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Κεφάλαιο 1ο - Εισαγωγή – Έννοιες - Ορισµοί 
 
 

 

 
1.1 Εισαγωγή 

 
“Management Means  
to Inspire Creativity” 

 
 

H ανάπτυξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους µε λογισµικό είναι οι δύο παράγοντες που 
αύξησαν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για το logistics management. 
 
Οι παράγοντες αυτοί έδωσαν την ευκολία στα διοικητικά στελέχη να διοικούν και να 
εφαρµόζουν τα logistics πιο αποτελεσµατικά και πιο αποδοτικά όπως και τη 
δυνατότητα χρησιµοποίησης πολυσύνθετων τεχνικών, στις διαδικασίες logistics 
συµβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού σε υψηλά επίπεδα καθώς και 
στην ορθή διαχείριση του κόστους.  
 
Τις προηγούµενες δεκαετίες παρατηρήθηκαν προβλήµατα στη διαχείριση των 
πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας λόγο της αυξανόµενης ζήτησης και του 
καταναλωτισµού πράγµα που ώθησε τις επιχειρήσεις στην αναθεώρηση του 
προγραµµατισµού των υλικών τους και των µεθόδων της φυσικής διακίνησης. Η 
εµφάνιση των πρώτων ηλεκτρονικών υπολογιστών συνοδεύτηκε µε την εγκατάσταση 
εφαρµογών οι οποίες προσπάθησαν να λύσουν τα προβλήµατα χωρίς βέβαια ιδιαίτερη 
επιτυχία. Οι πρώτες αυτές δειλές προσπάθειες όµως καλλιέργησαν το έδαφος και 
προετοίµασαν τους ανθρώπους του logistics management στη φιλοσοφία της χρήσης 
υπολογιστή σαν εργαλείο αντιµετώπισης πολύπλοκων θεµάτων και εξεύρεσης λύσης 
σε προβλήµατα χρονικής και οικονοµικής φύσεως. Επιπλέον έγινε πεποίθηση ότι µία 
τεχνολογία αποτελεσµατική, µπορεί να δώσει τη λύση στα προβλήµατα βιωσιµότητας 
και κερδοφορίας και να συµβάλλει αποφασιστικά στη µείωση των δαπανών και του 
κόστους παραγωγής.  
 
Τα τελευταία χρόνια σηµειώνεται µια τεχνολογική έκρηξη η οποία συνοδεύεται από 
την κυριαρχία πολύ ισχυρών υπολογιστών µεγάλων δυνατοτήτων, fax, EDI, 
Barcodes, ασύρµατα τερµατικά, scanners κ.λ.π. τα οποία συµβάλλουν στη δηµιουργία 
µιας νέας δυναµικής στον χώρο των logistics. Παράλληλα εµφανίζεται µια νέα γενιά 
S/W, πιο ολοκληρωµένη και επιτυχηµένη η οποία εκµεταλλευόµενη τις τεράστιες 
δυνατότητες της τεχνολογίας συµβάλλει στη διάδοση και βοηθά αποτελεσµατικά τις 
διαδικασίες του logistics management.  
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1.2 Εισαγωγικές Έννοιες: 
 

 “Logistics means having the right thing  
at the right place, at the right time” 

 
 
Logistics είναι εκείνο το τµήµα της ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που 
σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσµατική κανονική και 
αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών 
πληροφοριών από το σηµείο προέλευσης τους έως το σηµείο κατανάλωσης τους, 
ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών.  
  
Τα Logistics βρίσκουν εφαρµογή σε δύο κυρίως πεδία.  
 
•  Το πρώτο πεδίο είναι η επιχείρηση, η οποία πρέπει να οργανώσει την εισροή, την 
εσωτερική διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιον τρόπο, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζει τη µέγιστη ικανοποίηση των πελατών της. 
•  Το δεύτερο πεδίο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελείται από όλες 
εκείνες τις επιχειρήσεις και οργανισµούς που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε ένα προϊόν, 
από πρώτες ύλες να καταλήξει στον τελικό πελάτη. Η αποτελεσµατική οργάνωση και 
διοίκηση της ροής πρoϊόντων και πληροφοριών σε αυτήν την αλυσίδα αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη σε µία παγκοσµιοποιηµένη και ψηφιακή οικονοµία, όπου ο 
ανταγωνισµός από ατοµικός (επιχείρηση εναντίον επιχείρησης) γίνεται συλλογικός 
(εφοδιαστική αλυσίδα εναντίον εφοδιαστικής αλυσίδας). 
 
∆ιάφοροι τοµείς των Logistics είναι οι εξής: 
 
•  Business Logistics  
•  Systems Logistics  
•  Defense Logistics  
•  Crisis Logistics  
•  Supply Chain Management  
•  Environmental Logistics  
•  Logistics in Services  
•  Logistics Information Systems  
 
Τα Logistics αφορούν σε: 
 
Απαιτήσεις: 
 

Οι δραστηριότητες των Logistics εµπλέκονται µε την ανάλυση, σύνθεση και 
καθορισµό των πόρων που απαιτούνται να επιτύχουµε ένα σκοπό ή να φέρουµε σε 
πέρας µία επιχείρηση κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Ο συνολικός στόχος, του 
να καθορίσουµε απαιτήσεις είναι µία λειτουργία σχεδιασµού που εµπλέκει 
ταυτόχρονα και την στρατηγική και τα Logistics. Ο καταµερισµός των κυρίων 
διαθέσιµων πόρων, αν είναι λιγότεροι από τους απαιτούµενους και η αξιολόγηση του 
αποτελέσµατος των ελλείψεων για την επίτευξη των κυρίων στόχων, είναι κύριες 
ευθύνες της στρατηγικής και όχι λειτουργία των Logistics. 
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Σχεδιασµό: 
 

Αυτή η λειτουργία περιλαµβάνει όλο το πλάνο του σχεδιασµού µέσα από 
λεπτοµερή σχεδιασµό των προϊόντων, συστηµάτων και υπηρεσιών, 
συµπεριλαµβανοµένων της ανάπτυξης, δοκιµής και αξιολόγησης του σχεδιασµού. Το 
Logistics Engineering έχει να κάνει µε τον σχεδιασµό του εφοδιασµού και της 
συντήρησης κάτω από το πρίσµα της αποτελεσµατικότητος κόστους, σε αντίθεση του 
σχεδιασµού της εύκολης παραγωγής ή χρήσης. 
 
 
Εφοδιασµό: 
 

Αυτή η περιοχή εµπλέκει τον φυσικό εφοδιασµό και διανοµή όλων των 
διαθέσιµων πόρων π.χ. προµήθειες, πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού, 
υποστήριξη παραγωγής, συσκευασία, ∆ιοίκηση Αποθεµάτων, διακίνηση και 
µεταφορές, ιχνηλασιµότητα προϊόντων, διαδικασία παραγγελιών, αποθήκευση, 
αποσύρσεις, κ.λ.π. Υπάρχουν λειτουργίες που δηµιουργούν 'χρονική και χωροταξική 
χρησιµότητα' σε αντίθεση µε τις λειτουργίες παραγωγής που χρησιµοποιούν 
'χρησιµότητα τυποποίησης' και τις λειτουργίες του marketing που δηµιουργούν 
'χρησιµότητα ιδιοκτησίας'. 
 
 
Συντήρηση: 
 

Η συντήρηση εκλαµβάνεται ευρέως σαν την διατήρηση των εγκαταστάσεων, 
προϊόντων, ανθρώπινου δυναµικού, συστηµάτων και υπηρεσιών των παραγωγών και 
χρηστών, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας, διατήρησης και ανάκτησης όλων 
των διατιθέµενων πόρων. 
 
 
Πόρους: 
 

Πρώτες ύλες (υλικά), εξοπλισµός εγκαταστάσεις, Προσωπικό, 
συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαίων και πληροφοριών. Τα Logistics συχνά 
συνδέονται µε την διοίκηση των υλικών, όµως οι τεχνικές της διοίκησης των υλικών 
µπορούν επίσης να εφαρµοσθούν στην διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού, 
χρηµάτων και πληροφοριών. 
 

Οι δραστηριότητες των Logistics συµπληρώνουν και υποστηρίζουν την 
στρατηγική και την τακτική. Υποστηρίζουν τους στόχους, τα σχέδια και τις 
επιχειρησιακές δραστηριότητες των συστηµάτων. Τα υποστηριζόµενα συστήµατα 
µπορεί να είναι Οργανισµοί ή µεµονωµένα άτοµα. 
 

Ο παραπάνω ορισµός των Logistcs δεν δηλώνει ότι τα Logistics 
προσδιορίζουν τις απαιτήσεις, ούτε ότι είναι µηχανικός σχεδιασµός, ούτε ότι είναι 
διοίκηση. ∆ηλώνει µόνο ότι: όταν µία προκαθορισµένη διοίκηση, συγκεκριµένη 
τεχνική µεθοδολογία και συγκεκριµένες τεχνικές δραστηριότητες, εµπλέκονται µε 
ειδικές λειτουργίες υποστήριξης, τότε ο συνδυασµός των παραγόντων αυτών 
αποτελεί εφαρµογή των Logistics 
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Η εφαρµογή των Logistics έχει διαφορετικούς τρόπους δράσης και 
διαφορετικά αποτελέσµατα κατά περίπτωση, που εξαρτώνται από το περιβάλλον 
µέσα στο οποίο αναπτύσσονται και τους παράγοντες που το επηρεάζουν. 
 
Παράγοντες όπως: 
 

� Η οικονοµική κατάσταση  
� Η πολιτική κατάσταση  
� Το κοινωνικό καθεστώς  
� Το µορφωτικό επίπεδο  
� Το ηθικό περιβάλλον  
� Το τεχνολογικό περιβάλλον  
� Το νοµικό καθεστώς  
� Το φυσικό περιβάλλον  

 
Εκείνος όµως ο παράγοντας που έχει την µεγαλύτερη βαρύτητα, είναι ο 

ανθρώπινος παράγοντας και η ανθρώπινη λογική, που αν είναι αλόγιστη, µπορεί να 
έχει σαν αποτέλεσµα όχι µόνο την αποτυχία του οποιουδήποτε εγχειρήµατος αλλά και 
την καταστροφή του ίδιου του ανθρώπου και κατ' επέκταση της ίδιας της φύσης. 
 
 

Ερµηνεύοντας τον παραπάνω ορισµό διαπιστώνουµε ότι στην σύγχρονη 
επιχείρηση τα logistics είναι υπεύθυνα για την διάθεση όλων των κατηγοριών υλικών 
(από την πρώτη ύλη µέχρι το έτοιµο προϊόν) στην κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα, 
τόπο και χρόνο και στο χαµηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας όλους τους 
διατιθέµενους πόρους. 
 
 
Logistics λοιπόν στην σύγχρονη επιχείρηση σηµαίνει τις παρακάτω δραστηριότητες:  
 
•  ∆ιανοµή των προϊόντων (Physical Distribution) από την επιχείρηση µέχρι τον 
τελικό καταναλωτή.  
 
•  Υποστήριξη της παραγωγής (Production Support) µε όλο το απαιτούµενο στην 
κάθε φάση υλικό (πρώτες ύλες, ηµιέτοιµα προϊόντα, υλικά συσκευασίας κ.λ.π.)  
 
•  Προµήθειες για την απόκτηση όλου του απαραίτητου υλικού για την υλοποίηση 
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 
 
Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω δραστηριότητες, εµπλέκονται και συνεργάζονται 
σχεδόν όλα τα τµήµατα της σύγχρονης επιχείρησης, δηλαδή αναλυτικότερα και µε απλά 
λόγια σε µία επιχείρηση Logistics σηµαίνει: 
 
•  Μεταφορικά µέσα: (αριθµός, µέγεθος, είδος κλπ) προκειµένου να µεταφερθεί το 
προϊόν από και προς την επιχείρηση.  
 
•  Management ∆ιανοµών: Καθορισµός βελτιστοποιηµένων δροµολογίων, χρόνων 
παράδοσης των προϊόντων κ.λ.π.  
 
•  Αποθηκευτικοί Χώροι: Θέση, µέγεθος, εξοπλισµός κλπ.  
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• Αποθέµατα: Καθορισµός ειδών, ύψους αποθεµάτων, σηµείων αναπαραγγελίας 
µοντέλων παρακολούθησης των αποθεµάτων, πολιτικής ελέγχου κλπ.  
 
•  Ιχνηλασιµότητα: Υποτύπωση του τι έχουµε διαθέσει που και τι έχουµε 
προµηθευτεί από που. Η υποτύπωση αυτή αποδεικνύεται πολύτιµη σε περιπτώσεις 
ανακλήσεως προϊόντων.  
 
• Προµήθειες: Επιλογή πηγών προµήθειας, καθορισµός κριτηρίων επιλογής 
προµηθευτών, καθορισµός πολιτικής ποιότητας πρώτων υλών κλπ.  
 
•  Προσωπικό: Απαιτήσεις σε προσωπικό ποσοτικά και ποιοτικά για την υλοποίηση 
του  
συγκεκριµένου επιχειρηµατικού έργου.  
 
• Εκπαίδευση: Προσδιορισµός και παροχή της απαιτούµενης εκπαίδευσης στο 
προσωπικό προκειµένου να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας µε επιτυχία το έργο που 
του έχει ανατεθεί.  
 
•  Εγκαταστάσεις: Προσδιορισµός και απόκτηση όλων των απαραίτητων 
εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων.  
 
•  Τεκµηρίωση: Ανάπτυξη γραπτών οδηγιών και διαδικασιών για όλες τις 
δραστηριότητες µε τη σύνταξη εγχειριδίων και λοιπών γραπτών οδηγιών που είναι 
ουσιαστικές για την ορθή διεξαγωγή  των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 
 
•  Logistics Information System: µε βάση το οποίο θα επεξεργάζονται και θα 
αξιοποιούνται όλες οι απαραίτητες για τα Logistics, πληροφορίες.  
 

Είναι προφανές ότι ο βαθµός συσχέτισης και αλληλεπίδρασης των τοµέων 
δράσης των Logistics δηλαδή του physical distribution, της υποστήριξης της 
παραγωγής και των αγορών/προµηθειών είναι µεγάλος και απαιτεί επιτυχηµένη και 
αποτελεσµατική επιχειρηµατική δράση και αρµονική συνεργασία των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 
  
Ενδεικτικά, απαιτείται συνεχής συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Μάρκετινγκ και 
Παραγωγής ώστε: 
 

� Να τεθούν τα επίπεδα (όρια) εξυπηρέτησης πελατών.  
� Να καθοριστούν οι ανάγκες των πελατών για την εξυπηρέτηση τους.  
� Να καθοριστούν οι αντιδράσεις των πελατών στην παρεχόµενη υπηρεσία/ 

εξυπηρέτηση.  
� Να καθορίζονται συγκεντρωτικές ποσότητες για παραγγελίες πρώτων υλών.  
� Να επιτευχθεί συντονισµός του ρυθµού και χρόνου παραγωγής µε τις 

δραστηριότητες Logistics. 
 

Με τον όρο Systems Logistics ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων και 
ενεργειών συντονισµένης ανάπτυξης όλων των στοιχείων υποστήριξης ενός 
συστήµατος, οι οποίες αρχίζουν από τη φάση της σχεδίασης του συστήµατος και 
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ολοκληρώνονται παράλληλα µε αυτό, µε σκοπό να το διατηρούν διαθέσιµο 
(available) στο µέγιστο της απόδοσης του (Systems Effectiveness) µε ταυτόχρονη 
µείωση του Συνολικού Κόστους στον προγραµµατισµένο Κύκλο Ζωής (Life Cycle 
Cost) 
 

Μέσω του συγκεκριµένου συστήµατος είναι δυνατόν να επεξεργαζόµαστε και 
να αξιοποιούµε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τις λειτουργίες των 
logistics µιας επιχείρησης. Επίσης πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι για την 
λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος απαιτείται η συνεχής συνεργασία µε τις 
διευθύνσεις µάρκετινγκ και παραγωγής της επιχείρησης έτσι ώστε α) να 
προσδιοριστούν τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών β) να καθοριστούν οι 
ανάγκες των πελατών για καλύτερη εξυπηρέτηση τους γ) να καταγραφούν οι 
αντιδράσεις των πελατών στην παρεχόµενη εξυπηρέτηση δ) να καθορίζονται κάθε 
φορά ξεχωριστά συγκεντρωτικές ποσότητες για τις παραγγελίες πρώτων υλών και ε) 
να επιτυγχάνεται συντονισµός του ρυθµού και του χρόνου παραγωγής µε τις 
γενικότερες δραστηριότητες των logistics.  
 
 
Τα στοιχεία εισόδου του συστήµατος logistics:  
 
       Οι φυσικοί πόροι, δηλαδή η εργασία, το κεφάλαιο, ο εξοπλισµός  
       Οι ανθρώπινοι πόροι, το προσωπικό το οποίο ασχολείται µε την λειτουργία των 

logistics  
       Οι οικονοµικοί πόροι  
       Οι πόροι πληροφορίας  
 

Τα τέσσερα στοιχεία εισόδου που προαναφέρθηκαν αποτελούν τα βασικά στοιχεία 
τα οποία καθορίζουν την ύπαρξη ενός συστήµατος logistics. Αυτό σηµαίνει ότι 
εφόσον υπάρχουν το έδαφος, η εργασία και το κεφάλαιο δηλαδή οι βασικοί 
συντελεστές παραγωγής µπορεί να υπάρξει η συγκεκριµένη λειτουργία ως 
παραγωγικό σύστηµα.  
 
∆εύτερον θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογοι ή αντίστοιχοι ανθρώπινοι πόροι, οι 
οποίοι εκπαιδευµένοι και έµπειροι µπορούν να λειτουργήσουν το σύστηµα 
αποτελεσµατικά έτσι όπως έχει προδιαγραφεί.  
 
Τρίτον θα πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχοι οικονοµικοί πόροι για να λειτουργήσει 
το σύστηµα. Οι οικονοµικοί πόροι σχετίζονται µε την ρευστότητα της επιχείρησης για 
την ύπαρξη κεφαλαίων είτε επενδεδυµένων είτε προς επένδυση.  
 
Το τέταρτο στοιχείο εισόδου, το οποίο αποτελεί και τον επιπλέον συντελεστή 
παραγωγής σήµερα, είναι οι πόροι πληροφορίας. Η πληροφόρηση στην εποχή µας, 
ειδικά µε την χρήση του διαδικτύου, είναι εξαιρετικά σηµαντικός παράγοντας και 
συντελεστής παραγωγής. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σήµερα προέρχεται από 
αυτόν που κατέχει την πληροφορία  σε πρότερο χρόνο και την εκµεταλλεύεται 
αναλόγως. Συνεπώς βασικότερο κύριο στοιχείο εισόδου του συστήµατος πέρα από τα 
τυπικά, κατά κάποιον τρόπο, είναι οι πόροι πληροφόρησης, οι οποίοι µπορούν να 
διαµορφώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, τα logistics.  
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Συστατικό της λειτουργίας των logistics είναι οι διοικητικές ενέργειες οι οποίες θα 
πρέπει να τίθενται σε εφαρµογή. Αυτές πρέπει να έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά: 
α) να σχεδιάζονται, β) να εφαρµόζονται και γ) να ελέγχονται. Βασικό εργαλείο για 
την υλοποίηση διοικητικών ενεργειών αποτελεί η θεσµοθέτηση διοικητικών 
διαδικασιών εντός της εταιρείας µε τις οποίες µπορούν να υλοποιηθούν τα τρία 
παραπάνω σηµεία. Κλασικό παράδειγµα τέτοιας θεσµοθέτησης, είναι η θεσµοθέτηση 
συγκεκριµένων συναντήσεων συγκεκριµένων οµάδων σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
για την εξέταση των διαφόρων θεµάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της επιχείρησης. Ο σωστός σχεδιασµός τέτοιων συναντήσεων, η 
ανάληψη ευθυνών, ή η ηγετική φυσιογνωµία κάποιου διοικητικού στελέχους µπορεί 
να τις οδηγήσει σε αποτελέσµατα τα οποία να είναι ρεαλιστικά και άµεσα 
εφαρµόσιµα.      
   

 
Logistics: 
Η έννοια των logistics δεν έρχεται να καλύψει κενά στη διαχείριση µίας 

επιχείρησης. Προσπαθεί να συνδυάσει ήδη υπάρχουσες τακτικές από διάφορα 
τµήµατα της επιχείρησης, να ρίξει τα «στεγανά» του οργανογράµµατος, να 
λειτουργήσει ως ο συνδετικός κρίκος.  

Σύµφωνα µε τον Ian C. Candine, Logistics είναι η σχετιζόµενη µε το χρόνο 
τοποθέτηση των απαιτούµενων. 

Σύµφωνα µε τον R. Iunemann, Logistics είναι το επιστηµονικό δόγµα του 
σχεδιασµού, του ελέγχου και της επίβλεψης της ροής των υλικών, των ατόµων, της 
ενέργειας και των πληροφοριών µέσα στα συστήµατα. 

 
Logistics management: 

Logistics Management, τώρα είναι η διαδικασία του σχεδιασµού, υλοποίησης και 
ελέγχου της αποδοτικής και αποτελεσµατικής ροής και αποθήκευσης των πρώτων 
υλών, του υπό επεξεργασία αποθέµατος, των τελικών προϊόντων και της 
σχετιζόµενης πληροφορίας από την πηγή έως την κατανάλωση, µε σκοπό την 
καλύτερη εκπλήρωση των απαιτήσεων των καταναλωτών. Γενικότερα, η  τέχνη και η 
επιστήµη της διοικήσεως (management), της τεχνικής µεθοδολογίας (engineering) και 
των τεχνικών δραστηριοτήτων (technical activities), που σχετίζονται µε το σχεδιασµό 
(design), των προσδιορισµό των απαιτήσεων (requirements), την απόκτηση, τη 
διατήρηση και τη διάθεση των παραγωγικών πόρων και µέσων που υποστηρίζουν 
τους στόχους, τη στρατηγική, την τακτική και τον έλεγχο µιας επιχείρησης. Τα 
στάδια του logistic Management είναι:  

� Η µεταφορά από τον τόπο παραγωγής µέχρι το κεντρικό σηµείο αποθήκευσης 
του προϊόντος 

� τον εκτελωνισµό 
� την ασφάλεια 
� τον τραπεζικό λογαριασµό 
� την αποθήκευση 
� την αποπαλετοποίηση και ταξινόµηση του προϊόντος ανά κωδικό 
� την κωδικοποιηµένη καταχώρηση στον Η/Υ 
� την έκδοση δελτίου εισαγωγής 
� τη λογιστική παρακολούθηση της αποθήκης 
� την παραλαβή της παραγγελίας από τον πελάτη – αποθέτη 
� το picking 
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� την πιθανή ανασυσκευασία 
� την τακτοποίηση 
� την έκδοση δελτίου αποστολής 
� τη διανοµή και παράδοση στον τελικό παραλήπτη 

 
Στην εικόνα 1.1 παρουσιάζεται διαγραµµατικά η εικόνα της λειτουργίας των logistics 
 

 
 

 Εικόνα 1.1 Λειτουργία Logistics 
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Το βασικό εργαλείο management µε το οποίο γίνεται πράξη η φιλοσοφία της 
ολοκληρωµένης και αποτελεσµατικής υποστήριξης του κάθε συστήµατος στον κύκλο 
ζωής του είναι το Integrated Logistics Support (ILS) που βασίζεται: 
 
Στο Configuration του Συστήµατος 
 
Στο µοντέλο Επιχειρησιακής Λειτουργίας και 
 
Στις απαιτήσεις σε Logistics 
 
Οι τοµείς υποστήριξης που καλύπτει ένα πρόγραµµα ILS είναι: 
 
•  Συντήρηση. Σωστή και προγραµµατισµένη συντήρηση του συστήµατος 
(προληπτική και διορθωτική), προκειµένου να βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση 
και σε επιχειρησιακή ετοιµότητα, ώστε να µεγιστοποιείται η αποδοτικότητα και ο 
ωφέλιµος χρόνος ζωής.  
 
•  Εφοδιασµός. Τα υλικά διαθέσιµα στην σωστή ποσότητα, ποιότητα, τόπο και χρόνο 
ώστε να  εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση του συστήµατος.  
 
•  Μέσα Ελέγχου και Υποστήριξης. Όλα τα απαραίτητα µέσα ελέγχου και 
συντήρησης του συστήµατος.  
 
•  Physical Distribution-Materials Handling & Storage Equipment. ∆ιάθεση και 
πλήρης αξιοποίηση όλων των απαραίτητων µέσων για την διατήρηση, αποθήκευση 
και διακίνηση τόσο του κυρίως συστήµατος καθώς και όλων των υποσυστηµάτων και 
απαραίτητων για την υποστήριξη  και τη λειτουργία των µέσων και υλικών.  
 
•  Προσωπικό και Εκπαίδευση. Αφορά το απαραίτητο ποσοτικά και ποιοτικά αλλά 
και κατάλληλο εκπαιδευµένο προσωπικό για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία 
του συστήµατος.  
 
•  Εγκαταστάσεις. Αφορά τις εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες και πρέπει να είναι 
διαθέσιµες προκειµένου το σύστηµα να λειτουργεί και να συντηρείται στο κατάλληλο 
περιβάλλον.  
 
•  Τεκµηρίωση. Όλα τα απαραίτητα για το χειρισµό, τη λειτουργία και τη συντήρηση  
του συστήµατος, εγχειρίδια στην κατάλληλη µορφή και όλες τις απαραίτητες σε 
ποσότητα και ποιότητα πληροφορίες.  
 
•  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Υποστήριξη του συστήµατος µε Η/Υ στους τοµείς 
λειτουργίας (π.χ. Computer simulation) και υποστήριξης (π.χ. management 
προσωπικού αποθεµάτων κλπ.) 
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1.3 Logistics Information Systems – Στάδια λειτουργίας 
 
Τα πληροφοριακά Συστήµατα υποστηρίζουν, αυτοµατοποιούν και συντονίζουν τις 
εφαρµογές και δραστηριότητες logistics. 
 
Τα στάδιο των πληροφορικών συστηµάτων είναι τα παρακάτω: 

1. Συναλλαγές (Transactions) που περιλαµβάνει τη διαχείριση παραγγελιών, 
δηλαδή την τιµολόγηση, τη διαχείριση αποθεµάτων για την εκτέλεσή της, τη 
µεταφορά και τη διανοµή 

2. ∆ιαχείριση και έλεγχος (Management Control) που περιλαµβάνει της 
µετρικές αποδόσεις, δηλαδή της χρηµατοοικονοµικές αποδόσεις, την 
εξυπηρέτηση πελατών, την παραγωγικότητα και την ποιότητα. 

3. Την ανάλυση αποφάσεων (Decision analysis) που περιλαµβάνει τη 
δροµολόγηση του προϊόντος ή των υπηρεσιών, τη διαχείριση αποθεµάτων, το 
δίκτυο και το outsoursing 

4. Το στρατηγικό σχεδιασµό (strategic planning) που περιλαµβάνει τους 
στόχους, τις συµµαχίες και τις ευκαιρίες 

 
 
Στην εικόνα 1.3 παρουσιάζεται διαγραµµατικά η εικόνα των τεσσάρων σταδίων της 
λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα 1.3 Στάδια Πληροφοριακών Συστηµάτων 
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1.4 Επίσηµοι Ορισµοί 
 

Ένας ορισµός όσον αφορά στην έννοια των Information Logistics Systems, 
που δίδεται από το Council of Logistics Management είναι ο παρακάτω :  
 
Ή διαδικασία σχεδιασµού, εφαρµογής και ελέγχου µιας αποτελεσµατικής και 
οικονοµικής ροής και αποθήκευσης των πρώτων υλών των ηµικατεργασµένων 
αποθεµάτων και των έτοιµων προϊόντων και οι σχετικές πληροφορίες, από το σηµείο 
παραγωγής στο σηµείο κατανάλωσης µε σκοπό την ικανοποίηση των απαντήσεων 
των πελατών." 
Ο συγκεκριµένος ορισµός περιλαµβάνει όρους όπως η εξυπηρέτηση των πελατών, η 
µεταφορά, η αποθήκευση, η επιλογή τόπου εγκατάστασης του εργοστασίου και του 
αποθηκευτικού χώρου, ο έλεγχος αποθεµάτων, η διαδικασία παραγγελιών, τα 
κανάλια διανοµής, οι προµήθειες, η διαχείριση υλικών, η διαχείριση των 
επιστρεφοµένων υλικών, η διεκπεραίωση των ελαττωµατικών και άχρηστων υλικών, 
η συσκευασία, η υποστήριξη των υλικών και των υπηρεσιών και η πρόβλεψη 
φθορών. 

 
 

Ο ορισµός που δίδεται από το National Council of Physical Distribution Management 
είναι ο παρακάτω:  
 

Η διαδικασία σχεδιασµού, εφαρµογής και ελέγχου ενός αποτελεσµατικού 
συστήµατος χειρισµού υλικών και στοιχείων κόστους από το σηµείο παραγωγής έως 
το σηµείο κατανάλωσης για ικανοποίηση πελάτη.  
 
Το National Council of Physical Distribution Management δίνει έναν ορισµό για τα  
logistics ο οποίος αναφέρει ότι «είναι µια διαδικασία σχεδιασµού εφαρµογής και 
ελέγχου ενός συστήµατος χειρισµού υλικών και στοιχείων κόστους, από το σηµείο 
παραγωγής έως το σηµείο κατανάλωσης για ικανοποίησης του πελάτη». Αυτό 
σηµαίνει αρµονική λειτουργία όλων των δέκα παραγόντων που προαναφέρθηκαν, µε 
την επεξεργασία, µε κάποιο τρόπο, των πληροφοριών που εξάγονται σε κάθε στάδιο 
και αξιοποίησής της µε τέτοιο τρόπο ώστε ο έλεγχος της πορείας της επιχείρησης να 
είναι ικανοποιητικός και σύµφωνα µε τα επιχειρησιακά δεδοµένα. Η εργασία αυτή, 
δηλαδή της διαχείρισης του συνόλου των πληροφοριών έτσι ώστε να υπάρχει 
ανταπόκριση του συστήµατος στον ορισµό που προαναφέρθηκε, την αναλαµβάνει το 
logistics information system.  
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Κεφάλαιο 2ο – ∆ιαδικασία Information Logistics 
Systems 

 
 

 
 
2.1 Εισαγωγή 
 

Η διαδικασία των Information Logistics Systems, δηλαδή του σχεδιασµού, 
εφαρµογής και ελέγχου ενός συστήµατος χειρισµού υλικών και στοιχείων κόστους 
από το σηµείο παραγωγής έως το σηµείο κατανάλωσης, απαρτίζεται από κάποια 
στάδια οργάνωση της πληροφορίας, του χειρισµού αλλά και των στοιχείων κόστους. 

Παρακάτω παρουσιάζεται στην εικόνα 2.1 η συνολική διαδικασία ενώ 
επεξηγούνται τα διάφορα στάδια της διαδικασίας.Πηγή: Douglas M. Lambert, Martha 
C. Cooper, and Janus D. Pagh, “Supply Chain Management: Implementation Issues 
and Research Opportunities”, The International journal of Logistics Management, 
VOl. 9 No.2 (1998) p.2 
 
  

 
 

Εικόνα 2.1 SCM proposed by Lambert & Cooper,1998 
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2.2 The Customer Relationship Management Process (CRM)  
 

Στο σηµερινό ευµετάβλητο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, η µεγαλύτερη 
ικανότητα που µπορεί να αναπτύξει µια επιχείρηση είναι η ικανότητα να προσελκύει 
νέους πελάτες και να διατηρεί τους παλιούς.  
 
Έχοντας συνειδητοποιήσει νωρίς την αξία και την σηµασία αυτής της διαπίστωσης, 
σύµβουλοι διοίκησης και εταιρείες πληροφορικής, ανέπτυξαν και προτείνουν µια 
στρατηγική και τα απαραίτητα εργαλεία για την υλοποίηση της, που εγγυάται αυτό το 
αποτέλεσµα, το Customer Relationship Management.  
Ο όρος Customer Relationship Management (CRM) αναφέρεται στην φιλοσοφία   
που βοηθά στην επισήµανση και την προσέλκυση  πελατών, µέσα από τη διαδικασία 
ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων (επιχείρηση – πελάτης).  
 
Πρόκειται για µια φιλοσοφία  που θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο της 
επιχειρηµατικής διαδικασίας.  
 
Μια λύση CRM  είναι ένας συνδυασµός επιχειρηµατικών πρακτικών και 
τεχνολογικών εργαλείων, που υποστηρίζει την επιχείρηση στην προσπάθεια της να 
αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον πολύτιµο πόρο που λέγεται 
Πελατειακή Βάση. 
 
Η καλύτερη γνώση του πελάτη προϋποθέτει την οργάνωση και συντήρηση των 
ακόλουθων στοιχείων για τον πελάτη: 

• επαφές µε τον πελάτη (sales calls),  
• ιστορικό πωλήσεων  ανά πελάτη,  
• ιστορικό εξυπηρέτησης πελάτη,  
• τάσεις πελάτη, και οικονοµική αξιολόγηση. 
 

Μια CRM εφαρµογή καλύπτει τα ακόλουθα: 
• Μarketing 
• Πωλήσεις (Sales force Automation) 
• Εξυπηρέτηση πελατών µετά την πώληση (Customer Service) 
• Ανάλυση συµπεριφοράς & αποδοτικότητας πελατών (Business Analytics) 
 
Με τους εξής τρόπους: 

 
• Συλλογή πληροφοριών π.χ ιστορικό αγορών, δηµογραφικά στοιχεία κ.λ.π.  
• ιστόρηση πελατών µέσω καλύτερης εξυπηρέτησης  
• δηµιουργία σεναρίων επικοινωνίας  
• Eεπιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρέχουν νέες υπηρεσίες στους πελάτες, 

προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών 
• Μετατρέπει τους επισκέπτες σε αγοραστές (Individual Consumers) 
 
Συγκεκριµένα: 
 

 
Οι στόχοι για την επιχείρηση είναι οι εξής:  
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Αύξηση του ποσοστού των επιτυχηµένων πωλήσεων 
 
Μεγαλώνει τον κύκλο πωλήσεων και βελτιώνει τα ποσοστά επιτυχηµένων πωλήσεων 
µε τη διαχείριση ευκαιριών, µε τις αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες πωλήσεων, τη 
δηµιουργία προσφορών  και τη διαχείριση παραγγελιών.  
 
Παρέχετε συνεπή και αποδοτική εξυπηρέτηση πελατών 
 
Οι αντιπρόσωποι εξυπηρετήσεως πελατών µπορούν να διαχειριστούν τις περιπτώσεις 
από την αρχική επαφή µέχρι την εξεύρεση λύσεως έχοντας πρόσβαση για άντληση 
στοιχείων σε βάση δεδοµένων υποστηρικτικών πληροφοριών και να ανταποκριθούν 
γρήγορα και µε ακρίβεια στις ανάγκες των πελατών µέσω των διαδικασιών 
αυτοµατοποιηµένης δροµολόγησης και αναµονής των αιτηµάτων υποστήριξης. 
 
Λαµβάνει αποφάσεις 
 
Παρέχει εκθέσεις και µια εικόνα των πωλήσεων, της καθηµερινής δραστηριότητας 
και του ιστορικού υποστήριξης, ώστε να  προσδιορίζονται οι ευκαιρίες,  και τα 
προβλήµατα που καθοδηγούν τις αποφάσεις. 
Τα δεδοµένα µπορούν να προσεγγιστούν, να αναλυθούν και να µοιραστούν σε όλη 
την επιχείρηση.  
Υπάρχει η δυνατότητα προβλέψεων για:  

• µελλοντική απόδοση πωλήσεων.  
• Αξιολόγηση της αξίας της διαδικασίας πωλήσεων.  
• Αξιολόγηση τις τάσεις για τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται.  
• Προσδιορισµός των κορυφαίων πελατών.  
• Προσδιορισµός των κορυφαίων προϊόντων και επισήµανση των προβληµάτων 

προϊόντων 
• Ανάλυση της απόδοσης των ανταγωνιστών.  
• Ανάλυση της απόδοσης των υπαλλήλων σε σχέση µε τις πωλήσεις και την 

εξυπηρέτηση πελατών.  

 
Αυτοµατοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών 
 
Μια ενσωµατωµένη µηχανή ροής εργασίας βοηθά τη διοίκηση να καθιερώσει τις 
ορθές επιχειρησιακές διαδικασίες, ελευθερώνει τους υπαλλήλους από χρονοβόρες 
εργασίες και τους εξοπλίζει µε τις πληροφορίες και τα εργαλεία που χρειάζονται για 
να πουλήσουν αποτελεσµατικά και να παρέχουν ανωτέρου επιπέδου υπηρεσίες. 
 
 
 
 
 Στόχοι για τους πελάτες:  
 

Προσβάσιµο από το εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας ή αποµακρυσµένα είναι 
σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει την οµάδα των πωλητών να 
εργάζεται είτε στο δρόµο είτε στο γραφείο, είτε on-line είτε off-line, για την 
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πληρέστερη πρόσβαση στις πληροφορίες πελατών και προϊόντων  
 
Εικόνα των πελατών 
 

∆υνατότητα κινήσεις και ιστορικού των πελατών εικόνα για τα στοιχεία επαφής, τις 
επικοινωνίες που έχουν γίνει, τις υπό παράδοση παραγγελίες, τα πληρωµένα και 
εκκρεµή τιµολόγια, τα πιστωτικά όρια  
 

∆ιαχείριση ευκαιριών  
 

Καταγραφή ευκαιριών σε λογαριασµούς χωρίς επαναεισαγωγή των στοιχείων, και 
έπειτα εικόνα της πορεία της µέσα από την διαδροµή του κύκλου πωλήσεων. 
 

∆ιαχείριση διαδικασίας πωλήσεων 
 

Έλεγχος των πωλήσεων µε την βοήθεια των κανόνων ροών εργασίας που 
αυτοµατοποιούν τα στάδια της διαδικασίας πώλησης.  
 

Κατάλογος προϊόντων  
 

Κατάλογο προϊόντων που περιλαµβάνει όλες τις περιπτώσεις συνδυασµένης 
τιµολόγησης, τις µονάδες µέτρησης, τις εκπτώσεις και τις επιλογές τιµολόγησης. 
 

Στόχοι πωλήσεων  
 

Λειτουργία των στόχων πωλήσεων (Quotas) για τη µέτρηση της απόδοσης πωλήσεων 
υπαλλήλων έναντι των στόχων που έχουν τεθεί.  
 

Εκθέσεις & αναφορές  
 

Φάσµα εκθέσεων & αναφορών για τον προσδιορισµό των τάσεων, για την µέτρηση  
και την  πρόβλεψη πωλήσεων, ουσιαστικά τη συνολική αξιολόγηση της 
επιχειρησιακής απόδοσης.  
 

Βιβλιοθήκη πωλήσεων  
 

∆ηµιουργία βιβλιοθήκης πωλήσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των πληροφοριών 
για τους ανταγωνιστές. 
 

Ανίχνευση ανταγωνιστών 
  
∆ιατήρηση πληροφορίες για τους ανταγωνιστές και συνδυασµός πληροφορία µε τη 
πορεία των προσφορών. 
 
Ροή εργασίας 
  
Κανόνες ροής εργασίας για αυτοµατοποίηση διαδικασιών, καθώς επίσης και 
αυτόµατες απαντήσεις µέσω e-mail στα αιτήµατα πελατών.  
 
Αλληλογραφία και συγχώνευση ταχυδροµείου 
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Έτοιµα πρότυπα για τη δηµιουργία και αποστολή e-mail σε πιθανούς και υπάρχοντες 
πελάτες. 
 
Σύστηµα υποστήριξης Πελατών 
 
∆ιαχείριση περίπτωσης  
 
∆ηµιουργεί, ορίζει, και διαχειρίζεται τα αιτήµατα εξυπηρετήσεων πελατών από την 
αρχική επαφή έως την επίλυση  Επίσης διαχειρίζεται το ιστορικό επικοινωνιών µε τον 
πελάτη  
 
Αιτήµατα υπηρεσιών  
 
Τα εισερχόµενα αιτήµατα υποστήριξης από την ιστοσελίδα ή µέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου εισάγονται αυτόµατα έτσι ώστε να αυξάνεται η ακρίβεια και η 
αποδοτικότητα επίλυσης . 
 
Αναµονή  
 
Στέλνει τις περιπτώσεις σε µια περιοχή αναµονής (Queue) όπου µπορούν να 
προσεγγιστούν εύκολα από τα αρµόδια άτοµα και τις κατάλληλες οµάδες .  
 

∆ροµολόγηση και ροή εργασίας  
 
Χρησιµοποιεί κανόνες ροής εργασίας για να καθοδηγηθούν αυτόµατα οι περιπτώσεις 
στον αρµόδιο υπάλληλο ή την οµάδα για το λύση τους ή τη νέα τοποθέτηση τους.  
 

Αναλυτική εικόνα των πληροφοριών των πελατών  
 

Άµεση εικόνα των πληροφοριών των πελατών, συµπεριλαµβανοµένων των 
πωλήσεων και των παραγγελιών, για καλύτερη αντίληψη των συγκεκριµένων 
αναγκών των πελατών και σωστότερη απάντηση στις ερωτήσεις τους.  
.  
 

∆ιαχείριση συµβάσεων 
 

∆ηµιουργία και διατήρηση συµβάσεων υπηρεσιών για να διατηρείται ακρίβεια 
τιµολόγησης για τα γεγονότα υποστήριξης. Κάθε φορά που επιλύεται µια περίπτωση 
υποστήριξης, οι σχετικές πληροφορίες συµβάσεων ενηµερώνονται αυτόµατα. 
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2.3The Customer Service Management Process 
 

To Customer Service management είναι η διοικητική διαδικασία που 
αντιπροσωπεύει το πρόσωπο της εταιρίας στον πελάτη. Η διαδικασία περιλαµβάνει 
την αναγνώριση των γεγονότων που απαιτούν µια απάντηση, εφαρµογή των 
απαντήσεων και τον έλεγχο της διαδικασίας. Ο στόχος είναι να παρασχεθεί µια ενιαία 
πηγή πληροφοριών των πελατών, όπως η διαθεσιµότητα προϊόντων, οι ηµεροµηνίες 
αποστολής και  κατάσταση της παραγγελίας.. Το Customer Service management 
απαιτεί ένα σύστηµα σε πραγµατικό χρόνο, για να αποκριθεί στις έρευνες πελατών 
και να διευκολύνει την παραγγελία-αγορά. 
Για ένα επιτυχηµένο  Customer Service management, οι επιχειρήσεις ή οργανισµοί 
χρησιµοποιούν τα εξής βήµατα για να χτίσουν τις σχέσεις τους µε τους πελάτες:  
 
• καθορίζουν τους στόχους που θέλουν να ικανοποιήσουν µεταξύ της οργάνωσης 

και των πελατών  
• καθιερώνουν και διατηρούν την επικοινωνία µε τους πελάτες 

• παράγουν τα θετικά συναισθήµατα όσον αφορά στην επιχείρηση ή οργανισµό 
στους πελάτες τους. 

 
Το management αλλάζει µορφή, και από το παραδοσιακό «απόµακρο» τρόπο, 

µετατρέπεται σε ένα συντονισµένο αλληλεπιδραστικό τρόπο επικοινωνίας µε τους 
πελάτες. Έτσι, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις ή 
οργανισµοί να χρησιµοποιούν το Customer Service management έτσι ώστε να 
παρέχουν στοχευόµενους τρόπους επικοινωνίας µε τους πελάτες για όλες τις 
απαιτήσεις τους. 
 

Οι στόχοι των επιχειρήσεων-οργανισµών µέσω του Customer Service χωρίζονται ως 
εξής: 

Α. Βελτίωση του Customer Service µε 
Kκαλύτερα – Βελτιωµένα επίπεδα service και Ακριβής προβλέψεις 

Β. Αύξηση εσόδων µε 

Βελτίωση σχέσεων µεταξύ της επιχείρησης και των πελατών και παροχή 
προσφορών ανταγωνιστικών υπηρεσιών 
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2.4 The Demand Management Process 
 

Το Demand Management Process είναι το κοµµάτι του management που 
ισορροπεί τις απαιτήσεις των πελατών µε τις ικανότητες ανεφοδιασµού της 
επιχείρησης-οργανισµού. Με τη σωστή διαδικασία, η διαχείριση µπορεί να 
ισορροπήσει τον ανεφοδιασµό τις επιχείρησης – οργανισµού µε τις  απαιτήσεις των 
πελατών και να εκτελέσει το σχέδιο µε ελάχιστες διαφορές µεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης. Η διαδικασία δεν περιορίζεται µόνο στην πρόβλεψη. Παρέχει συγχρονισµό 
της διανοµής, της παραγωγής και της προµήθεια, προγραµµατισµό της προµήθειας 
και µείωση των επιπέδων αποθεµάτων, παροχή πληροφορίες για τις πραγµατικές 
πωλήσεις των προϊόντων. 

 Ένα σηµαντικό κοµµάτι του Demand Management είναι να βρεθούν τρόποι 
να µειωθούν οι µεταβλητές της ζήτησης και να αυξηθεί η ευελιξία των λειτουργιών 
τις επιχείρησης-οργανισµού.  
     Ένα δεύτερο σηµαντικό κοµµάτι του Demand Management είναι η 
δηµιουργία και λειτουργία εκτάκτων σεναρίων όταν υπάρχουν παρεµβολές ή 
διακοπές στα εκάστοτε επιχειρησιακά πλάνα. Ουσιαστικά σε κάθε περίπτωση η 
επιχείρηση πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών µε τον πιο 
ικανοποιητικό τρόπο.  
Το Demand Management περικλείει: 

Τις µεταφορές – αλλαγή της πολιτικής µεταφοράς προϊόντων 

Την ενέργεια – Εξοικονόµηση ενέργειας µέσω καινούργιων µεθόδων 

Τον απαραίτητος Εξοπλισµό λειτουργίας επιχειρήσεων- ισορροπία µεταξύ 
εξοπλισµού και απαιτήσεων     

Η εικόνα 2.4 παρουσιάζει διαγραµµατικά την διαδικασία του Demand Management 
Process 

 

 

2.4 ∆ιακασία Demand Management Process 

 

 

Γενικότερα, η στρατηγική του Demand Management πρέπει να αναγνωρίζει ευκαιρίες 
και να υποβάλει προτάσεις 
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2.5 The Manufacturing Flow Management Process 
 
Το Manufacturing Flow Management Process είναι η διοικητική διαδικασία που 
περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες έτσι ώστε να υπάρξει κίνηση των 
προϊόντων σε όλο το φάσµα των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, να εφαρµόσουν, 
και να διαχειριστούν την ευελιξία κινήσεων των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα 
ανεφοδιασµού. Η ευελιξία του Manufacturing απεικονίζει τη δυνατότητα να γίνουν 
ποικίλα προϊόντα κατά τρόπο έγκαιρο και µε χαµηλότερο δυνατό κόστος. Για να 
επιτύχουν το επιθυµητό επίπεδο ευελιξίας manufacturing, ο προγραµµατισµός και η 
εκτέλεση πρέπει να επεκταθούν πέρα από τους τέσσερις τοίχους της επιχείρησης. 
 
Χαρακτηριστικά του Manufacturing 

 
Υπάρχουν πέντε Manufacturing στρατηγικές: 

• ship to stock (STS) 
• make to stock (MTS) 
• assemble to order (ATO) 
• make to order (MTO) 
• buy to order (BTO) 

 
 
Ship to stock (STM). Τα προϊόντα στη σηµερινή εποχή είναι απόλυτα τυποποιηµένα 
και διαχέονται µε γρήγορους ρυθµούς στην αγορά. Θεωρείται βασικό να υπάρχει 
άµεση διαθεσιµότητα προϊόντων στην αγορά και απαραίτητο να διατηρείται ένα stock 
ασφαλείας για να µπορεί να διανεµηθεί άµεσα και χωρίς χρονοτριβή σε οποιοδήποτε 
σηµείο διάθεσης-πώλησης των προϊόντων. 
 
Make to stock (MTS). Τα προϊόντα είναι απόλυτα τυποποιηµένα αλλά όχι απαραίτητα 
µε ακριβή προορισµό σε συγκεκριµένα σηµεία στην αγορά. Απαραίτητη προϋπόθεση 
να υπάρχει ακριβής πρόβλεψη επίπεδου ζήτησης των προϊόντων ανά τόπο διανοµής 
των προϊόντων ή µε µικρές διακυµάνσεις πρόβλεψη για όλο το επίπεδο διανοµής των 
προϊόντων. 
 
Assemble to order (ATO). Το προϊόν µπορεί να πάρει τη µορφή του έχοντας ένα 
φάσµα χαρακτηριστικών αλλά συνήθως έχοντας µία γενική πλατφόρµα. Η τελική 
όµως µορφή του προϊόντος πρέπει να επιλεχθεί σύµφωνα και όταν γίνει γνωστή η 
ακριβής ζήτηση του προϊόντος. 
 
Make to order (MTO). Η επιλογή των πρώτων υλών καθώς και των πιθανών 
εξαρτηµάτων των προϊότων πρέπει να καθορίζεται ανάλογα ανάλογα µε τη ζήτηση 
του προϊόντος. 
    
Buy to order (BTO).  Τα προϊόντα µπορεί να είναι µοναδικά ξεκινώντας από τις 
πρώτες ύλες µέχρι και τα υψηλότερα επίπεδα παραγωγής. Η ποικιλία των προϊόντων 
είναι απεριόριστη καθώς ο lead time* είναι αρκετός µέχρι την τελική µορφή των 
προϊόντων και τη διανοµή τους.   
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*  Lead Time: is the time from the moment the supplier receives an order to the 
moment it ships it in the absence of finished goods or intermediate (Work In Progress) 
inventory--it is the time it takes to actually manufacture the order without any 
inventory other than raw materials or supply parts 
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2.6 The Procurement Process 
 
Η Procurement Process αποτελεί θεµελιώδη διαδικασία που συνδέει την επιχείρησή 
µας µε τους προµηθευτές της καθώς προσδιορίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
πρέπει να αποκτηθούν, προσδιορίζει τις ευκαιρίες την ανάπτυξη και την εφαρµογή  
συµφωνιών για προϊόντα ή υπηρεσίες και τέλος βοηθάει στη λήψη αποφάσεων 
σχετικά µε τις στρατηγικές προµήθειας  

 
Το ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει µια επισκόπηση των σταδίων σε µια 
χαρακτηριστική διαδικασία procurement.  
 
 

 
 
 
Identify needs – Προσδιορισµός αναγκών 
 
Η αφετηρία για οποιαδήποτε διαδικασία υποβολής προσφορών ή εργολαβίας είναι ο 
εντοπισµός ενός ιδιαίτερου συνόλου αναγκών. Αυτό µπορεί να συµβεί µε διάφορους 
τρόπους συµπεριλαµβανοµένης της λήξης µιας υπάρχουσας σύµβασης, της επιθυµίας 
να βελτιωθούν τα επίπεδα και η αποδοτικότητα υπηρεσιών, της εφαρµογής µιας νέας 
νοµοθεσίας ή κυβερνητικής πολιτικής. 
 
Consult - ∆ιαβούλευση 

 
Όταν προσδιοριστεί µια ανάγκη είναι κρίσιµο ότι οι ανάγκες όλων εκείνων που 
επηρεάζονται από τη σύµβαση λαµβάνονται υπόψη. Αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι η σύµβαση επιτυγχάνει τους στόχους της, και δεν ασκεί 
δυσµενή επίδραση σε οποιοδήποτε. Η φύση και η έκταση των διαβουλεύσεων θα 
εξαρτηθούν κατά ένα µεγάλο µέρος από τους όρους τις σύµβασης. 
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Select contract – Επιλογή συµβολαίου 

 
Μετά από διαβουλεύσεις, ο manager  θα επιλέξει ένα κατάλληλο πρότυπο 
συµβάσεων. Αυτό πάλι θα καθοριστεί κατά ένα µεγάλο µέρος από το είδος-
παραδοτέα της σύµβασης, δηλαδή  θα µπορούσε να είναι µια σύµβαση έργου, µια 
συµφωνία-πλαίσιο, µια πρόταση συνεργασίας, µια συµφωνία κοινοπραξιών κτλ. 
 
 
Advertise contract – ∆ηµοσίευση συµβολαίου (προκήρυξη διαγωνισµού, 
διαπραγµάτευση, απευθείας ανάθεση σε προµηθευτές) 

 
Η δηµοσίευση συµβάσεων θα καλέσει τις επιχειρήσεις στην υποβολή ενδιαφέροντος 
για µια σύµβαση. Η δηµοσιοποίηση θα παράσχει τις πληροφορίες για το είδος της 
σύµβασης-παραδοτέα, θα ενηµερώσει για τη διαδικασία και ποιες πληροφορίες 
απαιτούνται. Είναι σηµαντικό ότι οι επιχειρήσεις παρέχουν όλες τις ζητούµενες 
πληροφορίες και αποκρίνονται κατά την οφειλόµενη ηµεροµηνία. 
 
 
Selection of applicants - Επιλογή των υποψηφίων 

 
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύµφωνα µε την πληρότητα της προσφοράς των 
επιχειρήσεων-προµηθευτών, δηλαδή σύµφωνα µε την καλύτερη κάλυψη των 
αναγκών της επιχείρησης-οργανισµού. Η επιλογή συνήθως προσδιορίζεται σύµφωνα 
µε την καλύτερο συνδυασµό µεταξύ τιµής και ποιότητας. 

  
Contract management – ∆ιαχείριση Συµβολαίου 
 
Η επιχείρηση πρέπει να ελέγξει την απόδοσή της ως τµήµα του καθήκοντός της κάτω 
από την καλύτερη αξία, και οι προµηθευτές και οι ανάδοχοι ελέγχονται για να 
αξιολογηθεί η  απόδοσή τους. Οι συµβάσεις πρέπει να εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στην τεκµηρίωση συµβάσεων. Οι όροι συµβάσεων 
πρέπει να εφαρµόζονται αυστηρά. 
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2.7 The Product Development and Commercialization Process 
 

Η ανάπτυξη και η εµπορευµατοποίηση προϊόντων είναι η διαδικασία που 
παρέχει τη δοµή για την ανάπτυξη και την εµπορευµατοποίηση των νέων προϊόντων 
µαζί µε τους πελάτες και τους προµηθευτές. Η αποτελεσµατική εφαρµογή της 
διαδικασίας όχι µόνο επιτρέπει στη διαχείριση να συντονίσει την αποδοτική ροή των 
νέων προϊόντων, αλλά και βοηθά τα µέλη στην κατασκευή, τα logistics, το marketing 
και άλλες σχετικές δραστηριότητες για την υποστήριξη της εµπορευµατοποίησης των 
προϊόντων. Το Product Development and Commercialization Process βασίζεται την 
ιδέα ότι η ανάπτυξη προϊόντων πρέπει να είναι ταχύτατη όπως και η διάθεσή τους 
στην αγορά, για να µπορέσουµε να µιλήσουµε για επιτυχία. 
 
Η ∆ιαδικασία 
 
Υπάρχουν αρκετά στάδια ανάπτυξης νέων προϊόντων όπως αναφέρονται παρακάτω 
και σηµειώνεται ότι δεν ακολουθούνται απαραίτητα µε την παρακάτω σειρά 
 

1. Idea Generation  
o Οι ιδέες για τα νέα προϊόντα µπορούν να ληφθούν από τους πελάτες, 

το τµήµα marketing της επιχείρησης, ανταγωνιστές,  υπαλλήλους, 
πωλητές, εταιρικούς κατασκόπους (spies),  ή µέσω µιας πολιτικής 
καινοτοµίας της ίδιας της εταιρείας. Οι εθνογραφικές µέθοδοι 
ανακαλύψεων (ψάχνοντας για τα σχέδια και τις συνήθειες χρηστών) 
µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για να πάρουν µια τάση νέων 
προϊόντων ή για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα προϊόντων. 

2. Idea Screening  
o Το αντικείµενο είναι να περιοριστούν οι ασθενικές ιδέες πριν από την 

χρησιµοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία. 
o πρέπει να απαντηθούν οι εξής ερωτήσεις:  

� Θα υπάρξει ικανοποίηση του καταναλωτή που ανήκει στο 
target group µας? 

� Είναι τεχνικά εφικτό να παραχθεί-κατασκευαστεί το προϊόν? 
� Θα υπάρξει κέρδος όταν το προϊόν θα δοθεί στην αγορά µε την 

τιµή που θα καθορίσουµε? 
3. Concept Development and Testing  

o Καθορισµός των λεπτοµερειών του marketing και της κατασκευής ως 
εξής: 

� Ποιό είναι το target group µας 
� Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά που θα καθορίζουν το προϊόν 

στην αγορά 
� Ποια τα οφέλη του προϊόντος 
� Ποια η αντίδραση των καταναλωτών στην είσοδο του 

προϊόντος στην αγορά? 
� Πώς θα γίνει η παραγωγή του προϊόντος µε βάση το most cost 

effectively 
� ∆υνατότητα γρήγορης διαµόρφωσης πρωτοτύπου 
� καθορισµός τελικού κόστους παραγωγής 



 26 

o Η ιδέα του ¨test the concept¨ µε έρευνα αγοράς για τα χαρακτηριστικά 
του προϊόντος και την αγορά αυτού.  

4. Business Analysis  
o Εκτίµησης  πιθανής τιµής πώλησης που βασίζεται στον ανταγωνισµό 

και customer feedback  
o Εκτίµηση πωλήσεων βασιζόµενη στο µέγεθος της αγοράς 
o Εκτίµηση κέρδους και σηµείο ισοσκέλισης εσόδων εξόδων 

5. Market Testing  
o Παραγωγή ενός πρωτοτύπου 
o Έλεγχος του προϊόντος (και της συσκευασίας) σε ¨πραγµατικές¨ 

συνθήκες (σε χρήση) 
o Τροποποιήσεις προϊόντος όπου είναι απαραίτητες  
o Παραγωγή ενός αρχικού προϊόντος για να καθοριστεί η ζήτηση  

6. Technical Implementation  
o Εκτίµηση των πόρων  
o Μηχανολογικός σχεδιασµός  
o Συνεργασία µε προµηθευτές 
o Logistics plan  
o what-if planning  

7. Commercialization  
o Λανσάρισµα προϊόντος 
o ∆ιαφήµιση και προώθηση του προϊόντος 
o ∆ιοχέτευση του προϊόντος στην αγορά 
o path analysis – (∆ίκτυο διοχέτευσης προϊόντος στην αγορά) 
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2.8  The Returns Management Process 
 
To Returns management Process είναι η διοικητική διαδικασία µε την οποία η ίδια η 
επιχείρηση ρυθµίζει την πολιτική των επιστροφών των προϊόντων της. 
Η αποτελεσµατική διαχείριση επιστροφών είναι µια βασική διαδικασία στη σηµερινή 
επιχείρηση. Μια καλά σχεδιασµένη διαδικασία µπορεί να δηµιουργήσει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την εταιρία.  
 
Η Returns Process περιλαµβάνει κυρίως τα εξής στοιχεία προς διαχείριση:  

� λόγοι για την επιστροφή (ελαττωµατική, στην εξουσιοδότηση, παλαιά, κ.λπ.) 
�  κατάσταση προϊόντος 
� όροι επιστροφών 
� σηµείο για την επιστροφή 
� τις οδηγίες στους πελάτες κ.λπ.  

 
Η σωστή εφαρµογή αυτής της διαδικασίας επιτρέπει όχι µόνο την  διαχείριση  της 
αντίστροφης ροής προϊόντων αποτελεσµατικά, αλλά και την  µείωση των 
ανεπιθύµητων επιστροφών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

Κεφάλαιο 3ο – Σύγκριση χαρακτηριστικών των 
Information Logistics Systems – Βιβλιογραφία & 
Εµπειρικά Στοιχεία  
 
  
 
 
3.1 Εισαγωγή 
 
Πολλοί συντάκτες βιβλίων αλλά και επιστηµονικών άρθρων, έχουν προωθήσει την 
τεχνολογία logistics έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα. Τα Logistics είναι 
ένα από τα λίγα εργαλεία παραγωγικότητας που και αυξάνει την ικανότητα και 
µειώνει το κόστος ταυτόχρονα. Ενώ υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι η χρήση των 
Logistics, οδηγεί σε καλύτερη απόδοση των επιχειρήσεων  υπάρχουν επίσης 
πολυάριθµα παραδείγµατα όπου οι επεκτάσεις τεχνολογίας πληροφοριών έχουν 
σπαταλήσει τους πόρους (οικονοµικούς, εργατοωρών κ.τ.λ). Λόγο του ότι έχουν 
υπάρξει λίγα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά 
πληροφορικών συστηµάτων, αυτή η µελέτη προσπαθεί να γεµίσει αυτό το κενό των 
εµπειρικών στοιχείων µε τον προσδιορισµό του µεγέθους της ποσοτικής σχέσης 
µεταξύ της ικανότητας των πληροφοριακών συστηµάτων και των χαρακτηριστικών 
τους. 
 
Συγκεκριµένα γίνεται η προσπάθεια να καθοριστούν τα εξής: 
 
(1) Να καθοριστεί η σχέση µεταξύ των δυνατοτήτων logistics information systems 
και των γενικότερων  ικανοτήτων των διοικητικών εργασιών. 
 
(2) Να προσδιοριστούν οι δυνατότητες των logistics information systems που 
συµβάλλουν πιο πολύ στην αύξηση των ικανοτήτων των διοικητικών εργασιών. 
 
(3) Να καταλάβουµε τη σχέση µεταξύ των logistics information systems και των 
ικανοτήτων των διοικητικών εργασιών. 
 
 
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σύγκριση κάποιων χαρακτηριστικών  
των πληροφοριακών συστηµάτων που αναπτύσονται σε επιστηµονικά άρθρα καθώς 
και στην βιβλιογραφία και επιχειρείται η σύµπτυξη των κυριότερων συµπερασµάτων 
των συντακτών. 

 
Συγκεκριµένα η µελάτη και σύγκριση γίνεται στα παρακάτω επιστηµονικά 

άρθρα αλλά και βιβλιογραφία: 
 

� Daugherty, P.J., “Strategic information linkage”, in Robeson, J.F. and 
Copacino, W.C. (Eds), The Logistics Handbook, Free Press, New York, NY, 
1994, pp. 757-69.  

 
� Daugherty, P.J., Ellinger, A.E. and Rogers, D.S., “Information accessibility: 

customer responsiveness and enhanced performance”, International Journal 
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of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 25 No. 1, 1995, pp. 4-
17.     

 
� Introna, L.D., “The impact of information technology on logistics”, 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 
21 No. 5, 1991, pp. 32-7. 

 
� Langley, C.J. Jr, “Information-based decision making in logistics 

management”, International Journal of Physical Distribution & Materials 
Management, Vol. 15 No. 7, 1986, pp. 41-55.  

 
� Drucker, P.F., “Information as a vehicle for wealth creation”, a speech 

delivered via satellite from The Center for Organizational Effectiveness, The 
George Washington University, 30 March 1995.  

 
� Drucker, P.F., “The information executives truly need”, Harvard Business 

Review, Vol. 73 No. 1, 1995, pp. 54-62. 
 

� Dudley, L. and Lasserre, P., “Information as a substitute for inventories”, 
European Economic Review, Vol. 33, 1989, pp. 67-88 

 
� LaLonde, B.J. and Cooper, M.C., Partnerships in Providing Customer 

Service: A Third Party Perspective, The Council of Logistics Management, 
Oak Brook, IL, 1989 

 
� Porter, M.E. and Millar, V.E., “How information gives you competitive 

advantage”, Harvard Business Review, Vol. 63 No. 4, July-August 1985, pp. 
149-60. 

 
� Porter, M.E., Competitive Advantage, Free Press, New York, NY, 1985 

 
� Bowersox, D.J., Daugherty, P.J., Dröge, C.L., Rogers, D.S. and Wardlow, 

D.L., Leading Edge Logistics: Competitive Positioning for the 1990s, Council 
of Logistics Management, Oak Brook, IL, 1989.  

 
� Gustin, C.M., Stank, T.P. and Daugherty, P.J., “Computerization: supporting 

integration”, International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management, Vol. 24 No. 1, 1994, pp. 11-16 

 
� Daugherty, P.J., “Strategic information linkage”, in Robeson, J.F. and 

Copacino, W.C. (Eds), The Logistics Handbook, Free Press, New York, NY, 
1994, pp. 757-69.  

 
� Daugherty, P.J., Ellinger, A.E. and Rogers, D.S., “Information accessibility: 

customer responsiveness and enhanced performance”, International Journal 
of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 25 No. 1, 1995, pp. 4-
17.  
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3.2. Σύγκριση Άρθρων και Βιβλιογραφίας 
 

Η χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών ως µέσο για την ενίσχυση της διοικητικών 
διαδικασιών και αποφάσεων έχει αναπτυχθεί ευρέως. Υπάρχουν δύο ευρέα ρεύµατα 
της βιβλιογραφίας που ερευνούν αυτήν την περιοχή: 
 

1. Η πληροφορία ως πηγή των Logistics 
2. Η τεχνολογία της πληροφορίας ως ένα ανταγωνιστικό µέσω 

 
Η υπάρχουσα βιβλιογραφία σε κάθε µια από αυτές τις περιοχές αναπτύσεται 
παρακάτω. 
 
Η πληροφορία ως πηγή των Logistics 
 

� Η ευκολία πλέον ης απόκτησης και της µετάδοσης πληροφοριών έχει 
προσδιορίσει την πληροφορία ως επιχειρησιακή πηγή. (Υποστηρίζει το Council of 
Logistics management από το 1988 όταν προσδιόρισε τον ορισµό των Logistics) 
 

� Ο Langley C.J. Jr επεξηγεί τη σηµασία της σωστής πληροφορίας ή 
πληροφοριών στο σωστό χρόνο στη σωστή θέση. Αυτό λοιπόν το χαρακτηριστικό 
παράδειγµα που συχνά αναφέρουµε για τα «φυσικά» αγαθά αποδεικνύεται ότι ισχύει 
και στη διαχείριση της πληροφορίας.  
 

� Ο Introna, L.D, επιδεικνύει ότι καθώς µετατρέποντας την πρώτη ύλη σε 
προϊόν δηµιουργούµε αξία για τους καταναλωτές, έτσι και τα πληροφορικά 
συστήµατα µετατρέποντας τα δεδοµένα σε πληροφορία δηµιουργούν µία αξιόπιστη 
και αξιόλογη πηγή σε αυτό που ονοµάζουµε Decision Making.  
 

� Και οι δύο συντάκτες συµπεραίνουν ότι οι πληροφορίες είναι µία πηγή για να  
χρησιµοποιηθεί στη διαδικασία της απόφασης που τελικά ενισχύει την 
αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα, και ευελιξία της παραπάνω διαδικασίας. 
  

� Ουσιαστική προσοχή έχει δοθεί στην τεχνολογία των πληροφορικών 
συστηµάτων. Η εµφάνιση ισχυρών µικροϋπολογιστών και οι προηγµένες εφαρµογές 
λογισµικού συνεισφέρουν στο πώς οι πληροφορίες  µπορούν φτηνά και εύκολα να 
παρασχεθούν σε εκείνους που πραγµατικά τους πρέπει να τις χρησιµοποιήσουν. 
 

� Ο Drucker, P.F καθώς και ο Introna, L.D, επισηµαίνουν ότι τα δεδοµένα και η 
πληροφορία είναι δύο ευδιάκριτα ξεχωριστές έννοιες.  
 

� Σε αντίθεση όµως µε τον Introna, L.D, ο Drucker, P.F, υποστηρίζει ότι τα 
δεδοµένα µετατρέπονται σε πληροφορία µόνο όταν δοθεί η κατάλληλη προσοχή από 
τον εκάστοτε manager. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι εργαλεία που βοηθούν στη 
διάδοση και επεξεργασία των δεδοµένων.  
 

� Για τον λόγο αυτό ο Drucker, P.F, υποστηρίζει ότι οι managers πρέπει να είναι 
γνώστες της πληροφορίας – Information Literature- παρά γνώστες της πληροφορικής 
–Computer Literature-.  ∆ηλαδή οι managers καθώς και οι ανώτεροι υπάλληλοι 
πρέπει να ξέρουν ποια κοµµάτια και οι µορφές πληροφοριών είναι απαραίτητες για τη 
βέλτιστη απόφαση. 
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Η τεχνολογία της πληροφορίας ως ένα ανταγωνιστικό µέσω 
 

� Οι Parsons G.L, Millar V.E και Porter M.E, έχουν παρουσιάσει εργασίες που 
αποτελούν ενδεικτικές έρευνές για την αναγνώριση  της τεχνολογίας πληροφοριών ως 
ανταγωνιστικό όπλο. Κάθε µια από τις τρεις µελέτες ερευνά τη σχετική συµβολή των 
πληροφοριών στις τρεις γενικές στρατηγικές που αναφέρει ο Porter M.E περί της 
ηγεσίας δαπανών, της διαφοροποίησης προϊόντων, και του µάρκετινγκ. Ο Rao, είναι  
αυτός που τους παραπάνω στρατηγικούς όρους του έκανε εφαρµόσιµους στα 
Logistics. 
 

� O Bowersox, τονίζει ότι ένας από τους βασικούς λόγους διαφοροποίησης 
µεταξύ µεγάλων και µικροµεσαίων εταιρειών είναι η επιθυµία αλλά και η δυνατότητα 
των µεγάλων εταιρειών να επενδύσουν σε τεχνολογίες πληροφοριών – logistics. 
 

� Πρόσφατα το World Class Logistics Research του Michigan State University 
καθόρισε ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών είναι ένα χαρακτηριστικά που αποφέρουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα Συγκεκριµένα η ερευνητική οµάδα του πανεπιστηµίου 
καθόρισε τα Logistics ως το συνδυασµό των hardware, software και networks για την 
πληρέστερη ροή της πληροφορίας. Ουσιαστικά η υιοθέτηση επιτυχηµένων Logistics 
είναι µία πλέον βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστική αγορά 
 

� Οι Daugherty, Sabath και Rogers εξετάζουν τις σχέσεις µεταξύ των 
πληροφοριών και πελατών. Υποστηρίζουν ότι τα πιο υψηλά επίπεδα χρήσης Logistics 
οδηγούν στην ολοκλήρωση και καλύτερη σχέση µε τους πελάτες. Τα αποτελέσµατα 
της συγκεκριµένης µελέτης παρέχουν λίγη υποστήριξη για αυτές τις θέσεις.  Μια 
παρόµοια έρευνα το 1995 από Daugherty, Ellinger και Rogers, εντούτοις, υποστηρίζει 
τις σχέσεις µεταξύ των πληροφοριών, της συµπεριφοράς των πελατών, και του 
κέρδους, και θεωρείται βιβλιογραφικά µία πιο ολοκληρωµένη έρευνα. 
 

� Ενώ οι παραπάνω συγγραφείς προωθούν τα Logistics,  ως βασικό στοιχείο της 
στρατηγικής και της ικανότητας των εταιρειών, οι περισσότεροι από αυτούς 
επισηµαίνουν ότι η χρήση τους  
α. µπορεί να επιφέρει υψηλό έως και ανεπιθύµητο κόστος για την εταιρεία,  
β. η χρήση τους περιέχει κίνδυνο για την οργάνωση και τη λειτουργία της εταιρείας 
(περιπτώσεις crash)  
γ. Υπάρχουν ακόµη ερευνητικές ελλείψεις όσον αφορά στην αποτελεσµατικότητα 
των πληροφοριακών συστηµάτων   
 

� Ο Dawe παρουσιάζει ένα άλλο σύνολο λόγων για την υπεράσπιση της 
διστακτικότητας των εταιρειών να επενδύσουν στα πληροφοριακά. Αυτοί οι λόγοι 
περιλαµβάνουν: 
 α. το αναµενόµενο πεπαλαιωµένο του υλικού και του λογισµικού των εταιρειών 
β. έλλειψη σχέσης των εφαρµογών των πληροφοριακών συστηµάτων µε τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των εταιρειών. ∆ηµιουργία  «χάσµατος πληροφοριών» όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο Bowersox . 
 

� Ο Kerr υποστηρίζει ότι λίγες εταιρείες ξέρουν αληθινά πώς να 
χρησιµοποιήσουν τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα µε όλες τις δυνατότητες 
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που παρέχουν. Οµοίως, ο Gustin έχει διαπιστώσει ότι ένας βασικός λόγος που µεγάλο 
µέρος εταιρειών στη δεκαετία του '80 δεν χρησιµοποιούσε πληροφορικά συστήµατα 
ήταν το υψηλότατο κόστος τους µε αποτέλεσµα στη δεκαετία του 90 αλλά και στις 
µέρες µας να µην υπάρχει ακόµη “ιστορία” και κατ’ επέκταση εµπειρία στη χρήση 
των πληροφορικών συστηµάτων . 

� Ο Fox υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι πρόθυµες να 
πειραµατιστούν µε τις τεχνολογίες για να αποκοµίσουν το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα .  
Η πτώση του κόστους του hardware αλλά και του λογισµικού έχουν βοηθήσει τις 
“διστακτικές” εταιρίες για να κλείσουν αυτό που βιβλιογραφικά ονοµάζεται “χάσµα 
πληροφοριών” και να πειραµατιστούν ευκολότερα. 
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Κεφάλαιο 4ο – Ερευνητική προσέγγιση 
 
 
 
4.1 Εισαγωγή 
 

Αυτή η έρευνα παρουσιάζει τα δεδοµένων που συλλέχθηκαν µέσω της 
παγκόσµιας  έρευνας στο κρατικό πανεπιστήµιο του Μίσιγκαν το 1995. Στην έρευνα 
συµπληρώθηκαν 3.693 ερωτηµατολόγια, εκ των οποίων 111 εταιρίες από τη Βόρεια 
Αµερική, την Ευρώπη και τη λεκάνη του Ειρηνικού, όπου µια επιτροπή 
εµπειρογνωµόνων επέλεξαν διοικητικούς υπαλλήλους, ακαδηµαϊκούς και 
σύµβουλους επιχειρήσεων. Ύστερα από αίτηµα για τη συµµετοχή, κάθε εταιρία 
κλήθηκε να συµπληρώσει ένα λεπτοµερές ερωτηµατολόγιο που ερεύνησε διάφορα 
χαρακτηριστικά των εταιρειών, συµπεριλαµβανοµένης και των Logistics. Σαν όρο για 
τη συµµετοχή, οι εταιρίες συµµετείχαν επίσης σε µία συνέντευξη που κάλυψε 
ζητήµατα που δεν αναφερόταν στο ερωτηµατολόγιο και προσέγγιζαν την ιδιαίτερη 
οργανωτική δοµή της κάθε εταιρείας. 

 
 

4.2 Ερωτήµατα Έρευνας   
 
Στο ερωτηµατολόγιο ζητούνταν λεπτοµερείς αξιολογήσεις των LIS κάθε 

εταιρίας και των χαρακτηριστικών τους. Η αξιολόγηση συστηµάτων εστίασε σε δύο 
κατηγορίες LIS:  

 
(1) Logistic Operating Systems (LOS), που περιλαµβάνουν εφαρµογές 

συναλλαγών όπως η παραγγελία, η επεξεργασία της παραγγελίας, η αποθήκευση, και 
η µεταφορά.  

 
(2) Logistic Planning Systems (LPS) που περιλαµβάνουν τις εφαρµογές 

συντονισµού, όπως η πρόβλεψη, η διαχείριση αποθέµατος, και ο προγραµµατισµός 
απαιτήσεων διανοµής. 

 
Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την ικανότητα του LIS, σε σχέση µε την 

αξιολόγηση των γενικότερων χαρακτηριστικών των Logistics και παρείχαν τα 
στοιχεία για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των χαρακτηριστικών του LIS στην 
απόδοση της εταιρείας. Οι συγκεκριµένες ερευνητικές ερωτήσεις είναι: 

 
(1) Ποια είναι η αξιολόγηση των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του LIS 

που χρησιµοποιείτε? 
 
(2) Ποια χαρακτηριστικά του LIS συµβάλλουν περισσότερο στο γενικό 

logistics competence; 
 
 (3) Πώς η στρατηγική ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος επηρεάζει 

την αξιολόγηση του συστήµατος (ως προς τα κριτήρια) 
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4.3 Αποτελέσµατα Έρευνας 
 
Αξιολόγηση συστηµάτων LIS που χρησιµοποιούν οι εταιρείες 
 
 

Η πρώτη ερευνητική ερώτηση εξετάζει τις αξιολογήσεις των managers, των 
πληροφοριακών συστηµάτων που χρησιµοποιούνται στις εταιρείες. Ο πίνακας Ι 
προσδιορίζει και καθορίζει τα κριτήρια των συστηµάτων προς αξιολόγηση. Όπως 
σηµειώνεται στη βιβλιογραφική επισκόπηση, έχει υπάρξει περιορισµένη έρευνα στις 
αξιολογήσεις των πληροφορικών συστηµάτων. Υπάρχουν άλλες τρεις προηγούµενες 
µελέτες που ζητούσαν από τους managers να αξιολογήσουν τα πληροφορικά τους 
συστήµατα. Ο πίνακας ΙΙ απαριθµεί αυτές τις τρεις µελέτες και συγκρίνει τα κριτήρια. 
Όπως ο πίνακας ΙΙ επεξηγεί, η τρέχουσα µελέτη υιοθετεί τα πιο εκτενή κριτήρια. Στην 
πραγµατικότητα τα µόνα κριτήρια που οι προηγούµενες µελέτες χρησιµοποίησαν που 
δεν περιλήφθηκαν στην τρέχουσα µελέτη είναι «αξιοπιστία», «δυνατότητα 
πρόσβασης στην πληροφορία», και «ευκολία στη χρήση».  

 
Ενώ θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι υπάρχουν λεπτές διαφορές, «η 

δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία» και «η ευκολία στη χρήση» είναι στενά 
συνδεδεµένες «στη διαθεσιµότητα της πληροφορίας» και «Σχεδίαση βασισµένη σε 
επιλεκτική παρέµβαση του management (εξαιρέσεις)» αντίστοιχα. Yπάρχουν στοιχεία 
της αξιοπιστίας «στην εγκυρότητα πληροφορίας ως προς το χρόνο» και «τη 
διαθεσιµότητα ση πληροφορία». Αν και κάποιος θα µπορούσε να υποστηρίξει ότι τα 
πρόσθετα κριτήρια πρέπει να συµπεριληφθούν, ο πίνακας ΙΙ καταδεικνύει ότι η 
τρέχουσα µελέτη είναι η πιο εκτενής. Ο πίνακας ΙΙΙ συνοψίζει τις εκτιµήσεις.  
 

Πίνακας Ι : Κριτήρια Αξιολόγησης Πληροφοριακών Συστηµάτων 
 

 
Κριτήρια Προσδιορισµός 

Εγκυρότητα πληροφορίας ως προς το 
χρόνο 

Οι διαθέσιµες πληροφορίες είναι 
τρέχουσες, προσδιορίζουν  την 
κατάσταση έγκυρα 

Ακρίβεια 
Οι διαθέσιµες πληροφορίες δεν περιέχουν 
λάθος 

∆ιαθεσιµότητα στην πληροφορία 
Οι πληροφορίες µπορούν να δοθούν όταν 
και όπου αυτό είναι επιθυµητό 

Σχεδίαση βασισµένη σε επιλεκτική 
παρέµβαση του management (εξαιρέσεις) 

Οι πληροφορίες οργανώνονται σε µια 
µορφή που στρέφουν την προσοχή στις 
καταστάσεις που απαιτούν δράση 

Χρηστότητα 
Το σχεδιάγραµµα πληροφοριών έχει ως 
σκοπό να συγκεντρώσει τα στοιχεία που 
χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα 

Κοινή χρήση πληροφορίας –information 
sharing 

Προθυµία να µοιραστούν οι κοινές 
πληροφορίες µέσα στην εταιρία 

Ευελιξία 

∆υνατότητα να προσαρµοστούν οι 
διαδικασίες και οι ικανότητες των 
πληροφορικών συστηµάτων για να 
υπάρχει  ευελιξία κινήσεων 
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Εσωτερική συνδεσιµότητα 

∆υνατότητα να ανταλλαχθούν οι 
πληροφορίες αποτελεσµατικά ανάµεσα 
στις διευθυντικές θέσεις µέσα στην 
εταιρεία – οργανισµό 

Εξωτερική συνδεσιµότητα 

∆υνατότητα να ανταλλαχθούν οι 
πληροφορίες αποτελεσµατικά µε τους 
εξωτερικούς συνεργάτες τις εταιρείας – 
οργανισµού (π.χ προµηθευτές) 

 
 
 
Πίνακας ΙΙ: Κριτήρια Αξιολόγησης σε σύγκριση µε προηγούµες έρευνες 

 
 

Κριτήρια Bowersox Gustin Eilon 
Τρέχουσα 
Έρευνα 

Εγκυρότητα 
πληροφορίας 
ως προς το 
χρόνο 

Χ Χ Χ Χ 

Ακρίβεια Χ Χ Χ Χ 
∆ιαθεσιµότητα 
στην 
πληροφορία 

Χ Χ  Χ 

Σχεδίαση 
βασισµένη σε 
επιλεκτική 
παρέµβαση του 
management 
(εξαιρέσεις) 

Χ  Χ Χ 

Χρηστότητα  Χ  Χ Χ 
Κοινή χρήση 
πληροφορίας –
information 
sharing 

   Χ 

Ευελιξία    Χ 
Εσωτερική 
συνδεσιµότητα 

   Χ 

Εξωτερική 
συνδεσιµότητα 

   Χ 

Αξιοπιστία  Χ   
∆υνατότητα 
πρόσβασης 
στην 
πληροφορία 

 Χ   

Ευκολία στη 
χρήση 

 Χ   
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Ο πίνακας ΙΙΙ συνοψίζει τις εκτιµήσεις για τα Logistic Operating Systems 

(LOS)και Logistic Planning Systems (LPS). Οι εκτιµήσεις των αποτελεσµάτων µας 
οδηγούν στα εξής συµπεράσµατα.  

 
� Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των Logistics Information Systems 
λαµβάνουν σχετικά καλούς βαθµούς στην πλειοψηφία τους.  
 
� Η υψηλή βαθµολογία και για τους δύο τύπους συστηµάτων παρουσιάζεται 
στην ακρίβεια, στην διαθεσιµότητα στην πληροφορίας και στην εγκυρότητα χρόνου 
 
� Η χαµηλή βαθµολογία παρουσιάζεται στην εσωτερική συνδεσιµότητα, στη 
σχηµατοποίηση – formatted-  για την διευκόλυνση  της χρήσης, στην ευελιξία, στην 
εξωτερική συνδεσιµότητα, και τη βάση εξαίρεσης που σχηµατοποιείται. 
 
� Σε όλα τα κριτήρια τα Operating Systems βαθµολογούνται µε µεγαλύτερο 
βαθµό από αυτό των Planning Systems 
 
� Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω συµπεράνουµε ότι ενώ τα Logistic Information 
Systems είναι κατασκευασµένα µε καλές προδιαγραφές για την εσωτερική λειτουργία 
των εταιριών – οργανισµών και την διαθεσιµότητα των πληροφοριών,  
 
� Ενώ υπάρχει περιθώριο για βελτίωση στις προδιαγραφές που σχετίζονται µε 
την σύνδεση των εταιρειών – οργανισµών µε τους εξωτερικούς συνεργάτες τους, 
καθώς και την ευελιξία.  
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Πίνακας ΙΙΙ: Αξιολόγηση Logistic Information Systems 
 

Κριτήρια 

Logistic 
Operating 
Systems 
(LOS) 

Logistic 
Planning 
Systems 
(LPS) 

Ακρίβεια 4.20 3.51 
∆ιαθεσιµότητα 
στην πληροφορία 

4.04 3.76 

Εγκυρότητα 
χρόνου 

3.88 3.50 

∆ιαθεσιµότητα 
στην πληροφορία 

3.84 3.50 

Εσωτερική 
συνδεσιµότητα 

3.65 3.38 

Σχηµατοποίηση – 
formatted-  για 
την διευκόλυνση  
της χρήσης 

3.51 3.21 

Ευελιξία 3.29 3.18 
Εξωτερική 
συνδεσιµότητα 

3.08 2.77 

Σχεδίαση 
βασισµένη σε 
επιλεκτική 
παρέµβαση του 
management 
(εξαιρέσεις) 

3.00 2.93 

 
 
Σηµείωση: Κλίµακα: 1 = ελάχιστη βαθµολογία 5 = µέγιστη βαθµολογία 
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Χαρακτηριστικά του LIS που συµβάλλουν περισσότερο στο γενικό logistics 
competence 
 
Η δεύτερη ερώτηση του ερωτηµατολογίου αφορά στα χαρακτηριστικά  των LIS που 
συµβάλλουν περισσότερο στο γενικό logistics competence. Η ερώτηση αφορούσε και 
στα Operating Systems αλλά και στα  Planning Systems.  
 
Xχρησιµοποιείται η στατιστική µέθοδος Backward stepwise regression  για να 
αξιολογήσει τη σηµασία αυτής της σχέσης. Συγκεκριµένα, οι ανεξάρτητες µεταβλητές 
είναι οι αξιολογήσεις των χαρακτηριστικών των πληροφοριακών συστηµάτων ενώ η 
εξαρτώµενη µεταβλητή είναι το γενικό αποτέλεσµα του logistics competence. 
Ο πίνακας IV συνοψίζει τα αποτελέσµατα όσον αφορά στα Logistic Operating
Systems και δείχνει ότι τα τρία χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το  γενικό logistics 
competence 
είναι: 
  

1. Εγκυρότητα πληροφορίας ως προς το χρόνο 
2. Χρηστότητα 
3. Eευελιξία 

  

Variable Parameter 
estimate 

F Probability > F 

Intercept 125.85 107.96 0.0001 
Εγκυρότητα 
πληροφορίας ως 
προς το χρόνο 

-6.15 
 

2.92 0.0919 

Χρηστότητα 6.55 3.9 0.0524 
Ευελιξία 4.27 3.14 0.0810 
R2 = 0.1175   
F4.65 = 2.28   
Probability > F 0.0453   
 

Πίνακας IV Χαρακτηριστικά του LOS  που συµβάλλουν περισσότερο στο γενικό 
logistics competence 

 
Επεξήγηση στοιχείων πίνακα: 

2. Xρησιµοποιείται η στατιστική µέθοδος Backward stepwise regression 
3. Ανεξάρτητη παράµετρος: βαθµός χαρακτηριστικών των πληροφοριακών 

συστηµάτων 
4. Εξαρτηµένη παράµετρος: Ποσό logistics competence 
5. R2

≈1 ∆εν χρειάζεται άλλο χαρακτηριστικό για να προσδιορίσει την 
εξαρτηµένη παράµετρο. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα το R2  = 12% του 
logistics competence και θεωρείται µεγάλο ποσοστό από τους ερευνητές 
καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το logistics competence 

6. Probability > 0,1 η παράµετρος θεωρείται στατιστικά σηµαντική 
 

Τα τρία παραπάνω χαρακτηριστικά Εγκυρότητα πληροφορίας ως προς το χρόνο, 
Χρηστότητα και Eευελιξία, αποτελούν σηµαντικούς στατιστικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν το logistics competence. 
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Το R2  = 12% του logistics competence και θεωρείται µεγάλο ποσοστό από τους 
ερευνητές καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το logistics 
competence 
 
Ενώ η “Χρηστότητα ” και το “ευεληξία” έχουν θετική σχέση µε το γενικότερο 
logistics competence, έχει αρκετό ενδιαφέρον να σηµειωθεί η αρνητική σχέση του 
χαρακτηριστικού “Εγκυρότητα πληροφορίας ως προς το χρόνο”. Τα συµπέρασµα 
αυτή της σχέσης θα µπορούσαν να αναφερθούν ως εξής: 
Οι εταιρείες µε λιγότερο timely logistics operating systems έχουν καλύτερο logistics 
competence ή ότι οι εταιρείες µε το αυξηµένο το logistics competence αναγνωρίζουν 
την αδυναµία των πληροφορικών τους συστηµάτων σε σχέση µε το χαρακτηριστικό 
“timeliness”. 
 
Η “Εγκυρότητα πληροφορίας ως προς το χρόνο” είναι το πιο ακριβές χαρακτηριστικό 
και αυτό που µετράται µε ευκολία, εποµένως αξιολογείται θετικά ή αρνητικά µε 
µεγαλύτερη ευκολία από τους ερωτηθέντες. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των LIS, 
όπως το “formatted to facilitate usage” παρουσιάζουν µεγαλύτερη «ευελιξία» στην 
αξιολόγησή τους και εποµένως δυσκολότερο στο να αξιολογηθεί από τους 
ερωτηθέντες. Με άλλα λόγια, οι ερωτηθέντες πιθανότατα να είναι πιο αυστηροί στην 
αξιολόγηση το πιο συγκεκριµένων χαρακτηριστικών των LIS.  
 
Ο πίνακας V συνοψίζει τα αποτελέσµατα όσον αφορά στα Logistic Planning Systems 
και δείχνει ότι τα δύο χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το  γενικό logistics 
competence 
είναι: 
 

2. Ακρίβεια 
3. Εξωτερική συνδεσιµότητα 

 

Variable Parameter 
estimate 

F Probability > F 

Intercept 144.53 250.83 0.0001 
Ακρίβεια -7.18 7.06 0.0100 
Εξωτερική 
Συνδεσιµότητα 

7.01 7.2 0.0093 

R2 = 0.1316   
F4.65 = 4.77   
Probability > F 0.0117   
 
 
Πίνακας V Χαρακτηριστικά του LIS  που συµβάλλουν περισσότερο στο γενικό logistics 

competence 
 
 
Τα   παραπάνω χαρακτηριστικά Ακρίβεια και Εξωτερική συνδεσιµότητα,  αποτελούν 
σηµαντικούς στατιστικούς παράγοντες που επηρεάζουν το logistics competence 
 
Το R2  = 13% του logistics competence και θεωρείται µεγάλο ποσοστό από τους 
ερευνητές καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το logistics 
competence 
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Είναι πολύ ενδιαφέρον να σηµειώσουµε ότι,  ενώ το χαρακτηριστικό “ Εξωτερική 
Συνδεσιµότητα” παρουσιάζει την αναµενόµενη θετική σχέση, το χαρακτηριστικό “ 
Ακρίβεια” παρουσιάζει αρνητική σχέση. Το προφανές συµπέρασµα είναι ότι οι 
εταιρείες µε λιγότερο ακριβή πληροφορικά συστήµατα δηλώνουν υψηλή βαθµολογία 
στο competence. Μία άλλη εξήγηση όµως θα µπορούσε να είναι ότι οι εταιρείες µε 
υψηλή βαθµολογία στο competence είναι περισσότερο αυστηροί στην αξιολόγηση 
των πληροφοριακών τους συστηµάτων. 
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Πώς η στρατηγική ανάπτυξης ενός πληροφορικού συστήµατος επηρεάζει την 
αξιολόγηση του σιτέµατος (ως προς τα κριτήρια)  
 
 
Η τρίτη ερώτηση της έρευνας αφορά στο Πώς η στρατηγική ανάπτυξης ενός 
πληροφορικού συστήµατος επηρεάζει την αξιολόγηση του συστήµατος (ως προς τα 
κριτήρια). Ουσιαστικά η ερώτηση αφορά στη διαφορά που ενδέχεται να υπάρχει 
µεταξύ των customized προϊόντων πληροφορικών συστηµάτων και αυτών που είναι 
έτοιµα από της κατασκευάστριες εταιρείες (όπως αναφέρεται στην έρευνα έτοιµα 
“από το ράφι“ προϊόντα) 
 
Η αξιολόγηση έγινε µε βάση τη στατιστική µέθοδο Likert scale (αξιολόγηση από 1= 
µικρότερη βαθµολογία έως 5 = µεγαλύτερη βαθµολογία) 
  
Οι πίνακες VI και VII παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα για τα LOS  και τα LPS  
 

Κριτήρια 
Απάντηση για 

customized 
προϊόντα 

Απάντηση για 
έτοιµα 
προϊόντα 

t value Probability > t  

Εγκυρότητα 
πληροφορίας 
ως προς το 
χρόνο 

3.86 3.92 -0.2278 0.8210 

Ακρίβεια 4.26 4.08 0.8315 0.4108 
∆ιαθεσιµότητα 
στην 
πληροφορία 

3.88 3.76 0.5045 0.6164 

Σχεδίαση 
βασισµένη σε 
επιλεκτική 
παρέµβαση του 
management 
(εξαιρέσεις) 

3.06 2.88 0.6551 0.5160 

Χρηστότητα 3.59 3.36 0.8771 0.3857 
Κοινή χρήση 
πληροφορίας –
information 
sharing 

4.06 4.00 0.2660 0.7915 

Ευελιξία 3.18 3.52 -1.3927 0.1690 
Εσωτερική 
συνδεσιµότητα 

3.66 3.64 0.0762 0.9395 

Εξωτερική 
συνδεσιµότητα 

3.12 3.00 0.3880 0.7000 
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Πίνακας VI για LOS 
 
 

Κριτήρια 
Απάντηση για 

customized 
προϊόντα 

Απάντηση για 
έτοιµα 
προϊόντα 

t value Probability > t  

Εγκυρότητα 
πληροφορίας 
ως προς το 
χρόνο 

3.53 3.47 0.2127 0.8322 

Ακρίβεια 3.56 3.47 0.3053 0.7610 
∆ιαθεσιµότητα 
στην 
πληροφορία 

3.68 3.31 1.3891 0.1696 

Σχεδίαση 
βασισµένη σε 
επιλεκτική 
παρέµβαση του 
management 
(εξαιρέσεις) 

2.97 2.88 0.3380 0.7364 

Χρηστότητα 3.19 3.23 -0.1334 0.8942 
Κοινή χρήση 
πληροφορίας –
information 
sharing 

3.78 3.75 0.1170 0.9072 

Ευελιξία 3.30 3.06 0.9770 0.3319 
Εσωτερική 
συνδεσιµότητα 

3.49 3.26 0.7963 0.4287 

Εξωτερική 
συνδεσιµότητα 

2.84 2.71 0.4626 0.6452 

 
Πίνακας VI για LIS 

Probability > 0,1 τότε το κριτήριο θα διαφέρει στα  customized προϊόντα σε σχέση µε 
τα έτοιµα προϊόντα 
 
Παρατηρώντας τους πίνακες φαίνεται ότι υπάρχει µία ελαφριά καλύτερη βαθµολογία 
σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά των customized προϊόντων. ‘Όµως η διαφορά τους 
δεν µπορεί στατιστικά να αποδείξει ότι είναι καλύτερα τα  customized προϊόντα. 
 
Αποτέλεσµα των παραπάνω αποτελεί η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει διαφορά  στο αν 
µία εταιρεία χρησιµοποιεί customized προϊόντα ή έτοιµα από την κατασκευάστρια 
εταιρεία, παρόλα που τα customized προϊόντα συνήθως είναι ακριβότερα από τα 
έτοιµα. 
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Κεφάλαιο 5ο – Συµπεράσµατα 
 
 

 
o H ανάπτυξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους µε λογισµικό είναι οι δύο 
παράγοντες που αύξησαν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για το 
logistics management. 

 
o Τα τελευταία χρόνια σηµειώνεται µια τεχνολογική έκρηξη η οποία 

συνοδεύεται από την κυριαρχία πολύ ισχυρών υπολογιστών µεγάλων 
δυνατοτήτων, fax, EDI, Barcodes, ασύρµατα τερµατικά, scanners 
κ.λ.π. τα οποία συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας νέας δυναµικής στον 
χώρο των logistics.  

 
o Η ευκολία πλέον ης απόκτησης και της µετάδοσης πληροφοριών έχει 

προσδιορίσει την πληροφορία ως επιχειρησιακή πηγή.  
 
o Ο Drucker, P.F καθώς και ο Introna, L.D, επισηµαίνουν ότι τα 

δεδοµένα και η πληροφορία είναι δύο ευδιάκριτα ξεχωριστές έννοιες.  
 

o Σε αντίθεση όµως µε τον Introna, L.D, ο Drucker, P.F, υποστηρίζει ότι 
τα δεδοµένα µετατρέπονται σε πληροφορία µόνο όταν δοθεί η 
κατάλληλη προσοχή από τον εκάστοτε manager.  

 
o Για τον λόγο αυτό ο Drucker, P.F, υποστηρίζει ότι οι managers πρέπει 

να είναι γνώστες της πληροφορίας – Information Literature- παρά 
γνώστες της πληροφορικής –Computer Literature-.   

 
o Bασικούς λόγους διαφοροποίησης µεταξύ µεγάλων και µικροµεσαίων 

εταιρειών είναι η επιθυµία αλλά και η δυνατότητα των µεγάλων 
εταιρειών να επενδύσουν σε τεχνολογίες πληροφοριών – logistics 

 
o Ενώ οι παραπάνω συγγραφείς προωθούν τα Logistics,  ως βασικό 

στοιχείο της στρατηγικής και της ικανότητας των εταιρειών, οι 
περισσότεροι από αυτούς επισηµαίνουν ότι η χρήση τους  

                       α. µπορεί να επιφέρει υψηλό έως και ανεπιθύµητο κόστος για την 
εταιρεία                          
                       β. η χρήση τους περιέχει κίνδυνο για την οργάνωση και τη   λειτουργία 
της εταιρείας (περιπτώσεις crash) 
                       γ. Πρέπει να υπάρχει προσοχή στη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων 
όταν υπάρχει  πεπαλαιωµένο υλικού και του λογισµικού  
                       δ. Υπάρχει κύνδινος έλλειψης σχέσης των εφαρµογών των     
πληροφοριακών συστηµάτων µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των εταιρειών. ∆ηµιουργία  
«χάσµατος πληροφοριών» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Bowersox . 
 
                     ε. Υπάρχουν ακόµη ερευνητικές ελλείψεις όσον αφορά στην 
αποτελεσµατικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων   
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�  Τα Logistic Information Systems είναι κατασκευασµένα µε καλές 
προδιαγραφές για την εσωτερική λειτουργία των εταιριών – οργανισµών και 
την διαθεσιµότητα των πληροφοριών 

 
� Ενώ υπάρχει περιθώριο για βελτίωση στις προδιαγραφές που σχετίζονται µε 

την σύνδεση των εταιρειών – οργανισµών µε τους εξωτερικούς συνεργάτες 
τους, καθώς και την ευελιξία.  

 
� Υπάρχει µία ελαφριά καλύτερη βαθµολογία σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά 

των customized προϊόντων. ‘Όµως η διαφορά τους δεν µπορεί στατιστικά να 
αποδείξει ότι είναι καλύτερα τα  customized προϊόντα. 
Αποτέλεσµα των παραπάνω αποτελεί η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει διαφορά  
στο αν µία εταιρεία χρησιµοποιεί customized προϊόντα ή έτοιµα από την 
κατασκευάστρια εταιρεία, παρόλα που τα customized προϊόντα συνήθως είναι 
ακριβότερα από τα έτοιµα. 

 
Γενικότερα προτείνονται τέσσερα συµπεράσµατα σχετικά µε τα Logistics Information 
Systems 
 

Αρχικά εταιρίες που συµµετείχαν στην έρευνα έδωσαν στα Logistics 
Operating αλλά και στα Planning Systems εντυπωσιακά υψηλές αξιολογήσεις 

Αφ’ ενός τα συστήµατα εκτιµήθηκαν µε ιδιαίτερα υψηλές βαθµολογίες, στην 
ακρίβεια, στο information sharing, την εγκυρότητα χρόνου, τη διαθεσιµότητα, και την 
εσωτερική συνδεσιµότητα. Συγκρίνοντας τη βιβλιογραφία των Gustin και Bowersox  
συµπεραίνουµε  ότι οι παραπάνω ικανότητες των συστηµάτων έχουν βελτιωθεί 
ουσιαστικά. 

Αφ' ετέρου, τα συστήµατα έλαβαν τις σχετικά χαµηλότερες αξιολογήσεις για 
την σχεδίαση βασισµένη σε επιλεκτική παρέµβαση του management (εξαιρέσεις). 
Όπως ήταν αναµενόµενο, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα Logistics Planning 
αξιολογήθηκαν µε τη µισή βαθµολογία συγκριτικά µε αυτή των Operating Systems. 
Αυτό καταδεικνύει την  ανάγκη να αναβαθµιστούν οι δυνατότητες των Logistics 
Planning Systems. 
 

∆εύτερον, χαρακτηριστικά που ελέγχονται “εσωτερικά”, λαµβάνουν γενικά 
τις υψηλότερες αξιολογήσεις από τα κριτήρια που απαιτούν τον “εξωτερικό” 
συντονισµό. Επίσης συµπεραίνουµε, ότι ενώ οι εταιρίες έχουν αναβαθµίσει τις 
“εσωτερικές” ικανότητές τους, είναι λιγότερο επιτυχείς για τα κριτήρια που απαιτούν 
τον διά-λειτουργικό και inter-organizational συντονισµό. ∆εδοµένου ότι πρόσφατα το 
World Class Logistics Research, προσδιόρισε τον προσανατολισµό  και την 
ενοποίηση των λειτουργιών του Supply Chain Management ως βασικά 
χαρακτηριστικά του Logistics Competence, είναι σαφές ότι απαιτείται η ουσιαστική 
βελτίωση της εξωτερικής συνδεσιµότητα και του Information Sharing  
 

Τρίτον, υπάρχουν στοιχεία ότι οι ικανότητες των πληροφοριακών 
συστηµάτων επηρεάζουν σηµαντικά το γενικότερο Logistic Competence. 
Συγκεκριµένα το Logistic Competence, επηρεάζεται πρώτιστα από το operating 
timeliness, τη χρηστότητα, και την ευελιξία. Στην περίπτωση του Logistics Planning, οι 
σηµαντικότερες επιρροές είναι η ακρίβεια και η εσωτερική συνδεσιµότητα. Φαίνεται 
ότι αυτά τα κριτήρια να µεν επηρεάζουν το Logistics Competence, αλλά οι µεγάλες 
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εταιρείες κάνουν πιο αυστηρή κριτική όσον αφορά στις ικανότητές τους σε αυτά τα 
δύο καλά-κατανοητά και µετρήσιµα κριτήρια 
 

Τέλος, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η στρατηγική λειτουργίας των 
Information Logistics Systems, δεν επηρεάζει σηµαντικά τις αξιολογήσεις της 
απόδοσης του συστήµατος. Ενώ  µπορεί να γίνει αντιληπτό ότι τα Information 
Logistics Systems που έχουν καλύτερη “εσωτερική” διαχείριση θα έπρεπε να έχουν 
αξιολογηθεί θετικότερα, τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν αυτό  το συµπέρασµα.  
Πολλοί συντάκτες έχουν προτείνει ότι οι ικανότητες των Information Logistics 
Systems µπορούν σηµαντικά να ενισχύσουν τη γενική ικανότητα διοίκησης. 
Εντούτοις, έχουν υπάρξει πολύ λίγα εµπειρικά στοιχεία σχετικά µε αυτήν την κατά τα 
άλλα λογική άποψη.  
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω προσφέρονται τα εµπειρικά στοιχεία για να 
στοιχειοθετηθεί η θέση ότι η απόδοση των Information Logistics έχει βελτιωθεί,  Αν 
και τα “εσωτερικά” αναπτυγµένα συστήµατα λαµβάνουν τις υψηλότερες εκτιµήσεις 
από τα “εξωτερικά” αναπτυγµένα συστήµατα, τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να 
κάνουν τη συσχέτιση µεταξύ αυτών και του γενικότερου Logistics  Competence  
 
Τέλος από όλα τα παραπάνω είναι σαφές ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα έτσι ώστε 
να καθοριστούν και ερευνητικά τα κατά τα άλλα λογικά συµπεράσµατα των 
εµπειρογνωµόνων των Logistics Systems αλλά και της θεωρητικής θέσεις της 
βιβλιογραφίας. ∆εν είναι τυχαίο ότι σε όλη τη βιβλιογραφία αλλά και τα 
επιστηµονικά papers αναφέρεται η επιθυµία για περισσότερα ερευνητικά 
αποδεδειγµένα αποτελέσµατα.  
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