας υπάρχουν µεταξύ άλλων και 

ακόµη δύο βασικοί παράγοντες που θεωρούνται περιοριστικοί για την 

ενσωµάτωση της τεχνολογίας RFID. Συγκεκριµένα σε αρκετές περιπτώσεις 

σηµειώνεται ασυµφωνία σχετικά µε τις χρησιµοποιούµενες συχνότητες των 

ετικετών, µε αποτέλεσµα οι κατασκευαστές να προωθούν προϊόντα για 

διαφορετικές συχνότητες και κατά συνέπεια να υπάρχει πρόβληµα 

διαλειτουργικότητας. Εποµένως θα πρέπει να υπάρξουν οριστικοποιηµένες 

προδιαγραφές που θα δουλεύει το RFID σε Πανευρωπαϊκή κλίµακα. Ακόµη, 
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έχουν καταγραφεί επιµέρους προβλήµατα σε ιδιαίτερες εφαρµογές, όπως για 

παράδειγµα, όταν η ετικέτα-ποµποδέκτης (tag) βρίσκεται κοντά σε υγρά ή 

µέταλλα, καθώς είναι πιθανή η απορρόφηση ή µερική αντανάκλαση της 

ενέργειας RFID έχοντας ως αποτέλεσµα να καθίσταται δύσκολη η ακριβής 

ανάγνωση των ετικετών.  

Σηµαντικότερο λόγο αναµφίβολα για την µη υιοθέτηση της νέας 

τεχνολογίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι –όπως αναφέρθηκε- το 

γεγονός ότι αποτελεί µια υψηλή επένδυση. Άλλωστε η τεχνολογία RFID για να 

λειτουργήσει πλήρως πρέπει η επιχείρηση που την εφαρµόζει να συνδυάζει 

ταυτόχρονα και δορυφορική κάλυψη. Συνεπώς αντιλαµβανόµαστε ότι για µια 

επιχείρηση µικρού οικονοµικού µεγέθους, όπως είναι οι περισσότερες στην 

Ελλάδα, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο αποτελώντας µια υψηλού κόστους 

επένδυση και µε αβέβαια αποτελέσµατα. Βέβαια είναι σηµαντικό και µόνο το 

γεγονός ότι οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει πλέον 

στην εφαρµογή ενός WMS, διότι έτσι έχουν αυτοµατοποιηθεί βασικές 

λειτουργίες της αποθήκης επιφέροντας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

σηµαντικά οφέλη στην κάθε επιχείρηση. 

 Στο εξωτερικό, εντούτοις, υπάρχουν παραδείγµατα εταιρειών επιτυχής 

εφαρµογής της τεχνολογίας RFID στα WMS (Wal-Mart, Unilever, Nike, 

Gillette). Εντούτοις το µέγεθος αυτών των εταιρειών δεν συγκρίνεται σε καµία 

περίπτωση µε αυτό των ελληνικών επιχειρήσεων. Και οι τέσσερις 

προαναφερόµενες επιχειρήσεις έχουν ένα ισχυρό brandname στον 

παγκόσµιο επιχειρηµατικό χώρο και διαχειρίζονται καθηµερινώς έναν 

τεράστιο όγκο προϊόντων. Το ισχυρό τους brandname δεν τους αφήνει 

περιθώρια λάθους. Με την τεχνολογία RFID επιτυγχάνουν  τη µέγιστη 

αποδοτικότητα της αποθήκης σε συνδυασµό µε σηµαντική εξοικονόµηση 

χρόνου εκτέλεσης εργασιών.   

Μακροπρόθεσµα θα υπάρξουν και στην Ελλάδα σηµαντικές εφαρµογές 

της τεχνολογίας RFID. Ίσως ακόµη να συµβάλλει στην προώθηση της χρήσης 

της συγκεκριµένης τεχνολογίας και η πολιτεία, τρέχοντας κάποια 

επιδοτούµενα προγράµµατα είτε ακόµη ενισχύοντας την έρευνα σχετικά µε 
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την τεχνολογία RFID στα Πανεπιστήµια και µε την σύνδεσή τους στην 

βιοµηχανία. Ωστόσο το πρόβληµα κόστους της τεχνολογίας RFID δεν έγκειται 

µόνο σε µία αρχική επένδυση, η οποία θα µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί από 

την πολιτεία όπως αναφέραµε, αλλά σε ένα καθηµερινό κόστος που είναι 

αυτό των ετικετών.  
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