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Περίληψη

Η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) 
αποτελεί ένα σχετικά νέο και πολλά υποσχόμενο τομέα της Επιστήμης, με 
μεγάλη επίδραση στην αποτελεσματικότητα των σημερινών επιχειρήσεων 
και στην ευρύτερη διασφάλιση ποιοτικών διαδικασιών, στο ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Η διάδοσή της οφείλεται κατά κύριο λόγο στα ιδιαίτερα σημαντικά 
αποτελέσματα που επιφέρει, τόσο προς την κατεύθυνση της μείωσης του 
κόστους των επιχειρήσεων (διαμέσου του πληρέστερου ελέγχου των 
αποθεμάτων), όσο και προς την κατεύθυνση του βέλτιστου συντονισμού των 
διεργασιών της επιχείρησης που συνδέονται με τους προμηθευτές και τους 
διανομείς. Με την ολοκληρωμένη εφαρμογή της διαχείρισης αυτής ο πελάτης 

βρίσκει το προϊόν την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη ποιότητα και 
ποσότητα και στην καταλληλότερη τιμή, περιορίζοντας ουσιαστικά όλους 
εκείνους τους παράγοντες που αυξάνουν το κόστος του προϊόντος. Λέξεις 
κλειδιά στη πορεία για την επίτευξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 
είναι η προσομοίωση διαδικασιών (Simulation Procedures), οι ενέργειες 
προστιθέμενης αξίας (Value added activities), τα σημεία πώλησης (Point Of 
Sale), η απόδοση της επένδυσης (Return Of Investment, R.O.I) κ.α.

Στην εποχή της νέας τεχνολογίας, της νέας οικονομίας και της 
παγκοσμιοποίησης ο επιτυχής έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας, δίχως 
την προσεκτικά σχεδιασμένη και εφαρμοσμένη παρουσία της 
πληροφοριακής τεχνολογίας, αποτελεί, χωρίς υπερβολή, μία ουτοπία. Τα 
Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management 
Systems) εμφανίζονται στα σύγχρονα επιχειρηματικά δρώμενα με διάφορες 
μορφές, από το σχεδίασμά της παραγωγής έως τη μεταφορά του προϊόντος 
μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Η πολυμορφία αυτή δημιουργεί συχνά, και 
ίσως όχι άδικα, σύγχυση σε ένα πλήθος επιχειρήσεων, οι οποίες ενώ 
ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τέτοιου είδους ολοκληρωμένες εφαρμογές, 

τελικά ακολουθούν λανθασμένες πρακτικές υλοποίησης.

Επιπλέον, σημαντικά είναι και τα ερωτήματα που προκύπτουν όσο 

αφορά την αναγκαιότητα των SCMs, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις οι οποίες



Δημήτριος Γάγαλης
Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices

έχουν ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση Enterprise Resource Planning 
(E.R.P).

Η αναγκαιότητα συνύπαρξης ενός προηγμένου SCM λογισμικού με τις 
υπάρχουσες εφαρμογές ενός ERP, δηλαδή η υλοποίηση του ευρέως πλέον 
διαδεδομένου extended ERP, οφείλεται στο γεγονός ότι τα SCM λογισμικά 
βελτιστοποιούν και ενοποιούν το σύνολο των σχεδιαστικών λειτουργιών - 
διεργασιών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, με ένα συνεχή και ενιαίο 
τρόπο. Προχωρούν πέρα από τις παραδοσιακές λύσεις σχεδιασμού, όπως η 
Manufacturing Resource Planning (MRP) και η Distribution Resource 
Planning (DRP), λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη όλους τους περιορισμούς 

ζήτησης, δυναμικότητας και υλικών.

Παρόλο που στην ελληνική πραγματικότητα η ενημέρωση, ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση των SCMs βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο (αποτελούν 
σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις τους γνωστούς αγνώστους για τη 
συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων), είναι βέβαιο ότι η ευελιξία, η 
συνεκτικότητα και η πολυσυλλεκτικότητά τους συνιστούν τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τα κύρια χαρακτηριστικά, τα οποία διασφαλίζουν την 
προστιθέμενη αξία τους.



Εισαγωγή
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I. Σύγχρονες τάσεις στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα που
ενέτειναν το ενδιαφέρον για τη διαχείριση της εφοδιαστικής
αλυσίδας (SCM)

Τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων τις τελευταίες δύο δεκαετίες 
έχουν βιώσει μία περίοδο αλλαγών και νέων τάσεων. Οι κυριότερες από 
αυτές είναι η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η ταχύτατη τεχνολογική 
αναβάθμιση, η έμφαση στην αναδιάρθρωση των διαδικασιών στο όνομα του 
αδυσώπητου ανταγωνισμού, που βασίζεται σε παραμέτρους όπως ο χρόνος 
και η ποιότητα, καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προστασία του 
περιβάλλοντος, μέσα από τις συνεχώς αυξανόμενες διαδικασίες απόσυρσης 
- απομάκρυνσης προϊόντων και υλικών (reverse logistics) [1,2].

Οι επιχειρήσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό στραφεί σε παγκόσμιες πηγές, 
προκειμένου, αφενός μεν να εξασφαλίσουν τις προμήθειές τους και 
αφετέρου δε να επιτύχουν γρηγορότερους ρυθμούς σχεδιασμού και 
υλοποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Ιδιαίτερα κρίσιμοι 
παράγοντες στο σύγχρονο επιχειρηματικό στίβο αποδεικνύονται η 
διαθεσιμότητα των κεφαλαίων (Availability of Capital) που διαθέτει κάθε 
επιχείρηση, η διαχείριση των σκάρτων υλικών ή των απορριμμάτων (Waste 
management) και ο στενός έλεγχος του κόστους (Cost Control), αλλά και της 
ποιότητας (Quality Control), των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 
Οι τάσεις αυτές, που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης, οδήγησαν στην αναζήτηση περισσότερο 
αποτελεσματικών μεθόδων για το συντονισμό της ροής υλών και 
πληροφοριών, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των επιχειρήσεων. Κλειδί 
για το συντονισμό αυτό είναι ο προσανατολισμός σε πιο στενές σχέσεις με 
όλα τα επίπεδα των προμηθευτών και των συνεργατών [2],

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και 
πληροφορικής συνέβαλλαν ουσιαστικά, στην έγκαιρη και έγκυρη παροχή 
των κατάλληλων πληροφοριών, προκειμένου να μετριούνται και παράλληλα 
να εκπληρώνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι απαιτήσεις των πελατών. Η 

χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας τείνει να καταστήσει το μέγεθος μίας 

σύγχρονης επιχείρησης δευτερεύουσας σημασίας, αφού πρωτεύουσα 

σημασία αποδίδεται στο επίπεδο εξυπηρέτησης - παροχής προϊόντων και 

υπηρεσιών, μέσα από ένα καλά οργανωμένο και ενοποιημένο σύστημα
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πληροφόρησης. Ιδιαίτερα η περίοδος που ξεκίνησε μετά από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 προκάλεσε μία νέα πληθώρα πληροφοριακών 
τεχνολογιών και δικτύων logistics. Οι τεχνολογίες και τα δίκτυα αυτά 
ενίσχυσαν τη νέα πρόκληση που ήταν η παράδοση - παροχή του προϊόντος 
- υπηρεσίας στον πελάτη στο σωστό χρόνο, τόπο, ποιότητα, ποσότητα - 
βαθμό, με το ελάχιστο δυνατό κόστος και διατηρώντας τα ελάχιστα δυνατά 
επίπεδα αποθεμάτων.

Παράλληλα, και με δεδομένο το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων παγκοσμίως, οι οργανισμοί είναι πλέον 
υποχρεωμένοι να βελτιώνουν έγκαιρα, και σε τακτά χρονικά διαστήματα, τις 
εσωτερικές τους διαδικασίες, προκειμένου να παραμένουν ανταγωνιστικοί 
[2], Οι επιχειρήσεις συναγωνίζονται σήμερα ως προς το χρόνο και την 
ποιότητα παροχής των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Η εταιρία της 
οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα καταφέρνει να προσαρμοστεί ταχύτερα στις 
ευμετάβλητες απαιτήσεις των καταναλωτών και να παραδώσει ταχύτερα, 
φθηνότερα, χωρίς φθορά και με μεγαλύτερη αξιοπιστία το προϊόν στον 
πελάτη, είναι εκείνη που έχει τις περισσότερες προϋποθέσεις να κερδίσει το 
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Ταυτόχρονα, η νέα τάση της απόσυρσης - απομάκρυνσης προϊόντων 
και υλικών (reverse logistics) έχει ήδη καταστεί αναγκαιότητα σε μεγάλο 
βαθμό εξαιτίας της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις σήμερα 
επεκτείνουν τα κανάλια διανομής - δίκτυά τους και πέρα από τον τελικό 
χρήστη για να συμπεριλάβουν τη συλλογή και αποσυναρμολόγηση των 
τελικών προϊόντων για επαναχρησιμοποίηση σε νέα προϊόντα. Οι 
λειτουργίες αυτών των δικτύων περιλαμβάνουν υπηρεσίες υποστήριξης μετά 
από την πώληση, υπηρεσίες συντήρησης και άλλες δραστηριότητες, με 
κύριο στόχο να επιτύχουν καλύτερο έλεγχο στη ροή των προϊόντων- 
υπηρεσιών, κρατώντας απόλυτα ικανοποιημένους τους πελάτες τους [1],

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών, οι σημερινές επιχειρήσεις 

αντιλαμβάνονται ότι η δραστηριοποίηση και ο διογκούμενος ανταγωνισμός 

στην παγκόσμια επιχειρηματική σκηνή επιβάλλουν την ανάπτυξη δυναμικών 

δικτύων συνεργασίας, με αμοιβαίους στόχους και οφέλη, τα οποία είναι 

εφικτά μέσα από την πλήρη ενοποίηση διαδικασιών και πληροφοριακών 

ροών [1,2,3]. Απώτερος σκοπός ο πλήρης έλεγχος των δραστηριοτήτων των 

δικτύων, από τη στιγμή που εισέρχεται η πρώτη ύλη (raw material), έως τη
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στιγμή που το κατάλληλο προϊόν - υπηρεσία παραδίδεται στον τελικό 
καταναλωτή.

Η διαπίστωση της παραπάνω ανάγκης ώθησε σταδιακά τις επιχειρήσεις 
στην αντίληψη της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain) και την εφαρμογή 
των πρακτικών για τη διαχείρισής της (Supply Chain Management). Λέξεις 
κλειδιά που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σ' αυτή τη σύγχρονη και πολλά 
υποσχόμενη τάση είναι η εποπτεία (visibility) της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο 
περιορισμός κάθε είδους επιπρόσθετου κόστους (reduce costs) στην 
αλυσίδα, με σκοπό να γίνει περισσότερο ισχνή (lean) και κατ' επέκταση 
περισσότερη ευέλικτη (agile).

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει εξελιχθεί σταδιακά σε ένα 
μείζον θέμα, τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για τον 

επιχειρηματικό κόσμο. Στο ετήσιο συνέδριο του Council of Logistics 
Management το 1995, το 13,5% των τίτλων των θεμάτων που συζητήθηκαν 
περιείχε τις λέξεις «εφοδιαστική αλυσίδα». Δύο χρόνια αργότερα, το 1997, 
στο ίδιο συνέδριο ο αντίστοιχος αριθμός ανήρθε στο 22,4% [2],

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) θεωρείται από πολλούς 
ως ένας από τους βασικότερους ανταγωνιστικούς παράγοντες στην 
επιχειρηματικότητα. Τα τελευταία χρόνια ανακοινώθηκε ότι τα παραγωγικά 

οφέλη που πηγάζουν από την εφοδιαστική αλυσίδα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα 
στην πορεία μίας επικερδούς αντιπληθωριστικής ανάπτυξης. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας 
των Η.Π.Α. κ. Alan Greenspan ονόμασε τη διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας (SCM) ως «ενδεχομένως τον πιο σημαντικό παραγωγικό 
παράγοντα πίσω από την οικονομική επέκταση των Η.Π.Α.» [5],

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις δεν αρκούνται πλέον στον έλεγχο των 
εσωτερικών τους διαδικασιών και δραστηριοτήτων, αλλά επιβάλλεται να 
παρακολουθούν στενά τις διαδικασίες των δικτύων με τις συνεργαζόμενες 
εταιρίες, τόσο με τους προμηθευτές τους όσο και με τους συνεργαζόμενους 
διανομείς και λιανοπωλητές. Τα οφέλη από τη συνεργασία αυτή είναι 

αμοιβαία, όπως αμοιβαία είναι και η εμπιστοσύνη την οποία καλούνται να 

δείξουν οι επιχειρήσεις στους συνεργάτες τους, ιδιαίτερα όσο αφορά 

δεδομένα ποσοτικά ή και ποιοτικά, τα οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια 

θεωρούνταν αυστηρά εμπιστευτικά στοιχεία, αφού διαμόρφωναν τη
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στρατηγική των επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι εταιρίες προσπαθούν 
καθημερινά να αναβαθμίσουν τα επίπεδα τεχνογνωσίας στην εφοδιαστική 
τους αλυσίδα, επαναπροσδιορίζοντας ουσιαστικά τη θέση τους σ’ αυτή [6],

Στις περισσότερες βιομηχανίες είναι πλέον γεγονός ότι το μερίδιο της 
αγοράς κερδίζεται ή χάνεται μέσα από την απόδοση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Η έγκαιρη πρόβλεψη του καθηγητή Μ. Christopher, στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990, ότι «ο ανταγωνισμός δε θα γίνεται στο επίπεδο των 
επιχειρήσεων αλλά στο επίπεδο των εφοδιαστικών αλυσίδων τους», είναι 
πλέον μία απτή πραγματικότητα [2,6], Όσον αφορά την οργάνωση της 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM), ο ίδιος πρότεινε ένα δίκτυο 
οργανισμών - επιχειρήσεων, οι οποίες διασυνδέονται διαμέσου της 
παραγωγής και της διάθεσης των προϊόντων - υπηρεσιών [2],

Η εταιρία Gartner προέβλεψε ότι έως το 2004, το 90% των επιχειρήσεων 
που θα αποτύχουν να εφαρμόσουν στρατηγικές διαχείρισης εφοδιαστικής 
αλυσίδας για να ενισχύσουν τα χαρακτηριστικά ευελιξίας τους θα 
σταματήσουν να αποτελούν τους προτιμώμενους προμηθευτές (ή 
γενικότερα συνεργάτες) και θα χάσουν πολύ γρήγορα τη μέχρι πρότινος 
επιχειρηματική τους θέση [7],

Το θέμα αυτό, αν και παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, είναι κοινά 
αποδεκτό ότι χαρακτηρίζεται από μία διάσταση απόψεων σ' ένα πλήθος 
ζητημάτων, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας και του εύρους του.

II. Το πρόβλημα στο χώρο του SCM

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ως έννοια και μόνο, 
αναμφισβήτητα χαρακτηρίζεται από ένα τεράστιο εύρος διαδικασιών, υψηλή 
πολυπλοκότητα, πληθώρα θεωρήσεων από τους ειδικούς του χώρου, που 

επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το χώρο των logistics. Τα παραπάνω 

δεδομένα είναι εύλογο να δημιουργούν σύγχυση και διαφωνίες, που 

επεκτείνονται και στις αντίστοιχες λύσεις πληροφοριακής τεχνολογίας. Η 
κυριότερη διαφωνία εντοπίζεται ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τον 

επιχειρηματικό κόσμο για το ποιες είναι ακριβώς οι περιοχές - τα πεδία - 

που περιλαμβάνει ο τομέας αυτός.
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Η πληροφοριακή τεχνολογία που αφορά τη διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας (SCM IT) κατά γενική ομολογία συνιστά ένα δυναμικό τομέα 
(διαμορφώνεται συνεχώς εξαιτίας των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και 
των εναλλαγών στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών και των 
πρακτικών των προσαρμοζόμενων εφοδιαστικών αλυσίδων) που βρίσκεται 
στην καρδιά των παγκόσμιων επιχειρηματικών εξελίξεων για την επίτευξη 
υψηλών ρυθμών ανταγωνιστικότητας και την απόκτηση μεγαλύτερων 
μεριδίων της παγκόσμιας αγοράς. Τα προϊόντα του χώρου αυτό εκτείνονται 
από συσκευές δέσμευσης δεδομένων ανά καθορισμένη μονάδα προϊόντος 
(barcodes, RFID, κ.α.) έως και ολοκληρωμένα συστήματα, τα οποία 
διαχειρίζονται όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, διασφαλίζοντας την 
ενοποίηση πληροφοριακών ροών και επομένως διαδικασιών και 
αποτρέποντας την ύπαρξη νησίδων πληροφοριών. Τα τελευταία αυτά 
συστήματα υποστηρίζονται επιπλέον από τεχνολογίες διαδικτύου, πληθώρα 
μαθηματικών αλγορίθμων και εφαρμογών επιχειρησιακής έρευνας και 
ισχυρότατες βάσεις δεδομένων.

Η πλήρης εφαρμογή SCM IT είναι κατά γενική ομολογία φαινόμενο που 
αφορά ελάχιστες επιχειρήσεις σ' ολόκληρο τον κόσμο, εξαιτίας του υψηλού 
επιπέδου δυσκολίας και απαιτήσεων στρατηγικής και τεχνογνωσίας που 
χαρακτηρίζει το εγχείρημα αυτό.

Στην Ελλάδα τα συστήματα αυτά, παρά τον κρίσιμο ρόλο τους, 
συνεχίζουν ακόμη και σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό να παραμένουν 
άγνωστα ή υπάρχει η εντύπωση ότι αφορούν μόνο τη διαχείριση των 
αποθηκών ή των μεταφορών. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε έρευνα που 

διεξήγαγε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος [19], στο 3ο τρίμηνο 
του 2001 σε δείγμα 100 επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, μόλις το 5,2% 
ανέφερε ότι γνωρίζει σχετικά ικανοποιητικά τα συστήματα αυτά, ενώ ακόμη 
λιγότερες επιχειρήσεις ανέφεραν ότι έχουν προχωρήσει σε σχετικές 
εφαρμογές αυτών.

Θα μπορούσε, λοιπόν, κανείς εύλογα να χαρακτηρίσει τα συστήματα 

SCM ως «οι γνωστές άγνωστες εφαρμογές», αφού είναι γνωστό ότι υπάρχει 

ένα σοβαρό κενό ενημέρωσης προς την επιχειρηματική κοινότητα για τις 
δυνατότητες, αλλά και την αναγκαιότητα τους.
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Παράλληλα, και ως προς το ζήτημα της αναγκαιότητάς τους, δεν είναι 
λίγες οι ελληνικές επιχειρήσεις που, επηρεασμένες πιθανότατα από κάποια 
πρόσφατη υλοποίηση συστημάτων ERP (Enterprise Resource Planning), 
θεωρούν ότι οι δραστηριότητες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 
καλύπτονται από τις υπάρχουσες εφαρμογές ERP ή στην καλύτερη 
περίπτωση εκτιμούν ότι με ένα πρόσθετο λειτουργικό τμήμα εφαρμογής 
(module) διαχείρισης αποθήκης, μεταφορών κ.α. έχουν υλοποιήσει SCM 
συστήματα. Με μία λέξη, δηλαδή, έχει δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι τα 

ERP είναι η πανάκεια σε κάθε πρόβλημα της επιχείρησης. Η άποψη αυτή, 
μάλιστα, ενισχύεται από τη νέα τάση, που έχει ήδη αρχίσει να 
διαμορφώνεται στα παγκόσμια επιχειρηματικά δρώμενα και αφορά μία νέα 
γενιά ERPs, τα extended ERPs ή ERP II [20]. Η γενιά αυτή χαρακτηρίζεται 
από την προσθήκη των SCMs και CRMs (Customer Relationship 
Management Systems) και προέκυψε από τις στρατηγικές κινήσεις 
κορυφαίων κατασκευαστών, που έχουν ως στόχο να προσαρμόσουν SCM 
λογισμικά στα προϊόντα τους, μέσω συνεργασιών και συγχωνεύσεων.

Οι τελευταίες αυτές εξελίξεις καταδεικνύουν αφενός μεν το σημαντικό 
επίπεδο τεχνογνωσίας που απαιτούν τα συστήματα SCMs (οι 
κατασκευαστές ERPs αναζητούν συμμαχίες με μικρούς αλλά 
εξειδικευμένους SCMs κατασκευαστές) και αφετέρου δε το ολοένα και 
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς που καταλαμβάνουν τα προϊόντα SCM IT στο 

σύνολο των προϊόντων πληροφοριακής τεχνολογίας. Σύμφωνα, άλλωστε, με 
την Έκθεση Supply Chain Management Software 1998 - 2003 της εταιρίας 
AMR Research στη Βοστόνη, η παγκόσμια αγορά εφαρμογών SCM άγγιξε 
τα $2.6 δις το 1998, σημειώνοντας αύξηση από την προηγούμενη χρονιά 
κατά 46%. Η ίδια εταιρία προβλέπει ότι από το 1998 έως το 2003 το 
συνολικό εισόδημα από τις εφαρμογές SCM θα ανέλθει στα $18,6 δις 
διατηρώντας με τον τρόπο αυτό ένα σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) 

της τάξης του 48%. [21]

Το προαναφερόμενο κενό ενημέρωσης για τις δυνατότητες και την 
αναγκαιότητα των συστημάτων αυτών στη χώρα μας και η απουσία ενός 

ικανοποιητικού αριθμού ελληνικών συγγραμμάτων στο χώρο των SCM 

συστημάτων, σε συνδυασμό με την εμφανή σπουδαιότητα των εφαρμογών 

αυτών στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και τη διαφωνία στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο για το ποιες ακριβώς 

είναι οι περιοχές - τα πεδία - που περιλαμβάνονται στον τομέα αυτό,
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συνιστούν πρόβλημα και ταυτόχρονα γενεσιουργό αιτία για την προσπάθεια 
αναζήτησης περισσότερων πληροφοριών και σύγχρονων τάσεων προς την 
κατεύθυνση αυτή.

III. Στόχοι της παρούσας εργασίας

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί πρώτα απ' όλα να παρουσιάσει, όσο το 
δυνατό περισσότερα δεδομένα, διεθνείς τάσεις και απόψεις για το χώρο των 
συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCMs). Κύριος σκοπός 
της είναι να περιγράφει και να οριοθετήσει τη δομή, τις τεχνολογίες, τις 
τεχνικές λύσεις και τις δυνατότητες των SCMs, προκειμένου να διαφανεί η 
αναγκαιότητα ή μη της εφαρμογής τους σε μία επιχείρηση. Παράλληλα, 
φιλοδοξεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα μίας μικρής δειγματοληπτικής 
έρευνας για τις Ελληνικές επιχειρήσεις.

Είναι βέβαια γεγονός ότι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι 

πραγματικά ένας τομέας που είναι αδύνατο να περιγράφει επαρκώς σε μία 
μόνο μεταπτυχιακή εργασία. Παρόλα αυτά, θα γίνει προσπάθεια να 

παρουσιαστεί μία εισαγωγή σε πολλές από τις σημαντικές όψεις της των 
συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχοι της παρούσας 
εργασίας είναι:
■ να αναζητήσει τις απαντήσεις για τη δομή (εύρος - έκταση) και την 

αναγκαιότητα των συστημάτων αυτών (τι εξυπηρετούν, οφέλη - 
προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση τους), σε συνδυασμό με τις 
έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδα και της διαχείρισής της

■ να παρουσιαστούν τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από 
τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας για το ρόλο των συστημάτων 

αυτών, καθώς και οι σύγχρονες τάσεις στο χώρο,
■ να περιγραφούν τα κυριότερα SCM λογισμικά και να τεθούν τα κυρίαρχα 

ζητήματα που απασχολούν τους ειδήμονες του χώρου (ακαδημαϊκή 
κοινότητα, επαγγελματίες, επιχειρήσεις)

■ να αναζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές στο χώρο (τι πρέπει να γνωρίζει 

μία επιχείρηση προτού υλοποιήσει τέτοια συστήματα και πως μπορεί να 
μεγιστοποιήσει τα οφέλη της)

■ να ερευνηθεί η Ελληνική πραγματικότητα στον ευρύτερο χώρο των 

συστημάτων αυτών, προκειμένου να παρουσιαστεί μία πρώτη εικόνα 

από την εφαρμογή τους
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■ Η εργασία θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των βασικών 
συμπερασμάτων για τη σπουδαιότητα των συστημάτων αυτών, ενώ θα 
προταθούν άξονες περαιτέρω έρευνας και μελέτης σε θέματα που 
άπτονται των συστημάτων αυτών.

Στο πρώτο κεφάλαιο θα ακολουθήσει μία παρουσίαση των όρων της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και των επικρατέστερων απόψεων που αφορούν τη 
διαχείρισή της, ενώ παράλληλα θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαφορά 
που υπάρχει πλέον ανάμεσα στα logistics και το SCM.

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μία βιβλιογραφική 
ανασκόπηση στις απόψεις ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του χώρου για 
τη δομή και το εύρος των SCMs, ενώ παράλληλα θα σχολιαστούν θέματα 
όπως ο ρόλος της πληροφορίας στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι διαφορές 
ανάμεσα στα ERP και τα SCM συστήματα.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εν συντομία τα κυριότερα και πιο 
χαρακτηριστικά SCM συστήματα, ενδεικτικά case studies και σύντομα 
στοιχεία για τα σημαντικότερα ζητήματα τεχνολογικής υφής του χώρου.

Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τις κυρίαρχες βέλτιστες πρακτικές στην 
πορεία υλοποίησης των SCMs (δεδομένα τα οποία οφείλει να γνωρίζει κάθε 
επιχείρηση που επιθυμεί να προχωρήσει στην εγκατάσταση τέτοιων 
συστημάτων).

Το πέμπτο κεφάλαιο συνιστά μία καταγραφή της Ελληνικής 
πραγματικότητας. Είναι στην ουσία μία πρωτογενής έρευνα, η οποία 
πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες τις μεταπτυχιακής εργασίας σε 
περισσότερες από 400 επιχειρήσεις σ' ολόκληρη την Ελλάδα. 
Συγκεντρώθηκαν συνολικά 54 ερωτηματολόγια (37 με εκτεταμένες ή 
μεμονωμένες εφαρμογές SCM) και παρουσιάζονται τα κυριότερα 

συμπεράσματα της έρευνας αυτής.

Τέλος, με το έκτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η εργασία, παραθέτοντας μία 

σύνοψη με τα βασικότερα συμπεράσματα της έρευνας. Παράλληλα 

αναφέρονται και πιθανές μελλοντικές προεκτάσεις, στις οποίες κρίνεται 

χρήσιμο να δοθεί περαιτέρω βαρύτητα στον τομέα της διαχείρισης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και των πληροφοριακών συστημάτων που την 

υποστηρίζουν.
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1.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι επικρατέστεροι ορισμοί και οι 
τάσεις και απόψεις για την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Supply Chain) και τη 
Διαχείρισή της (Supply Chain Management), τα Logistics και τη διαφορά που 
υφίσταται πλέον ανάμεσα στο SCM και τα Logistics. Το κεφάλαιο 
ολοκληρώνεται με μία αποτίμηση των κυριοτέρων χαρακτηριστικών της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισής της.

1.2 Η Εφοδιαστική αλυσίδα - Ορισμοί - Σύγχρονες τάσεις

Οι ορισμοί της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain) συναντώνται πιο 
συχνά από αυτούς της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply 
Chain Management). Ένας από τους ορισμούς αυτούς (Μ. Christopher 
1992) θεωρεί την εφοδιαστική αλυσίδα ως «το δίκτυο οργανισμών - εταιριών 
που συμμετέχουν, διαμέσου αμφίδρομων διασυνδέσεων, σε διαφορετικές 
διαδικασίες και δραστηριότητες που παράγουν αξία, η οποία και εκφράζεται 
με τη μορφή των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται στον τελικό 
πελάτη» [2],

Οι συγγραφείς James R. Stock & Douglas Μ. Lambert [14] αναφέρουν ότι 
το πλαίσιο - συμμαχία των εταιριών που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες 
στην αγορά, σε μία διαδικασία συναλλαγών, ονομάζεται συνήθως 
εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain) ή αλυσίδα ζήτησης (demand chain) ή 
αλυσίδα αξιών (value chain).

Οι καθηγητές J. Shapiro [16] και David Simchi-Levi [3] ορίζουν τις 
εφοδιαστικές αλυσίδες ως δίκτυα εγκαταστάσεων - κόμβων (facilities) 

επιχειρήσεων (εικόνα 1.1) και ως δίκτυα logistics αντίστοιχα. Τα δίκτυα αυτά 
έχουν συνήθως ένα αυθαίρετο αριθμό επιπέδων και κόμβων ανά επίπεδο 
(στην εικόνα 1.1 διακρίνονται τέσσερα επίπεδα - ομάδες κόμβων με την ίδια 

ιδιότητα - π.χ. κέντρα διανομής) και συμμετέχουν σ' αυτά μία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις.
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Εικόνα 1.1: Δίκτυο Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Μία επιχείρηση μπορεί να ανήκει σε πολλά τέτοια δίκτυα με 
διαφορετικούς ή και όμοιους ρόλους σε καθένα από αυτά. Για παράδειγμα, 
μία επιχείρηση μπορεί να είναι ταυτόχρονα προμηθευτής σε μία εφοδιαστική 
αλυσίδα Α, συνεργάτης σε μία εφοδιαστική αλυσίδα Β και πελάτης σε μία 

εφοδιαστική αλυσίδα Γ. Στην ουσία, κάθε πελάτης είναι με τη σειρά του 
προμηθευτής στο αμέσως επόμενο (από δεξιά) δίκτυο της αλυσίδας, στην 

οποία συμμετέχει, έως ότου το τελικό προϊόν να φτάσει στον τελικό 
καταναλωτή. Αντίστροφα, κάθε προμηθευτής αποτελεί πελάτη για το 
αμέσως προηγούμενο, από αριστερά, δίκτυο της αλυσίδας [1,2].

«Η εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain) περιλαμβάνει όλες τις 
δραστηριότητες που αφορούν τη ροή και τη μεταφορά των αγαθών και των 
σχετικών με αυτά πληροφοριών, από το στάδιο των πρώτων υλών 
(extraction) έως τον τελικό χρήστη - καταναλωτή. Τα υλικά και οι 
πληροφορίες ρέουν αμφίδρομα κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας» [1].

Οι εφοδιαστικές αλυσίδες αναφέρονται σήμερα και ως εφοδιαστικές 
κοινότητες [7], οι οποίες συνάπτουν ολοκληρωμένες συνεργασίες που 
χαρακτηρίζονται είτε από μία προσωρινή κατάσταση μερικών συναλλαγών 

είτε από μία και μόνο απλή συναλλαγή ή ακόμη και από μία μακροχρόνια 

επιχειρηματική σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης [13]. Συνθέτονται από μία 

ευρεία ποικιλία διαδικασιών όπως ο σχεδιασμός του δικτύου τους, η 
διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων, οι προμήθειες, ο 

προγραμματισμός παραγωγής, η επεξεργασία των παραγγελιών, η 

διαχείριση των αποθεμάτων, η αποθήκευση, τα logistics (εισερχόμενα και
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εξερχόμενα), η εξυπηρέτηση πελατών αλλά και η απόσυρση - 
απομάκρυνση προϊόντων και υλικών (reverse logistics). Όλες οι παραπάνω 
δράσεις είναι αναγκαίο να προσεγγίζονται ολιστικά, αφού ολόκληρη η 
εφοδιαστική αλυσίδα χαρακτηρίζεται από κοινούς στόχους και επιδιώξεις. 
Δεν είναι αρκετό να βελτιώσει κανείς μία μόνο λειτουργία - διαδικασία της 
εφοδιαστικής του αλυσίδας ή ακόμη και ολόκληρο το τμήμα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας για ένα μέρος της επιχείρησης [3,6,10],

Μία τυπική εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να περιλαμβάνει μία ποικιλία 
συμμετεχόντων που αναλαμβάνουν κάποια στάδια διαδικασιών, όπως οι 
πελάτες, οι λιανοπωλητές, οι χονδρέμποροι / διανομείς, οι κατασκευαστές 
και οι προμηθευτές πρώτων υλών. Η δομή κάθε εφοδιαστικής αλυσίδας 
καθορίζεται κατά κύριο λόγο από το ρόλο του κάθε συμμετέχοντά της. 
Υπάρχουν εφοδιαστικές αλυσίδας που αποτελούνται από όλα τα παραπάνω 
στάδια, αλλά και εφοδιαστικές αλυσίδες στις οποίες παραλείπονται 
συγκεκριμένα στάδια, ως στρατηγική επιλογή της επιχείρησης.

Για παράδειγμα, η γνωστή εταιρία κατασκευής Η/Υ Dell εφαρμόζει την 
τακτική “build to order” ή ‘^ake to order”, σύμφωνα με την οποία η 
παραγγελία ενός πελάτη αποτελεί και την εντολή που ενεργοποιεί την 
κατασκευή ενός προϊόντος από την Dell. Με τον τρόπο αυτό, η Dell έχει 
καταφέρει να μην έχει λιανοπωλητή και διανομέα στην εφοδιαστική της 
αλυσίδα. Ο περιορισμός ή η εξάλειψη σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
όταν γίνεται στοχοθετημένα, είναι βέβαιο ότι περιορίζει τα συνολικά κόστη 

της αλυσίδας και κάνει πιο εφικτή τη συντομότερη παράδοση της 
παραγγελίας [8],

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι - προσεγγίσεις για να περιγράφει 
κανείς τις διαδικασίες μίας εφοδιαστικής αλυσίδας:
■ Κυκλική προσέγγιση: Είναι η παραδοσιακή προσέγγιση, σύμφωνα με 

την οποία οι διαδικασίες σε μία εφοδιαστική αλυσίδα χωρίζονται σε μία 
σειρά από κύκλους (π.χ. κύκλος προμηθειών, κύκλος κατασκευών, κ.α.), 
κάθε ένας από τους οποίους πραγματοποιείται μεταξύ δύο διαδοχικών 
σταδίων της αλυσίδας. Λίγα χρόνια πριν, η παραδοσιακή προσέγγιση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν άφηνε πολλά περιθώρια στην 

ταυτόχρονη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών και τον 

περιορισμό των αποθεμάτων. Όμως οι πρόσφατες εξελίξεις στις 

τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και η καλύτερη
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κατανόηση των στρατηγικών του SCM συνέβαλαν στην ταυτόχρονη 
επίτευξη σημαντικών βημάτων και περιορισμών που έμοιαζαν ως 
αντικρουόμενοι [3],

■ Push / pull προσέγγιση: Οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα εάν αυτές εκτελούνται σύμφωνα 
με τις παραγγελίες των πελατών ή σύμφωνα με τις προβλέψεις 
παραγγελιών των πελατών. Οι διαδικασίες “push” καθορίζονται από τις 
προβλέψεις της επιχείρησης για τη ζήτηση των πελατών, ενώ οι 
διαδικασίες “pull” καθορίζονται από την παραγγελία του πελάτη.

Μία εφοδιαστική αλυσίδα που αποτελείται από περισσότερες διαδικασίες 
“pull”, χαρακτηρίζεται από μικρότερα επίπεδα αποθεμάτων και μικρότερη 
αβεβαιότητα - ρίσκο επιλογών, αφού είναι προφανές ότι είναι πιο 
προσανατολισμένη προς την πραγματική ζήτηση του πελάτη και συνηθίζεται 
μία τέτοια αλυσίδα να την αποκαλούμε “demand chain”. Οι επιχειρήσεις που 
επιλέγουν την προσέγγιση αυτή είναι περισσότερο προσανατολισμένες στον 
πελάτη (customer centric) και η τάση αυτή είναι κυρίαρχη τα τελευταία 
χρόνια [8],

Δεδομένης λοιπόν της σημασίας που έχει η εφοδιαστική αλυσίδα, η 
επίβλεψη και η αξιολόγηση της απόδοσης της έχει εξελιχθεί σε μία 
αναγκαιότητα. Το 1997 οι επιχειρήσεις των Η.Π.Α. ξόδεψαν $862 δις ή 
περίπου το 10% του Α.Ε.Π. των Η.Π.Α. σε δραστηριότητες που αφορούσαν 
τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες. Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται το 

κόστος μετακίνησης, αποθήκευσης, και ελέγχου των προϊόντων κατά μήκος 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Φυσικά μέσα στον αριθμό αυτό εκτιμάται ότι 
περιλαμβάνονται και πολλά αδικαιολόγητα κόστη, εξαιτίας υπερβολικών 
αποθεμάτων, μη επιτυχημένων στρατηγικών μεταφοράς κ.α., γεγονός που 
σημαίνει ότι τα περιθώρια βελτίωσης του ποσοστού αυτού παραμένουν 
σημαντικά [8], Στην περίπτωση της Ελλάδας δεν αναφέρεται από τους 

αρμόδιους φορείς παρόμοια μέτρηση ή εκτίμηση, τόσο ως απόλυτη τιμή όσο 

και ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

1.2.1 Τεχνολογία και εφοδιαστική αλυσίδα

Από το 1980 έως το 1990 οι προσπάθειες για επιχειρηματική 

αποδοτικότητα χαρακτηρίζονταν από την παραδοσιακή νοοτροπία - 

κουλτούρα και εσωστρέφεια. Πολλά μέλη εφοδιαστικών αλυσίδων έστιασαν
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το ενδιαφέρον τους σε εσωτερικά projects ενοποίησης (ανάμεσα στα 
συστήματα των τμημάτων), ξοδεύοντας αρκετά εκατομμύρια σε ERP και 
άλλα εταιρικά συστήματα.

Τα τελευταία δύο χρόνια είναι γεγονός ότι έχει εμφανιστεί μία νέα 
προσέγγιση στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις 
εστιάζουν τις προσπάθειές τους στην ενοποίηση των διαδικασιών τους και 
κατ' επέκταση των συστημάτων τους με τους συνεργάτες τους. Με τον 
τρόπο αυτό ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η εκτίμηση της εταιρίας IDC ότι «οι 
σύγχρονες επιχειρήσεις, προκειμένου να παραμείνουν βιώσιμες και 
ανταγωνιστικές, θα αναγκαστούν να ενοποιήσουν τις εφοδιαστικές τους 
αλυσίδες» [12],

Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να κατανοούν ότι η πλήρως ενοποιημένη 
προσέγγιση της εφοδιαστικής αλυσίδας, που διασυνδέει τους προμηθευτές 
με τους πελάτες, είναι δυνατό να αποκτηθεί μέσα από την υιοθέτηση των 
τεχνολογιών του διαδικτύου Internet. Το νέο αυτό μοντέλο της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, σύμφωνα με τον συνεργάτη της PriceWaterhouse κ. Robin Tye 
στον τομέα της συμβουλευτικής υπηρεσιών διαχείρισης, «θα ήταν ίσως 
καταλληλότερο να αποκαλείται εφοδιαστικός ιστός (supply web), αφού 
ακόμη και η ονομασία «εφοδιαστική αλυσίδα» δημιουργεί την αίσθηση μίας 
προκαθορισμένης σειράς διασυνδέσεων, μονής συνήθως κατεύθυνσης» 
[9,13], Μία ισχυρά ενοποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία συνδυάζεται 
από τεχνολογίες που προάγουν τη συνεργασία, συνιστά μία διαμοιραζόμενη 
αλυσίδα αξιών, που παρέχει αυξημένη αποδοτικότητα, μειωμένα κόστη και 
μεγαλύτερη ικανοποίηση στους πελάτες [7],

To Internet δεν αποτελεί μόνο την τεχνολογική πλατφόρμα - κλειδί μέσω 
της οποίας μπορεί να βελτιωθεί αισθητά η απόδοση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, αλλά διευκολύνει την ανάπτυξη διαεταιρικών δεικτών απόδοσης. 
Πολλές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει επιτυχώς στην υλοποίηση 
μετρήσεων - δεικτών διαλειτουργικής απόδοσης, γεγονός το οποίο 
αναμφισβήτητα βοηθάει τους διοικούντες στην αναζήτηση και τη συνεχή 
επίβλεψη βελτιώσεων στην απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

1.3 Η Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM)

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) είναι ένας όρος που 

χρησιμοποιείται κατά κόρο από το τέλος της δεκαετίας του 1980, παρόλο
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που σημειώνεται αξιοσημείωτη σύγχυση σχετικά με την πραγματική του 
σημασία [2,14]. Χαρακτηρίζεται από μία πληθώρα διαφορετικών ορισμών, 
κυρίως εξαιτίας του μεγάλου εύρους των δραστηριοτήτων που καλύπτει, της 
πολυπλοκότητάς τους και των διαφορετικών αντιλήψεων με τις οποίες 
εξετάζεται από πολλούς ειδικούς του χώρου. Έχει μάλιστα ειπωθεί [2] ότι οι 
συζητήσεις για τον όρο SCM συχνά περιέχουν πολύπλοκη ορολογία, που 
περιορίζει τη δυνατότητα κατανόησης του θέματος και την 
αποτελεσματικότητα των πρακτικών εφαρμογών του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Journal of Business Logistics Vol. 
22, No.2, 2001 «Defining Supply Chain Management» [2], στο οποίο οι 
ορισμοί του SCM που συγκεντρώθηκαν και ερευνήθηκαν διαφέρουν από 
συγγραφέα σε συγγραφέα, με αποτέλεσμα οι ερευνητές να αποφασίσουν να 
κατατάξουν τους ορισμούς αυτούς σε τρεις κατηγορίες: α) το SCM ως 
φιλοσοφία διαχείρισης, β) το SCM ως σύνολο δραστηριοτήτων για την 
υλοποίηση μίας φιλοσοφίας διαχείρισης και γ) το SCM ως ένα σύνολο από 
διαδικασίες διαχείρισης. Και μόνο η κατηγοριοποίηση αυτή καταδεικνύει τη 
σύγχυση που επικρατεί για τον όρο. Ανάμεσα στους ορισμούς της έρευνας 
αυτής ξεχωρίζουν οι ακόλουθοι:

«Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μία αντίληψη, της οποίας ο 
πρωταρχικός στόχος - αντικείμενο είναι η ενοποίηση και η διαχείριση των 
προμηθειών, της ροής και του ελέγχου των υλικών, χρησιμοποιώντας μία 

συνολική συστηματική προσέγγιση (a total systems perspective) κατά μήκος 
πολλαπλών λειτουργιών και πολλαπλών βαθμιδών - στρωμάτων 
προμηθευτών». (Monczka, Trent and Handfield, 1998)

«Το αντικείμενο της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ο 
συγχρονισμός των απαιτήσεων του πελάτη με τη ροή των υλικών από τους 
προμηθευτές, προκειμένου να επιτευχθεί μία ισορροπία ανάμεσα σε 
στόχους που κατά γενική ομολογία χαρακτηρίζονται ως αντιτιθέμενοι, όπως 
το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τον πελάτη, η διαχείριση μικρών 

αποθεμάτων και το χαμηλό κόστος ανά μονάδα προϊόντος ή υπηρεσίας» 

(Stevens, 1988).

Από την παραπάνω έρευνα, η ομάδα κατέληξε σε ένα ορισμό που θεωρεί 
ότι αποτελεί μία συνένωση όλων των διαφορετικών όψεων των ορισμών 

που εξετάστηκαν. Ο ορισμός αυτός είναι ο ακόλουθος:
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«Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ορίζεται ως ένας συστηματικός 
και στρατηγικός συντονισμός των παραδοσιακών επιχειρηματικών 
διαδικασιών και των τακτικών που εφαρμόζονται, τόσο στο εσωτερικό μίας 
συγκεκριμένης εταιρίας όσο και διαμέσου των επιχειρήσεων μίας 
εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης 
απόδοσης της εταιρίας αλλά και της εφοδιαστικής αλυσίδας ως ολότητας».

Μερικοί ακόμη από τους επικρατέστερους ορισμούς που προέκυψαν από 
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, που πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της παρούσας εργασίας, είναι οι ακόλουθοι:

«Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) αφορά τη διαχείριση των 
ροών πληροφορίας, προϊόντων, ή διαθέσιμων χρηματικών πόρων μεταξύ 
των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο τη μεγιστοποίηση της 
συνολικής κερδοφορίας». [8]

Ένα ακόμη ορισμός από τους συγγραφείς Douglas Μ. Lambert, Martha 
C. Cooper and Janus D. Pagh αναφέρει ότι «η διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας είναι η ενοποίηση των κύριων επιχειρηματικών διαδικασιών, από 
τον τελικό χρήστη έως τον αρχικό προμηθευτή που παρέχει προϊόντα, 
υπηρεσίες και πληροφορίες, η οποία δημιουργεί προστιθέμενη αξία στους 
πελάτες αλλά και στην ίδια την εταιρία». [14]

Με τον παραπάνω ορισμό συμφωνούν και οι συγγραφείς Robert Β. 
Handfield και Ernest L. Nichols, Jr. [1], αφού θεωρούν ότι «η διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ουσιαστικά η ενοποίηση των δραστηριοτήτων 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ενοποίηση αυτή επιτυγχάνεται μέσα από ένα 
σύνολο κατάλληλα συντονισμένων σχέσεων μεταξύ όλων των κόμβων της 
εφοδιαστικής αλυσίδας (προμηθευτών πρώτων υλών, κατασκευαστών, 
διανομέων, λιανοπωλητών), έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα διατηρήσιμο, για 
όλα τα μέλη της αλυσίδας, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Και για τον Jeremy Shapiro [16] ο όρος SCM, περιλαμβάνει έννοιες 
σχετικές με τον ενοποιημένο επιχειρησιακό σχεδίασμά (integrated business 

planning), ο οποίος υιοθετήθηκε από ειδικούς στο χώρο των logistics, 

αξιωματικούς στρατού αλλά και γνώστες της επιχειρησιακής έρευνας, από το 

1950 και έπειτα. Ο Shapiro θεωρεί ότι ο ενοποιημένος επιχειρησιακός 
σχεδιασμός έχει πλέον γίνει πραγματικότητα, εξαιτίας της προόδου στην 

πληροφοριακή τεχνολογία, αλλά οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ακόμη
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αρκετά να μάθουν όσο αφορά την εφαρμογή αναλυτικών εργαλείων, τα 
οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξή του παραπάνω σχεδιασμού. 
Επιπλέον ο ίδιος αναφέρει ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις θα πρέπει κατά 
κύριο λόγο να μάθουν να προσαρμόζουν τις επιχειρηματικές τους 
διαδικασίες στις ικανότητες των εργαλείων αυτών.

Για να αντιληφθούμε καλύτερα τον όρο SCM μπορούμε να τον 
φανταστούμε ως ένα βρόχο που ξεκινάει από τον πελάτη και καταλήγει στον 
πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι η παραγγελία του πελάτη ενεργοποιεί τις 
διαδικασίες SCM και αντίστροφα οι εφαρμογές των διαδικασιών SCM 
συγκλίνουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. Μέσα στο 
βρόχο αυτό υπάρχει ροή υλικών, τελικών προϊόντων και πληροφοριών που 
περιγράφουν το σύνολο των συναλλαγών. Στην πραγματικότητα η 
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, 
αφού οι σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες είναι ουσιαστικά πολύπλοκα 
δυναμικά δίκτυα οργανισμών και εγκαταστάσεων, με διαφορετικούς και 
συχνά αλληλοσυγκρουόμενους στόχους. [17]

Τέλος, για τον καθηγητή David Simchi-Levi και τους Philip Kaminsky και 
Edith Simhci-Levi [3] «το SCM είναι ένα σύνολο προσεγγίσεων που 
χρησιμοποιούνται για να ενοποιήσουν αποτελεσματικά τους προμηθευτές, 
τους κατασκευαστές, τις αποθήκες και τα καταστήματα, έτσι ώστε τα 
προϊόντα να παράγονται και να διανέμονται στις σωστές ποσότητες, στις 
σωστές τοποθεσίες και στο σωστό χρόνο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται 
κατά μήκος ολόκληρου αυτού του συστήματος τα κόστη, ενώ παράλληλα θα 
ικανοποιούνται τα επίπεδα απαιτήσεων των πελατών». Και στην περίπτωση 
αυτή βέβαια η λέξη κλειδί είναι η ενοποίηση (integration), όμως εδώ είναι 
περισσότερο εμφανής η ταύτιση του όρου SCM με τα logistics.

Μερικά από τα κύρια ζητήματα τα οποία άπτονται του SCM είναι ο 
σχεδιασμός των προϊόντων και του δικτύου διανομής, ο έλεγχος των 
παραγγελιών και των αποθεμάτων, η ενεργοποίηση διαδικασιών που 

αφορούν τις προμήθειες, ο προγραμματισμός παραγωγής, οι στρατηγικές 

συνεργασιών που υιοθετεί η επιχείρηση ή ολόκληρη η εφοδιαστική αλυσίδα, 

η ενοποίηση των πληροφοριακών ροών μέσω της τεχνολογίας και των 

συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και η μεγιστοποίηση της αξία που 
αποδίδεται στον πελάτη, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση στα κόστη της 

επιχείρησης.

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης
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Η ολοκληρωμένη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες φάσεις - στάδια αποφάσεων, ανάλογα με τη συχνότητα των 
αποφάσεων και το χρονικό διάστημα επιρροής τους:
■ Στρατηγικό επίπεδο: περιλαμβάνονται αποφάσεις για την τοποθεσία 

εργοστάσιων και κέντρων διανομής (distribution centers - DC) της 
επιχείρησης, τη ροή των υλικών κατά μήκος του δικτύου logistics, κ.ο.κ. 
Κάθε μία από τις παραπάνω αποφάσεις είναι στρατηγικού χαρακτήρα, 
αφού έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην επιχείρηση (long term). 
Στο στάδιο αυτό ανήκει και η απόφαση της εταιρίας για την επιλογή των 
πληροφοριακών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν

■ Τακτικό επίπεδο: καθορίζεται μία ομάδα κανονισμών που περιγράφουν 
βραχυπρόθεσμες λειτουργίες και ανανεώνονται συνήθως μία φορά 
στους τρεις και μία φορά στους δώδεκα μήνες. Εδώ σχεδιάζονται οι 
αποφάσεις που λήφθηκαν στο προηγούμενο (στρατηγικό) στάδιο και 

περιλαμβάνονται ζητήματα αγορών και παραγωγής (ποιες αγορές 
τροφοδοτούνται από ποιες τοποθεσίες), πολιτικές αποθεμάτων 
(σχεδίασμά της ανατροφοδότησης των αποθεμάτων), στρατηγικές 
μεταφορών κ.α.

■ Λειτουργικό επίπεδο: περιλαμβάνει αποφάσεις που λαμβάνονται με 
χρονικό ορίζοντα εβδομάδας ή μερικών ημερών, όπως ο 
προγραμματισμός, η δρομολόγηση η εκφόρτωση οχημάτων. Στο στάδιο 
αυτό, κάθε παραγγελία κατανέμεται στο απόθεμα της εταιρίας, 
καθορίζεται η ανανέωση του αποθέματος, η ημερομηνία παράδοσης της 
παραγγελίας και ο τρόπος αποστολής της, κ.α. [3,8]

1.3.1 Πληροφοριακή τεχνολογία και SCM

Η τεχνολογία συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, πάνω στον οποίο μπορεί να στηθεί το χτίσιμο μίας 
ισχυρής και ανταγωνιστικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Δεν είναι άλλωστε 
τυχαίο το γεγονός ότι η εταιρία συμβούλων Accenture (στο παρελθόν 
Andersen Consulting) ανάμεσα στις επτά αρχές από τις οποίες θεωρεί ότι 

διέπεται το SCM περιλαμβάνει την ανάπτυξη μίας ευρείας στρατηγικής για 

την τεχνολογία (supply chain-wide technology strategy). Κατ' ανάλογο 

τρόπο και ο καθηγητής D. Simchi-Levi αναφέρει την πληροφοριακή 

τεχνολογία και τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων ως ένα από τα 

βασικότερα ζητήματα του SCM [6, 7],

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices
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O J. Shapiro [14], αναδεικνύοντας την αυξημένη σπουδαιότητα που 
παρουσιάζουν η Πληροφοριακή Τεχνολογία (Information Technology) και η 
Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management), κάνει 
χρήση του μοντέλου της αλυσίδας αξιών (value chain) ή προστιθέμενης 
αξίας (value added chain) του Michael Ε. Porter. Ο απόλυτα αντικειμενικός 
στόχος μίας επιχείρησης είναι να προσθέτει αξία στα προϊόντα ή στις 
υπηρεσίες της σε κάθε στάδιο της αλυσίδας - δικτύου της. Ο J. Shapiro 
πρόσθεσε και επέκτεινε το παραπάνω μοντέλο με τους όρους IT και SCM, 
καταδεικνύοντας το ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο που αναλογεί σ' αυτούς 
στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να ενισχύσουν την αξία των 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Παράλληλα, στο νέο αυτό μοντέλο 
(εικόνα 1.2) διαφαίνεται ότι περιορίζεται σταδιακά το αντίστοιχο μερίδιο των 
πρωταρχικών - πρωτογενών δραστηριοτήτων της αλυσίδας αξιών (π.χ. 
Inbound & Outbound Logistics, Operations κ.α.).

Εικόνα 1.2 : Το επεκτεταμένο μοντέλο της αλυσίδας αξιών του J. Shapiro

Η πληροφορία είναι το πρωτεύων συστατικό που συμβάλλει στην 
ενοποίηση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι ροές προϊόντων 

ενεργοποιούνται, αφού πρώτα ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες ροές 

πληροφοριών [14].

Οι καινοτόμες δομές διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας εμφανίζονται 
συνεχώς με ραγδαίους κυριολεκτικά ρυθμούς. Οι δομές αυτές 
ενσωματώνουν επεκτεταμένη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές
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προμηθειών, οι οποίες χρησιμοποιούν συναλλαγές βασισμένες στο 
διαδίκτυο και στα hubs, καθώς επίσης και διαδραστικούς μηχανισμούς 
ανταλλαγής δεδομένων και προηγμένους αλγόριθμους βελτιστοποίησης και 
εναρμόνισης, οι οποίοι συνδέουν τους πελάτες με τους προμηθευτές για την 
κατ’ ιδίαν συναλλαγή τους.

Τα είδη δικτύων που αναπτύσσονται και αφορούν τη διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνουν [7]:
■ Ιδιωτικά δίκτυα (private networks): Θεωρούνται ιδανικά για

μακροχρόνιες, βαρύνουσας σημασίας, σχέσεις
■ Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (Virtual private networks, VPNs): Είναι ασφαλείς 

δίοδοι επικοινωνίας κατά μήκος διαμοιραζόμενων κοινών δικτύων, όπως 
είναι το Internet, και είναι δομημένα κατά τρόπο που να μπορούν να 
διασυνδέουν πολλούς προμηθευτές με γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο.

■ Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω του Internet: επιτρέπει στους συνεργάτες 
- μέλη της αλυσίδας να έχουν πρόσβαση στις εσωτερικές διεργασίες μίας 
επιχείρησης, με τη χρήση ενός απλού λογισμικού πλοήγησης (Web 
browser).

■ Πύλες (Portals): επιτρέπει την πραγματοποίηση πολύ ευέλικτων και 
οικονομικά ευνοϊκών διασυνδέσεων με ένα μεγάλο εύρος προμηθευτών 
και γενικότερα συνεργατών.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις πρακτικές SCM προκαλείται από τις 
ευκαιρίες που παρουσιάζουν τα άφθονα δεδομένα και οι προηγμένες 
μέθοδοι ανάλυσης, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση 
κόστους και οφέλη για την επιχείρηση. Το πρωταρχικό θέμα στη διαχείριση 
της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι εάν μπορούν να δεσμευτούν τα 
δεδομένα που χρειάζεται η επιχείρηση, αλλά ποια από τα δεδομένα θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν και πια να αγνοηθούν [3],

1.4 SCM υπερσύνολο των Logistics

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) συνεχίζει, σε πολλές 

περιπτώσεις ακόμη και σήμερα, να προκαλεί αξιοσημείωτη σύγχυση - 

διαφωνία σχετικά με την πραγματική του σημασία [2,6,14], Η σύγχυση αυτή 
προκύπτει από τις διαφοροποιημένες οπτικές γωνίες με τις οποίες οι 
συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται ή εκτιμούν την εφοδιαστική αλυσίδα, οι 

οποίες και περιλαμβάνουν όλους τους συνεργάτες της επιχείρησης, με
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έμμεσο ή άμεσο τρόπο. Ένας ακόμη λόγος που ευνόησε την παραπάνω 
σύγχυση είναι το γεγονός ότι «η αντίληψη που αφορά τη διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας προήρθε από τη βιβλιογραφία που αφορά τα 
logistics, ενώ είναι κοινά αποδεκτό ότι τα logistics επηρέαζαν σε σημαντικό 
βαθμό την αντίληψη SCM» (Bowersox, Carter, και Monczka 1985) [2],

Το φυσικό επακόλουθο για όσους αναζητούν το εύρος των αρμοδιοτήτων 
του SCM είναι να αναρωτηθούν ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα logistics 
και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM). Είναι, άλλωστε, γεγονός 
ότι ο όρος διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει ταυτιστεί στη 
συνείδηση πολλών ανθρώπων του χώρου όχι μόνο με ένα πλήθος ορισμών, 
αλλά και ως ταυτόσημος ή ανάλογος του όρου logistics.

Συνεχίζοντας την αναδρομή στην αντίστοιχη βιβλιογραφία και ερευνώντας 
τις τελευταίες τάσεις που εκφράζονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα και 
τους ειδικούς (επαγγελματίες συμβούλους, συγγραφείς κ.α.) για το θέμα 
αυτό, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μόλις πρόσφατα, από το 1998 και μετά, ο 
όρος SCM έχει επίσημα θεωρηθεί ότι είναι ευρύτερος από τον όρο logistics.

Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότεροι ειδικοί του χώρου (σύμβουλοι, 
ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες) αντιμετώπιζαν το SCM ως ταυτόσημο όρο 
της διαχείρισης logistics, όπως αυτή είχε οριστεί το 1986 από το Council of 
Logistics Management, δηλαδή :

«Logistics είναι η διαδικασία του σχεδιασμού, της υλοποίησης και του 
ελέγχου της οικονομικά αποδοτικής ροής και αποθήκευσης πρώτων υλών, 
ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων και της σχετιζόμενης με τα παραπάνω 
πληροφοριακής ροής, από το σημείο προέλευσης έως το σημείο 
κατανάλωσης, με στόχο τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις των πελατών». 
[14,18]

Με βάση τον παραπάνω ορισμό και τις αρχές της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και ο ακαδημαϊκός David Simchi-Levi [3] θεώρησε 
ότι δεν είναι εμφανής κάποια ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στις δύο 
παραπάνω έννοιες. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) 

αντιμετωπίζονταν λοιπόν ως μία ευρύτερη μορφή logistics που 

επεκτείνονταν στο εξωτερικό των επιχειρήσεων, προκειμένου να 

διασυνδέονται με την επιχείρηση οι προμηθευτές και οι πελάτες της.
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To αίτιο που προκάλεσε τη σύγχυση είναι το γεγονός ότι τα logistics 
συνιστούν την κυριότερη δεξαμενή λειτουργιών (functional silo) στο 
εσωτερικό των επιχειρήσεων, η οποία ασχολείται με τη διαχείριση των υλών 
και των πληροφοριακών ροών της εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι σαφώς 
προσανατολισμένα στο εύρος αρμοδιοτήτων της αλυσίδας αυτής.

Όμως όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Martha C. Cooper, Douglas 
Μ. Lambert, και Janous D. Pagh [14], στην εργασία The International 
Journal of Logistics Management 8, no. 1 1997, “Supply Chain
Management: More than a new name for Logistics," «η διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ακόμη 
συνώνυμο ή νέο όνομα για τα logistics». Η παραπάνω διαφοροποίηση 

οδήγησε το 1998 το Council of Logistics Management στην τροποποίηση 

του ορισμού για τα logistics, από τον οποίο γίνεται ξεκάθαρο ότι η διαχείριση 
των logistics αποτελεί ένα τμήμα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Ο νέος αυτός ορισμός είναι ο ακόλουθος:

«Τα logistics αποτελούν το τμήμα εκείνο της διαδικασίας της 
εφοδιαστικής αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την οικονομικά 
αποδοτική ροή και αποθήκευση πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών 

προϊόντων και τη σχετιζόμενη με τα παραπάνω πληροφοριακή ροή, από το 
σημείο προέλευσης έως το σημείο κατανάλωσης, με στόχο τη συμμόρφωση 
στις απαιτήσεις των πελατών». [2,14,18]

Γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι ο ορισμός της διαχείρισης της εφοδιαστικής 
αλυσίδας αναδιαμορφώθηκε, από την ενοποίηση των διαδικασιών logistics 
στα στάδια της αλυσίδας, στην ενοποίηση και διαχείριση των βασικών 
επιχειρηματικών διαδικασιών κατά μήκος της αλυσίδας. Η διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας δε συνιστά επομένως μία ακόμη έννοια 
εντυπωσιασμού των logistics (Metz 1998) [6].

Τα logistics δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αποδοτική μεταφορά και 
αποθήκευση, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. 

Όμως, είναι γεγονός ότι η προστιθέμενη αξία προς τον πελάτη και η 

ικανοποίησή του, παράγοντες που ενισχύουν τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, απαιτούν για την επίτευξη τους περισσότερα 

από τις διαδικασίες logistics. [2]
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Οι συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς (αυξημένος ανταγωνισμός, υψηλές 
προσδοκίες πελατών, περιορισμένος κύκλος ζωής προϊόντων) αναγκάζουν 
καθημερινά πολλές σύγχρονες κορυφαίες επιχειρήσεις να μεταβούν από τη 
φυσική διαχείριση των logistics σε πιο προηγμένες μεθόδους διαχείρισης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπρόσθετα, είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια 
πολλές επιχειρήσεις μείωσαν τα κατασκευαστικά τους κόστη στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις ο μόνος δυνατός δρόμος για 
περαιτέρω μείωση στα κόστη και τους χρόνους απόκρισης είναι η αποδοτική 
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. [17]

Παρόλα αυτά όμως, η παραπάνω σύγχυση μεταξύ των logistics και του 
SCM είναι σχεδόν βέβαιο ότι επηρέασε τελικά τη δομή και το εύρος των 
συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain 
Management systems - SCMs).

1.5 Συμπεράσματα - Αποτίμηση του χαρακτήρα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και της διαχείρισής της (SCM)

Ο αντικειμενικός στόχος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η μεγιστοποίηση 
της συνολικής αξίας που παρέχεται στον πελάτη [8]. Η εφοδιαστική αλυσίδα 
πρέπει να αναδιαμορφώνεται για να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις των καταναλωτών. Η ανάπτυξη χαρακτηριστικών ευελιξίας 
(agility) επιτρέπει την αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
αποφέροντας τις ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις σ' αυτή. [6]

Από τα προηγούμενα γίνεται αντιληπτό ότι η εφοδιαστική αλυσίδα 
ορίζεται ως ένα δίκτυο επιχειρήσεων που:
■ συνήθως περιλαμβάνει ολόκληρο το εύρος σταδίων - δράσεων (από την 

προμήθεια πρώτων υλών έως την τελική κατανάλωση)
■ Χαρακτηρίζεται από ολιστική προσέγγιση - ενοποίηση των διαδικασιών 

και υψηλό επίπεδο συνεργασίας

■ Η συμμετοχή μίας επιχείρησης σ' αυτό εξαρτάται από τη δυνατότητά της 
επιχείρησης να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία, τόσο στον τελικό 

καταναλωτή, όσο και σε κάθε επιχείρηση - μέλος της αλυσίδας,

■ Η δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας μίας επιχείρησης σχετίζεται άμεσα με 

την ικανότητά της να παρέχει τα προϊόντα - υπηρεσίες της στην αγορά 

γρήγορα, φθηνά και με την καλύτερη δυνατή ποιότητα [12].

■ Η τεχνολογία διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην εξέλιξη και τις τάσεις της
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■ Είναι μία δυναμική διαδικασία, που τροποποιείται - μεταβάλλεται 
συνεχώς και κατ' επέκταση δεν υπάρχουν σταθερές λύσεις και εύκολες 
απαντήσεις σε κάθε πρόβλημα. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η ικανότητα 
των επιχειρήσεων να προσαρμόζονται ταχύτατα στις συχνές αλλαγές 
των δεδομένων της αλυσίδας (εφοδιασμός, παραγωγή - μεταποίηση, 
αποθήκευση, διανομή - διακίνηση) [3,6].

Η πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας συνιστά ένα από τα 
κυριότερα εμπόδια και χαρακτηριστικά, στην οποία οφείλεται τις 
περισσότερες φορές η αποτυχία υλοποίησης των πρακτικών SCM σε μία 
επιχείρηση [3]. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) αφορά τις 
προσπάθειες που γίνονται από τις επιχειρήσεις (ή την κεντρική επιχείρηση - 
focal) για τον έλεγχο και το βέλτιστο συντονισμό των βασικών 
δραστηριοτήτων της αλυσίδας. Πολλοί μάλιστα θεωρούν ότι ο όρος αυτός 
στην ουσία είναι μία ολόκληρη φιλοσοφία [11],

Κατ’ ανάλογο τρόπο, από το σύνολο των ορισμών που παρουσιάστηκαν 

προκύπτει ότι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας:
■ αφορά κατά κύριο λόγο την αποδοτική ενοποίηση, μεταξύ μίας ομάδας 

επιχειρήσεων, της ροής υλικών και πληροφοριών, μέσα από τις 
διαδικασίες προσφοράς - εφοδιασμού (supply) και ζήτησης (demand).

■ Έχει ως αντικειμενικό της στόχο την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος, κατά μήκος ολόκληρου του 
συστήματος. Η έμφαση δεν είναι απλά και μόνο στην ελαχιστοποίηση 

του μεταφορικού κόστους ή τον περιορισμό των αποθεμάτων, αλλά στη 
συστημική προσέγγιση (systems approach)

■ παρέχει μία πλήρη εικόνα διαχείρισης από την πρώτη ύλη έως το τελικό 
προϊόν και επομένως είναι αναγκαία για την ενίσχυση του 
ανταγωνιστικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων

■ συνιστά μία στρατηγική προσέγγιση, η οποία περικλείει τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης σε όλα τα στάδια, από το στρατηγικό 
επίπεδο έως το τακτικό και το λειτουργικό επίπεδο (δεν περιορίζεται στα 
logistics του λειτουργικού επιπέδου)

■ είναι στην ουσία η πρόκληση της εναρμόνισης της προσφοράς με τη 

ζήτηση

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η ενοποίηση συνιστά τη λέξη κλειδί του 

SCM, προκειμένου η επιχείρηση να ελέγχει πλήρως τις δραστηριότητές της,
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περιορίζοντας τα κόστη και βελτιώνοντας παράλληλα τα επίπεδα 
εξυπηρέτησης των πελατών. Όμως η έννοια αυτή συνιστά ένα ιδιαίτερα 
δύσκολο εγχείρημα για δύο κυρίως λόγους [6, 14]:
■ Διαφορετικοί τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν συχνά 

αντικρουόμενους στόχους, (π.χ. οι προμηθευτές θέλουν να παραδίδουν 
μεγάλες παραγγελίες και ευελιξία στην ημερομηνία παράδοσης - οι 
κατασκευαστές θέλουν χαμηλά αποθέματα και να παραγγέλνουν μόνο 
τις αναγκαίες ποσότητες την κατάλληλη στιγμή για μεταποίηση και 
προώθηση στον τελικό πελάτη).

■ Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα δυναμικό σύστημα (μεταβάλλονται 
ταυτόχρονα οι απαιτήσεις των πελατών, αλλά και οι σχέσεις των μελών 
της εφοδιαστικής αλυσίδας), το οποίο εξελίσσεται με το πέρασμα του 
χρόνου. Οι συχνές μεταβολές αυτού του συστήματος δημιουργούν 

ποικίλα προβλήματα και δυσκολεύουν ουσιαστικά την επιλογή μίας 
κατάλληλης στρατηγικής για τη διαχείρισή του (SCM)

■ Πολλά από τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις στις διαδικασίες τις εφοδιαστικής αλυσίδας είναι σχετικά 
καινούργια και δεν υπάρχει κατάλληλη γνώση - κατανόηση του συνόλου 

των θεμάτων τα οποία εμπλέκονται.

Η αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων και η επιλογή της 
κατάλληλης στρατηγικής SCM εστιάζεται στην ολοκλήρωση της 
πληροφοριακής δομής (info structure) της αλυσίδας. Η ολοκλήρωση αυτή 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών της 
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ICT) και ειδικότερα των εφαρμογών 
και των πρακτικών που ακολουθούνται στον τομέα αυτό [16]. Με ένα 
πλήθος προϊόντων στο χώρο αυτό, οι εταιρίες μπορούν να σχεδιάσουν, να 
εφαρμόσουν, να βελτιστοποιήσουν και να ελέγχουν επαρκώς τις 
εφοδιαστικές τους αλυσίδες.

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια οριοθέτησης της δομής και 

του εύρους των συστημάτων SCMs, μέσα από τη μελέτη των θέσεων ενός 

συνόλου ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του χώρου.
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2.1 Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά θα παρουσιαστεί ο ρόλος της πληροφορίας 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργία της 
πληροφορικής τεχνολογίας και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
καθώς και στους στόχους των συστημάτων SCM. Παράλληλα, θα 
πραγματοποιηθεί μία σύντομη ιστορική αναδρομή στα χαρακτηριστικά και το 
ρόλο των πρόδρομων συστημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας (MRP I & II, 
DRP I & II και ERP), ενώ θα ολοκληρωθεί μία εκτεταμένη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση όσον αφορά τις θεωρήσεις των SCMs, σύμφωνα με 
ακαδημαϊκούς και αναλυτές του χώρου. Επιπλέον, θα δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στις διαφορές των ERPs από τα SCMs, ενώ τέλος θα 
ακολουθήσουν τα κυριότερα συμπεράσματα και η αποτίμηση των 
χαρακτηριστικών των SCMs.

2.2 Ο ρόλος της πληροφορίας στην εφοδιαστική αλυσίδα

Κάθε χαρακτηριστικό της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. πρώτη ύλη, προϊόν 
- ενδιάμεσο ή τελικό -, χρόνος, πόροι - χρήμα, ανθρώπινο δυναμικό, 
υποδομές - μηχανές, οχήματα κ.α.) περιγράφεται από ένα σύνολο 
δεδομένων, τα οποία επεξεργάζονται κατάλληλα, ώστε να αποτελέσουν 
πληροφορία. Στην ουσία, η πληροφορία είναι η μεταβλητή που 
περιγράφει κάθε οντότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η ίδια η πληροφορία πολύ συχνά αποτελεί προϊόν, το οποίο διακινείται 

μέσω μίας εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ υπάρχουν άϋλα προϊόντα που 
μπορούν να μεταφερθούν με τη φυσική έννοια μέσα από το δίκτυο (π.χ. 
software). Η έλλειψη της πληροφορίας ή η αδυναμία στη διαχείριση και 
αξιοποίησή της συνεπάγεται μειωμένη επιχειρηματική αξιοπιστία, 
γεγονός που μεταφράζεται πλέον εκθετικά σε απώλεια του μεριδίου αγοράς 
και της ανταγωνιστικότητας στο διεθνές περιβάλλον.

Οι συγγραφείς Sunil Chopra και Peter Meindl [8] κατατάσσουν την 

πληροφορία σε πρωταγωνιστική θέση ανάμεσα στους τέσσερις κύριους 

παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν την απόδοση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (αποθέματα, μεταφορές, υποστηρικτικά μέσα - κτίρια, εξοπλισμός,
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κ.α. - και πληροφορία). Αναφέρουν ότι αποτελεί το συστατικό που 
διασυνδέει άμεσα τους παράγοντες αυτούς και όλα τα ζητήματα διαχείρισης, 
με απώτερο στόχο την ενοποίηση των διαδικασιών κατά μήκος της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, τη βέλτιστη δυνατή εποπτεία τους και κατ' επέκταση 
την υποστήριξη των διοικούντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η δεδομένη αλληλεπίδραση των διαδικασιών μίας εφοδιαστικής αλυσίδας 
θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας την ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση κάθε σταδίου της. Για παράδειγμα, ο τομέας κατασκευών 
μίας επιχείρησης δεν αρκεί πλέον σήμερα να γνωρίζει μόνο το επίπεδο του 
αποθέματος. Είναι απαραίτητο να γνωρίζει το μέγεθος και την ποιότητα της 
ζήτησης των πελατών, καθώς και τους χρόνους απόκρισης των 
παραγγελιών πρώτων υλών της επιχείρησης.

Όμως, η πληροφορία συνιστά το κυριότερο συστατικό όχι μόνο σε κάθε 

στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και σε κάθε στάδιο της λήψης 
αποφάσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, από το στρατηγικό μέρος 
(strategic), στο κομμάτι του σχεδιασμού (planning) και τέλος στο λειτουργικό 
(operational) κομμάτι.

Εκτός όμως από τον «ποσοτικό» χαρακτήρα της πληροφορίας ιδιαίτερη 
σημασία για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έχουν και τα ακόλουθα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της [8]:

■ Η πληροφορία πρέπει να είναι έγκυρη και ακριβής. Η πληροφορία 
πρέπει να δίνει την ακριβή εικόνα για το κάθε τμήμα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Στην αντίθετη περίπτωση οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι 
λανθασμένες και ισχύει η γνωστή ρήση: «Garbage in, garbage out», 
δηλαδή εάν τα εισαγόμενα δεδομένα σ' ένα οποιοδήποτε πληροφοριακό 
σύστημα είναι κακής ποιότητας, ανάλογα κακής ποιότητας θα είναι και τα 
εξαγόμενα, δηλαδή τα αποτελέσματα της επεξεργασίας του.

■ Η πληροφορία πρέπει να είναι έγκαιρη. Σε πολλές επιχειρήσεις υπάρχει 

έγκυρη πληροφόρηση, αλλά δεν αποδίδεται την κατάλληλη χρονική 

στιγμή. Η πληροφορία πρέπει να αναβαθμίζεται.

■ Η πληροφορία πρέπει να έχει την κατάλληλη μορφή - να είναι εύκολα 

προσβάσιμη και εύχρηστη. Το σύνηθες φαινόμενο στις περισσότερες 
επιχειρήσεις είναι ότι διαθέτουν μεν πληθώρα πληροφοριών για ένα
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σύνολο θεμάτων και διαδικασιών, οι οποίες όμως στις περισσότερες 
φορές είναι ακατάλληλες ή χρειάζονται αρκετή επεξεργασία πριν γίνουν 
εύχρηστες. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να γνωρίζουν ακριβώς τις ανάγκες 
τους σε πληροφόρηση και να καταγράφουν και να επεξεργάζονται μόνο 
τις πληροφορίες αυτές σε καθημερινή βάση.

Εάν η πληθώρα των πληροφοριών που κατακλύζει κυριολεκτικά σήμερα 
μία επιχείρηση χρησιμοποιηθεί κατάλληλα μπορεί να οδηγήσει σε 
επιπρόσθετα σημαντικά οφέλη [3], όπως:

■ Μείωση της μεταβλητότητας - διακύμανσης - αστάθειας της 
εφοδιαστικής αλυσίδας (bullwhip effect) - Η κατάλληλη πληροφόρηση 
συμβάλλει στο βέλτιστο συντονισμό των συστημάτων κατασκευής και 
διανομής - εξισορρόπηση της παροχής με τη ζήτηση (οι προμηθευτές 
κάνουν καλύτερες προβλέψεις - οι λιανοπωλητές ανταποκρίνονται και 
προσαρμόζονται ταχύτατα στη ζήτηση - data analysis, data mining κ.α.).

■ Περιορισμό του χρόνου απόκρισης (lead time)

Η πλήρης αξιοποίηση της πληροφορίας σε μία εφοδιαστική αλυσίδα 
προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση τη συλλογή, την προσπέλαση και την 
ανάλυσή της. Ο καθοριστικός παράγοντας που επιτρέπει τη βέλτιστη δυνατή 
χρήση - διαχείριση της πληροφορίας και την πρακτική ενοποίηση 
διαδικασιών και σταδίων (ομαλή διασύνδεση των σημεία παραγωγής και 

παράδοσης ή κατανάλωσης) είναι η πληροφοριακή τεχνολογία. Η συνέργια 
που αναπτύσσεται μεταξύ της πληροφοριακής τεχνολογίας (IT) και της 
διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον.

2.2.1 Συνεργία πληροφοριακής τεχνολογίας και SCM - Στόχοι SCMs

Η ραγδαία ανάπτυξη νέων τηλεπικοινωνιών και πληροφοριακής 

τεχνολογίας έκανε πραγματικότητα την on-line, πραγματικού χρόνου 
επικοινωνία κατά μήκος ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα 

συστήματα που εντοπίζονται σήμερα στο χώρο αυτό συνδέουν μεταξύ τους 

όλα τα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας - (προμηθευτές, κατασκευαστές,
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διανομείς, καταστήματα λιανικής πώλησης καθώς και τους πελάτες 
ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους). Όταν υλοποιούνται κατάλληλα, 
ενδυναμώνουν την εφοδιαστική αλυσίδα, βελτιώνουν την επικοινωνία και 
ελαχιστοποιούν το χρόνο απόκρισης και τις δραστηριότητες που δεν 
προσθέτουν αξία στους πελάτες και την επιχείρηση (non-value added 
activities) [1]. Για πολλές επιχειρήσεις η πληροφοριακή τεχνολογία συνιστά 
κυρίαρχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι στόχοι των συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι 
[3,8]:

■ Η συλλογή πληροφοριών για κάθε προϊόν, από την παραγωγή έως την 
παράδοση ή το σημείο πώλησης και η παροχή πλήρους εποπτείας για 
όλους τους συμμετέχοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας

■ Η προσπέλαση όλων των δεδομένων του συστήματος από οποιοδήποτε 
σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας

■ Η ανάλυση, ο σχεδιασμός δράσεων και οι προσαρμογές που βασίζονται 
σε πληροφορίες ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι 
μεμονωμένων σταδίων της

Η συλλογή πληροφοριών για κάθε οντότητα κατά μήκος της εφοδιαστικής 
αλυσίδας είναι η καρδιά των συναλλαγών και ο θεμέλιος λίθος για τον πλήρη 
έλεγχο των διαδικασιών. Καμία επιχείρηση ή εφοδιαστική αλυσίδα δεν έχει 
τη δυνατότητα να προσπελάσει και να αναλύσει δεδομένα, εάν 
προηγουμένως δεν τα έχει συγκεντρώσει. Στο στάδιο αυτό οι επιχειρήσεις, 
μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας έχουν προχωρήσει ένα βήμα 
περισσότερο, θέτοντας πλέον ως αναγκαιότητα την έγκαιρη ενημέρωση για 
δημιουργία πιθανών προβλημάτων, ώστε αυτά να αντιμετωπίζονται άμεσα 
(διαχείριση συμβάντων).

Η άμεση προσπέλαση πληροφοριών είναι πλέον συνυφασμένη με τη 

βιωσιμότητα και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της σύγχρονης επιχείρησης. 

Σήμερα δεν θεωρείται αρκετό για μία επιχείρηση ή ένα δίκτυο επιχειρήσεων 

να διαθέτει πληροφορίες για κάθε διαδικασία και στάδιο, εάν πρώτα δεν έχει 

φροντίσει όλες αυτές να είναι πλήρως προσβάσιμες. Ακόμη και σήμερα σε 
πολλές σύγχρονες επιχειρήσεις, υπάρχουν πληροφοριακά συστήματα για 

διαφορετικές διαδικασίες (παραγωγή, logistics, κ.α.), τα οποία είναι
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απομονωμένα μεταξύ τους (νησίδες πληροφοριών). Ως αποτέλεσμα της 
κατάστασης αυτής τα περισσότερα ή όλα αυτά συστήματα δεν μπορούν να 
επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ όταν γίνεται μεταφορά δεδομένων από το 
ένα σύστημα στο άλλο αυτό δεν επιτυγχάνεται σε πραγματικό χρόνο (δεν 
είναι έγκαιρη η πληροφόρηση).

Τέλος, η επίτευξη του στόχου της ανάλυσης, του σχεδιασμού και των 
προσαρμογών που απαιτούνται συνιστά στην κυριολεξία την καρδιά των 
συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, αφού επιβάλλει να 
ληφθούν ταυτόχρονα υπόψη όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και 
όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις που 
υφίστανται μεταξύ τους (δυναμικότητες άϋλων και υλικών πόρων, 
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι). Ο τελευταίος αυτός στόχος 
προϋποθέτει από τα συστήματα SCM ανεπτυγμένα χαρακτηριστικά 
ευελιξίας.

Η χρήση συστημάτων που πληρούν επαρκώς τους παραπάνω στόχους 
έχει αποδειχθεί ότι επιτρέπει στην επιχείρηση να περιορίσει στο μισό τα 
κόστη της [8], Βέβαια η υλοποίηση τέτοιων λύσεων απαιτεί συνήθως 
σημαντικές αλλαγές στην οργανωσιακή δομή, καθώς και στην περιγραφή 
των καθηκόντων (job description) και της συμπεριφοράς των εργαζομένων 
της επιχείρησης.

Η αναγκαιότητα των συστημάτων αυτών αναγνωρίστηκε από τις 
επιχειρήσεις, κυρίως τα τελευταία χρόνια (μετά το δεύτερο μισό της 
δεκαετίας του 1990) και ιδίως μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος Υ2Κ. 
Παρόλα αυτά, είναι γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρξαν ορισμένα 
συστήματα, τα οποία ανήκαν σε ένα ή περισσότερα στάδια της εφοδιαστικής 
αλυσίδας (π.χ. παραγωγή, διανομή) και ικανοποιούσαν σε σημαντικό βαθμό 
το πρώτο και σε ορισμένες περιπτώσεις τμήματα του δεύτερου από τους 
παραπάνω στόχους των συστημάτων SCM.
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2.3 Σύντομη ιστορική αναδρομή στα πρόδρομα συστήματα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας - Συστήματα διαχείρισης της ροής των 
υλικών (MRP I & II - DRP I & II - ERP)

Τα πρόδρομα ή παραδοσιακά συστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας 
(«legacy systems»), ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους, 
στηρίζονταν κυρίως στην τεχνολογία των κεντρικών Η/Υ (mainframe). Η 
ονομασία αυτή καλύπτει μία μεγάλη ποικιλία συστημάτων, με εφαρμογές 
που εκτείνονται από την είσοδο μίας παραγγελίας έως την παράδοση των 
προϊόντων. Τα κύρια χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών είναι τα 
ακόλουθα:

■ εστιάζονται κατά κύριο λόγο σε μία συγκεκριμένη λειτουργία - το 
αντικείμενό τους ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο (είναι τοποθετημένα σε ένα 
μόνο στάδιο ή αφορούν συνήθως μία μόνο λειτουργία της εφοδιαστικής 
αλυσίδας)

■ Χτίστηκαν ως αυτόνομες οντότητες, με ελάχιστη βαρύτητα στη 
συνεργασία με τα άλλα συστήματα - η επικοινωνία ανάμεσα στα 
συστήματα αυτά, καθώς και η εποπτεία που παρέχουν κατά μήκος των 
λειτουργιών και των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη.

■ Έχουν πολύ μικρές αναλυτικές δυνατότητες- εστιάζονται κυρίως στη 

συλλογή πληροφοριών και όχι στην ανάλυσή τους

Παρά το γεγονός ότι τα συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από 
παλαιότερη τεχνολογία (χρησιμοποιούνται για περισσότερο από τρεις 
δεκαετίες), ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων συνεχίζει να τα 
εμπιστεύεται, αφού θεωρείται ότι χαρακτηρίζονται από μικρό ρίσκο σε σχέση 
με πιο πρόσφατα μη δοκιμασμένα ικανοποιητικά συστήματα του χώρου. 
Παράλληλα, οι σταδιακές αναβαθμίσεις τους απαιτούν κατά γενική ομολογία 

λιγότερες επενδύσεις - κόστη από ότι οι σύγχρονες εφαρμογές. Είναι όμως 

βέβαιο ότι η διαδικασία των συνεχών αυτών αναβαθμίσεων έχει 

δημιουργήσει, στα περισσότερα από τα συστήματα αυτά, χαρακτηριστικά 

πολυπλοκότητας, τα οποία καθιστούν δύσκολη τη συνεργασία με άλλα 
συστήματα [8],
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Τα κυριότερα από τα παραπάνω συστήματα είναι τα MRP I & II τα DRP 
I & II και τα ERP, τα οποία σύμφωνα με τους J. Stock και D. Lambert [14], 
είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση της ροής των υλικών (Material Flow).

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices

2.3.1 MRP I & II

To σύστημα Material Requirements Planning (MRP I) - Σχεδιασμού 
Απαιτήσεων Υλικών ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο στις δεκαετίες 60 και 70. 
Συνιστά την αφετηρία όλων των εξελίξεων, με στόχο την υλοποίηση μίας 
ολοκληρωμένης λύσης στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε ένα τυπικό 
κατασκευαστικό περιβάλλον το Κύριο Πρόγραμμα Παραγωγής (Master 
Production Schedule - MPS) καθορίζει την ποσότητα κάθε τελικού 
προϊόντος που είναι απαραίτητη για την κάθε περίοδο σχεδιασμού. Η εταιρία 
όμως χρειάζεται ένα σύνολο χρονικά καθορισμένων απαιτήσεων σχετικά με 
τις πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή των τελικών 

αυτών προϊόντων [23],

To MRP I προέκυψε, λοιπόν, ως ανάγκη των επιχειρήσεων, αφού έγινε 
αντιληπτό ότι η χρήση ή η ζήτηση των υλικών είναι ιδιαίτερα ασταθής και 
εξαρτάται από την παραγωγή άλλων ειδών αποθεμάτων ή τελικών 
προϊόντων. Αποτέλεσε μία τεχνική σχεδιασμού και ελέγχου της παραγωγής 
που ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για τη δημιουργία των αποθεμάτων της 
επιχείρησης. Εστιαζόταν σε τομείς όπως τα αποθέματα, τον 
προγραμματισμό παραγωγής και τη διαχείριση όλων των κατασκευαστικών 
πόρων. Στόχος του ήταν η ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων, με παράλληλη 
διατήρηση επάρκειας υλικών για την παραγωγική διαδικασία.

Το σύστημα αυτό, παρά τις εμφανείς αδυναμίες του (δε βελτιστοποιούσε 
τα κόστη απόκτησης των υλικών - προμηθειών της επιχείρησης, ήταν 
κυρίως τυποποιημένη λύση - δεν ανταποκρινόταν στις ιδιαιτερότητες των 
επιχειρήσεων) οδήγησε σε σημαντικό περιορισμό των επιπέδων των 

αποθεμάτων, βελτίωση του ελέγχου παραγωγής, έγκαιρη και έγκυρη - για τα 
δεδομένα της εποχής - πληροφόρηση και επομένως αύξηση της αξιοπιστίας 

των επιχειρήσεων που τα υιοθέτησαν [14].
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To MRP I εξελίσσονταν συνεχώς και επεκτείνονταν, προκειμένου να 
περιλαμβάνει περισσότερες επιχειρηματικές λειτουργίες. Στις αρχές της 
δεκαετίας 1980 το MRP I επεκτάθηκε από ένα σύστημα σχεδιασμού και 
ελέγχου των υλικών σε ένα ευρύτερο σύστημα της επιχείρησης ικανό να 
σχεδιάζει και να ελέγχει σχεδόν όλους τους πόρους της επιχείρησης. Η νέα 
αυτή επεκτεταμένη προσέγγιση ήταν τόσο διαφορετική από την αρχική 
μορφή του MRP I που ο Wight (1984) απέδωσε τον όρο Manufacturing 
Resource Planning (MRP II). [23]

To MRP II δεν είναι απλά σχεδιασμός - προγραμματισμός υλικών. Ο 
κυριότερος σκοπός του ήταν η ενοποίηση κύριων λειτουργιών της 
επιχείρησης (παραγωγή, marketing, και οικονομία) και άλλων λειτουργιών 
(διαδικασία προσωπικού, μηχανολογικών θεμάτων και προμηθειών) στη 

διαδικασία σχεδιασμού. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα του MRP II 
περιλαμβάνονται ο αυστηρότερος περιορισμός αποθεμάτων και οι 
υψηλότερες αποδόσεις τους, η ελαχιστοποίηση των υπερωριών των 
εργαζομένων και η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών.

Όμως, παρά τις σημαντικές βελτιώσεις και εξελίξεις που 
πραγματοποιήθηκαν στα MRP συστήματα, παρέμεινε ένας σημαντικός 
αριθμός ουσιαστικών αδυναμιών, που στις περισσότερες περιπτώσεις 
συνεχίζει να υφίσταται ως σήμερα. Τα κυριότερα μειονεκτήματά τους 
συνοψίζονται στα ακόλουθα:

■ Παρά το γεγονός ότι ένα τυπικό MRP σύστημα διαθέτει στοιχειώδη 
εργαλεία για την υποστήριξη σχεδιασμών, κατά γενική ομολογία τα 
εργαλεία αυτά δεν είναι αποτελεσματικά - δεν μπορούν να 
αναγνωρίσουν ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα, τα απαιτούμενα 
επίπεδα πόρων και τις κατανομές τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 
το συνολικό κόστος λειτουργίας σε ένα σύντομο χρονικό ορίζοντα 

προγραμματισμού.
■ δεν μπορούν να βοηθήσουν τους προγραμματιστές της επιχείρησης στη 

δημιουργία ενός εφικτού προγράμματος ή στη σκόπιμη καθυστέρηση 

κάποιων παραγγελιών, όταν δεν υπάρχουν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης 

της παραγωγικότητας της επιχείρησης. [16]
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2.3.2 DRP I & II

Τα συστήματα DRP (Distribution Requirements Planning - DRP I & 
Distribution Resource Planning - DRP II) περιλαμβάνουν λειτουργίες 
όπως την πρόβλεψη της ζήτησης (demand forecasting), τις παραγγελίες για 
αγορά υλικών, κ.α. Σε πολλές επιχειρήσεις το DRP μοντέλο γίνεται η γέφυρα 
για υιοθέτηση και εφαρμογή των μοντέλων της διαχείρισης της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. [14]

Το σύστημα Distribution Requirements Planning (DRP I) Σχεδιασμού 
Διανομής Απαιτήσεων καθορίζει τη ζήτηση των αποθεμάτων των κέντρων 
διανομής και χρησιμοποιεί την πληροφορία της ζήτησης ως δεδομένο για τα 
συστήματα παραγωγής και προμήθειας υλικών, με στόχο τον ανεφοδιασμό 
των αποθεμάτων σε πολυεπίπεδα συστήματα αποθηκών.

Το σύστημα Distribution Resource Planning (DRP II) Σχεδιασμού 

Διανομής Πόρων επεκτείνει τη δράση του DRP I, προκειμένου να 
περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός των βασικών πόρων σε ένα σύστημα 
διανομής, όπως οι χώροι αποθήκευσης, το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, 
η δυναμικότητα μεταφορών και η χρηματοοικονομική ροή. Οι ακριβείς 
προβλέψεις συνιστούν απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία του DRP II 

συστήματος. Ένα τέτοιο σύστημα μεταφράζει την πρόβλεψη της ζήτησης για 
κάθε κωδικό προϊόντος (stock keeping unit, SKU), σε κάθε αποθήκη και 

κέντρο διανομής, σ' ένα χρονικά ορισμένο σχέδιο αναπλήρωσης.

Στο σύστημα αυτό, οι απαιτήσεις σε θέματα logistics καθοδηγούν τον 
κεντρικό προγραμματισμό, ο οποίος με τη σειρά του επηρεάζει το 
φρασεολόγιο - λίστα υλικών (Bill of Material, BOM), που ελέγχει το MRP I. 
Στην ουσία δηλαδή, τα DRP I, II είναι παράγωγα των MRP I, II που 
εφαρμόζονται στις δραστηριότητες logistics μίας επιχείρησης. Με το DRP II 
οι άνθρωποι της παραγωγής μπορούν πραγματικά να γνωρίζουν τις 
ανάγκες του δικτύου διανομής και να ενημερώνονται συνεχώς για τις 

αλλαγές που σημειώνονται [14],

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των συστημάτων DRP II στον τομέα 

των logistics, συνοψίζονται στον καλύτερο έλεγχο και τον ικανοποιητικό 

περιορισμό του επιπέδου των αποθεμάτων, τη μείωση στα κόστη διανομής,
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καθώς και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ διανομής και κατασκευαστικού 
τομέα.

Τα συστήματα DRP έχουν τη δυνατότητα να βελτιστοποιούν με ευριστικές 
μεθόδους την καθημερινή εκφόρτωση προϊόντων και τις αποφάσεις 
δρομολόγησης. Παρόλα αυτά όμως, και στην περίπτωση των DRP 
συστημάτων, συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικά μειονεκτήματα, με 
κυριότερο το γεγονός ότι δεν μπορούν να καθορίσουν ποιο από τα κέντρα 
διανομής θα πρέπει να τροφοδοτεί μία αγορά και με ποιον τρόπο πρέπει να 
προγραμματίζονται οι λειτουργίες των κέντρων διανομής, προκειμένου να 
ελαχιστοποιούνται τα βραχυπρόθεσμα κόστη [3,16],

Γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι τα συστήματα MRP II και DRPII αποτέλεσαν 
τις πρώτες προσπάθειες των επιχειρήσεων να αντικαταστήσουν τη φυσική 
διακίνηση και τους υπολογισμούς των αγαθών με το σχεδίασμά της ροής 
των αγαθών. Η προσπάθεια αυτή κατέληξε στη γνωστή ρήση «το σωστό 
προϊόν, στη σωστή θέση, στο σωστό χρόνο» και αργότερα η ρήση αυτή 
επεκτάθηκε με την έκφραση «...και στο σωστό κόστος» [22],

Σε κάθε εργοστάσιο παραγωγής αντιστοιχεί ένα MRP σύστημα, ενώ 

αντίθετα ένα DRP σύστημα είναι ικανό να καθορίζει τις λειτουργίες διανομής 
διακίνησης κατά μήκος μίας ολόκληρης επιχείρησης. Τα συστήματα αυτά, 
που συναντώνται σήμερα σ' ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, είναι κατά 
κύριο λόγο συστήματα συναλλαγών (transactional), που παρακολουθούν τα 
πραγματικά δεδομένα παραγωγής και διανομών αντίστοιχα και παράλληλα 
μεταφράζουν τα κύρια προγράμματα των παραπάνω τομέων σε επιμέρους 
αναλυτικά υποπρογράμματα, για τα οποία ενημερώνουν τα υπόλοιπα 
συστήματα της επιχείρησης.

2.3.3 Enterprise Resource Planning (ERP)

Τα παραδοσιακά συστήματα MRP και DRP παρουσιάζουν ένα σύνολο 

υστερήσεων, οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά 
στην πρόκληση μίας ενοποιημένης εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως άμεσο 

επακόλουθο, στη δεκαετία του 1990 το MRP II επεκτάθηκε ακόμη
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περισσότερο και προέκυψαν τα ERP συστήματα, (η ονομασία αποδόθηκε 
από τον όμιλο Gartner), με σκοπό αυτά να βελτιώσουν το σχεδίασμά των 
πόρων, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει περισσότερα στάδια της 
εφοδιαστικής αλυσίδας από ότι το MRP II. Το γεγονός αυτό συνιστά και το 
κυριότερο πλεονέκτημα των συστημάτων αυτών απέναντι στα legacy 
systems, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν περισσότερο από τους 
προκατόχους τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων [8, 23]. Τα συστήματα 
αυτά διευκολύνουν, στην ουσία, τη μεταφορά δεδομένων από μία λειτουργία 
σε μία άλλη και παρέχουν κεντρική διαχείριση των δεδομένων.

To ERP είναι η τρίτη γενιά των ομάδων λογισμικών (software suites) και 
έχουν πολλές λειτουργικές περιοχές (modules), κάθε μία από τις οποίες 
καλύπτει μία διαφορετική λειτουργία της επιχείρησης, έχοντας ως στόχο την 
πληρέστερη διαχείριση των διαδικασιών κατασκευής και διανομής - 
διακίνησης. Οι κυριότερες από αυτές είναι τα Λογιστικά 

Χρηματοοικονομικά, τα Logistics, οι κατασκευές - διαδικασίες παραγωγής, η 
εκπλήρωση των παραγγελιών, η διαχείριση θεμάτων ανθρωπίνων πόρων, 
καθώς και η διαχείριση των προμηθευτών (αρκετές από αυτές δεν 
περιλαμβάνονταν στο MRP II). Οι λειτουργικές αυτές περιοχές, οι οποίες 
συνήθως διαφέρουν ανάλογα με τους κατασκευαστές του ERP, 
διασυνδέονται προκειμένου να διασφαλίζεται μία ικανοποιητική εποπτεία 
διαδικασιών.

Όπως και οι προκάτοχοι τους, έτσι και τα ERP συστήματα αυτά 

διακρίνονται από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα κυριότερα 
πλεονεκτήματά τους συνοψίζονται στα ακόλουθα:

■ Παρέχουν ευρύτερη εποπτεία των διαδικασιών της εφοδιαστικής 
αλυσίδας από τους προκατόχους τους,

■ Χαρακτηρίζονται από διαθεσιμότητα πληροφοριών για ένα μεγάλο μέρος 
των λειτουργιών της επιχείρησης - κεντρική διαχείριση,

■ Προσαρμόζονται γρηγορότερα και καλύτερα από τα legacy systems στη 

χρήση τεχνολογιών που προωθούν το διαμοιρασμό πληροφοριών και τη 

συνεργασία, όπως το Internet

■ Παρέχουν ικανοποιητικά πληροφορίες πραγματικού χρόνου - 

περιορίζουν σημαντικά τις καθυστερήσεις στην επικοινωνία των 

συναλλασσόμενων μελών της αλυσίδας [8],
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Στα μειονεκτήματά τους ξεχωρίζουν:
■ Εστιάζονται κυρίως στο λειτουργικό επίπεδο (Transactional IT) και 

λιγότερο στο στρατηγικό και το τακτικό επίπεδο,
■ Διαθέτουν ελάχιστα ανεπτυγμένες αναλυτικές δυνατότητες [8,16,22,23] 

(αντιμετωπίζουν προβλήματα σε περιπτώσεις βελτιστοποίησης δεικτών 
πάνω από πολλαπλές παραμέτρους, όπως π.χ. η δυναμικότητα 
πρώτων υλών, σε συνδυασμό με το πλήθος των εργοστασίων της 
επιχείρησης),

■ Έχουν πλέον τη φήμη ότι είναι πολύ ακριβά και η εγκατάστασή τους είναι 
χρονοβόρα και δύσκολη - συνεπώς η υλοποίησή τους εμπεριέχει ένα 
μεγάλο ποσοστό ρίσκου. Μία πρόσφατη μελέτη καταδεικνύει ότι το 40% 
των εγκαταστάσεων ERP συστημάτων αποτελεί μόνο μία μερική 
εφαρμογή (δεν καλύπτει τις προσδοκίες των εταιριών) και το 20% των 
επιχειρούμενων εφαρμογών ERP εγκαταλείπονται ως εξ' ολοκλήρου 
αποτυχίες (Trunick 1999). Μία αναφορά των Ptak και Schragenheim 
(1999) κάνει λόγο για ένα ποσοστό εφαρμογών ERP που κυμαίνεται 
ανάμεσα στο 60% - 90%, στις οποίες δεν επιτυγχάνεται η επιστροφή 
της επένδυσης (Return of Investment - ROI), όπως αυτή είχε οριστεί 
στην πρόταση συνεργασίας με τον παροχέα λογισμικού [23].

■ Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι τα ERP συστήματα 
χαρακτηρίζονται από αυστηρές, άκαμπτες συχνά διαδικασίες, οι οποίες 
συχνά δε συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία των επιχειρήσεων και είναι 
δύσκολο να μεταβληθούν. Έτσι πολλές επιχειρήσεις αναγκάζονται να 

μεταβάλλουν τις διαδικασίες τους προκειμένου να ταιριάζουν με αυτές 
του ERP, με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα 
παραγωγικότητας [8,14],

Παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία παραγωγής ERP συστημάτων στα 
μέσα και τέλη της δεκαετίας 1990 σημείωσε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως 
του 30% - 40%, τα τελευταία χρόνια η τάση αυτή μειώθηκε αισθητά. Το 
φαινόμενο αυτό οφείλεται αφενός μεν στον κορεσμό της αγοράς ERP για τις 

μεγάλες επιχειρήσεις [8] και αφετέρου δε στη διογκούμενη ανάγκη για 

περαιτέρω επέκταση των δυνατοτήτων των συστημάτων ERP, κυρίως για 

την ενίσχυση της αναλυτικής τους ικανότητας και για τη βέλτιστη διαχείριση 

των σχέσεων με τους πελάτες.

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης
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Στο θέμα όμως αυτό υπάρχουν πλέον σημαντικές εξελίξεις, αφού οι 
προμηθευτές συστημάτων ERP έχουν αφιερώσει και αφιερώνουν 
καθημερινά σημαντικούς πόρους, προκειμένου να αναπτύξουν στα 
προϊόντα τους αναλυτικές δυνατότητες (απαιτείται ιδιαίτερα υψηλή 
τεχνογνωσία). Τα τελευταία χρόνια οι εταιρίες κατασκευής ERP άρχισαν να 
εισάγουν αναλυτικές λειτουργικές περιοχές (modules) στα προϊόντα τους, 
κυρίως μέσα από συνεργασίες και εξαγορές με εξειδικευμένες εταιρίες 
(κατασκευαστές SCM λογισμικού) του χώρου. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν 
στρατηγικές και συστήματα και για τη διαχείριση των σχέσεων με τους 
πελάτες (Customer Relationship Management -CRM). Όλες αυτές οι 
εξελίξεις συνιστούν μία προσπάθεια να διασυνδεθούν αρμονικά οι 
εφαρμογές front office (πωλήσεις, marketing, υπηρεσίες εξυπηρέτησης, κ.α.) 
με τις εφαρμογές back office (logistics, ανθρώπινοι πόροι, οικονομική 
διαχείριση, κ.α.). Τα ERP συστήματα επεκτείνουν τη δράση τους στο 
σχεδιαστικό και το στρατηγικό επίπεδο, στον ίδιο βαθμό που έχουν 
επεκταθεί και στο λειτουργικό επίπεδο, σε όλα σχεδόν τα στάδια της 
εφοδιαστικής αλυσίδας [8,23],

Συνοψίζοντας, τα ERP συστήματα πληροφορούν ικανοποιητικά μία 
επιχείρηση ή ένα οργανισμό για κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
αφού συγκεντρώνουν και διαχειρίζονται κεντρικά το σύνολο των 
πληροφοριών που τη διαρρέουν. Παρόλα αυτά όμως, τα συστήματα αυτά 
παραμένουν ανεπαρκή όσο αφορά το σύγχρονο ζητούμενο της 
επιχειρηματικότητας, δηλαδή τις πρακτικές βελτιστοποίησης των 
διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, δεδομένου ότι συνεχίζουν σε 
μεγάλο βαθμό να μη διαθέτουν το εύρος των απαραίτητων αναλυτικών 
δυνατοτήτων για την επιτυχή διαχείρισης μίας σύγχρονης εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Την ανεπάρκεια αυτή καλύπτουν σήμερα σε σημαντικό βαθμό τα 
συστήματα ή οι εφαρμογές διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

2.3.3.1 Βασικές διαφορές μεταξύ των ERPs και SCMs - Αναγκαιότητα 

SCMs

Πολλές επιχειρήσεις ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να θεωρούν ότι τα 

συστήματα SCM καλύπτονται από τα ERPs και επομένως θεωρούν ότι η
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υλοποίησή τους δεν είναι απαραίτητη, δηλαδή δεν αποφέρει προστιθέμενη 
αξία στην επιχείρηση.

Η εκτεταμένη υλοποίηση των ERPs συμβάλλει στη δημιουργία μίας 
ομογενούς βάσης δεδομένων συναλλαγών, όμως στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν έχει αποδειχθεί έμπρακτα η συνεισφορά τους στην ενιαία 
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο D. Linthicum σε άρθρο του [33] 
χαρακτηριστικά τονίζει ότι τα παραδοσιακά ERP συστήματα δεν είναι κατ' 
ανάγκη συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ οι περισσότεροι συγγραφείς 
[3,8,16,22,23] αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι στα ERP συστήματα υπάρχει 
ατυχώς ο όρος σχεδιασμός (planning), αφού η συνεισφορά των συστημάτων 
στον τομέα αυτό είναι κατά γενική ομολογία ελάχιστη.

Επομένως, το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει σήμερα για τα 
συστήματα SCM, που είναι προσανατολισμένα στην ανάλυση δεδομένων, 

τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην αγορά, είναι εύλογο και 
καταδεικνύει σε κάθε περίπτωση την αναγκαιότητά τους, η οποία ενισχύεται 
μέσα από ένα σύνολο σημαντικών διαφορών που υφίστανται σήμερα 
ανάμεσα σε αυτά και στα ERPs.

Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στα SCM συστήματα και τα ERPs είναι 
στην ουσία η βασική αρχή που θέτει ο J. Shapiro [16], σύμφωνα με την 
οποία η αποτελεσματική συνέργια της πληροφοριακής τεχνολογίας (IT) στη 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας προϋποθέτει το διαχωρισμό της 
μορφής και της λειτουργίας των Transactional IT συστημάτων 
(προσανατολισμένα στις συναλλαγές, όπως τα ERPs) από τα Analytical IT 
συστήματα (προσανατολισμένα στην ανάλυση δεδομένων, όπως τα 
προηγμένα SCMs που εκτείνονται στο τακτικό και στρατηγικό επίπεδο). Ο 
ίδιος θεωρεί ότι υπάρχουν έξι (6) βασικές διαφορές ανάμεσα στα παραπάνω 
δύο είδη συστημάτων, οι οποίες και συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Χρονικός ορίζοντας στον οποίο απευθύνονται τα συστήματα: Τα 
συστήματα Transactional IT περιγράφουν τις τρέχουσες λειτουργίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας για την επιχείρηση και απευθύνονται στο 

παρελθόν ή στο παρόν, ενώ τα συστήματα Analytical IT απευθύνονται 

στο μέλλον (παίρνουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα από τα Transactional 

IT και τα προεκτείνουν στο μέλλον).

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης
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2. Σκοπός των συστημάτων: Ο σκοπός των συστημάτων Transactional 
IT είναι η διάχυση - ανταλλαγή - επικοινωνία των δεδομένων της 
εταιρίας, ενώ αντίστοιχα ο σκοπός των συστημάτων Analytical IT είναι η 
αναζήτηση προβλέψεων και μελλοντικών σεναρίων και η βελτιστοποίηση 
των αποφάσεων που αφορούν τα σενάρια αυτά.

3. Επιχειρηματική εμβέλεια: Τα συστήματα Transactional IT
χαρακτηρίζονται από μυωπική επιχειρηματική εμβέλεια, αφού 
ασχολούνται με τις τρέχουσες συναλλαγές και τη μετάφραση του 
ιστορικού της εταιρίας που βασίζεται σ’ αυτές. Αντίθετα, τα συστήματα 
Analytical IT στρέφονται κυρίως προς τα μελλοντικά προβλήματα μέσα 
από μία ιεραρχία προβλημάτων λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα 
(στρατηγικό, σχεδιασμού, λειτουργικό).

4. Φύση των βάσεων δεδομένων: Οι βάσεις των συστημάτων 
Transactional IT περιέχουν ακατέργαστα δεδομένα, τα οποία 

αποθηκεύονται χωρίς να γίνεται σ' αυτά καμία ιδιαίτερη επεξεργασία, 
ενώ αντίθετα οι βάσεις των συστημάτων Analytical IT περιέχουν 
δεδομένα που προέρχονται μεν από τα ακατέργαστα δεδομένα της 
εταιρίας, αλλά διέρχονται από σημαντικές τροποποιήσεις (είναι 
περισσότερο αντικειμενικά και εφαρμόζονται σ' αυτά επιλεγμένοι 
επιχειρηματικοί κανόνες που στηρίζονται στη κρίση της εταιρίας).

5. Χρόνος απόκρισης σε ερωτήσεις (queries): Τα συστήματα 

Transactional IT ανταποκρίνονται στην ανάκληση ακατέργαστων 
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ενώ τα συστήματα Analytical IT 
ανταποκρίνονται είτε σε πραγματικό χρόνο είτε εφαρμόζουν διαδικασίες 
μαζικής επεξεργασίας (batch processing), ανάλογα πάντοτε με το είδος 
του προβλήματος που καλούνται να αναλύσουν (ορισμένα είδη 
προβλημάτων απαιτούν ιδιαίτερα μακροσκελή αξιολόγηση, με 
αποτέλεσμα οι προβλέψεις να μην είναι πραγματικού χρόνου).

6. Συνέπειες ως προς τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών 
διαδικασιών: Τα συστήματα Transactional IT διευκολύνουν την 
ανταλλαγή των δεδομένων, περιγράφοντας λειτουργικές επιχειρηματικές 
διαδικασίες, με σκοπό αυτές να γίνουν περισσότερο αποδοτικές 

(παθητική συνεισφορά), ενώ τα συστήματα Analytical IT αναζητούν 

συστηματικά τον εντοπισμό των δυνατοτήτων για τη βελτίωση της 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας μίας επιχείρησης, μέσω της 

λειτουργικής και διατμηματικής ενοποίησης των αποφάσεων (ενεργητική 
συνεισφορά).
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Σ' ένα ακόμη ενδιαφέρον άρθρο [34] παρουσιάζονται έξι (6) επιπλέον 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των συστημάτων ERP και SCM, οι 
περισσότερες όμως από τις οποίες σκιαγραφήθηκαν από την ανασκόπηση 
στα πρόδρομα συστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναγνωρίζεται και 
πάλι το σημαντικό εύρος των ERP συστημάτων (εκτεταμένη λειτουργικότητα 
στα οριζόντια επίπεδα, η έλλειψη της οποίας συνιστά αντίστοιχα το κύριο 
μειονέκτημα των SCM), η υψηλή πολυπλοκότητα των λειτουργιών των 
ERPs σε σχέση με τα SCMs, η ανάγκη των SCMs για δυναμικά δεδομένα 
και επομένως η ανεπάρκεια των ERPs να τα τροφοδοτήσουν (διαχείριση 
κυρίως στατικών δεδομένων), η ταυτόχρονη διαχείριση από τη μεριά των 
SCMs όλων των σχετικών με ένα πρόβλημα παραμέτρων, σε αντίθεση με τη 

μεμονωμένη διαχείρισή τους από τα ERPs, ο δυναμικός χαρακτήρας των 
SCMs και ο αναλυτικός τους προσανατολισμός, καθώς και η μεγαλύτερη 

ταχύτητα τους στην επεξεργασία συγκεκριμένων αιτημάτων για τη λήψη 
αποφάσεων. Ο πίνακας 2.1 συνοψίζει τις έξι (6) παραπάνω διαφορές.

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης

Point of comparison ERP system SCM system

Comprehensive It covers many more 
areas than SCM Relatively less

Complexity Highly complex Relatively less 
complex

Sourcina tables Relatively static Dynamic

Handlina of 
constraints

In a ERP system, all the 
demand, capacity and 
material constrains are 
considered in isolation of 
each other

Simultaneous 
handling of the 
constraints

Functionalitv

Relatively less dynamic 
as they are mainly 
concerned with 
transaction processing 
and have more number 
of jobs to do

Can perform 
simulations of 
adjustments with 
regard to the 
constraints 
dynamically in real
time

Speed of orocessina 
requests Relatively slower Faster

Πίνακας 2.1: Βασικά σημεία διαφοροποίησης μεταξύ ERP και SCM

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι διαφορές των δύο κατηγοριών 

συστημάτων όσον αφορά τα ζητήματα υλοποίησής τους. Για το θέμα αυτό 
οι David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simhci-Levi [3], σκιαγραφούν 
το προβάδισμα των αναλυτικών εφαρμογών εφοδιαστικής αλυσίδας (DSS
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for SCM - SCMs), αφού διαφαίνεται ότι αυτά υλοποιούνται σε λιγότερο 
χρόνο, συνεισφέρουν σ' όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων, αποφέρουν 
ταχύτατη επιστροφή τη επένδυσης (ROI), απευθύνονται σε λιγότερους 
χρήστες στην επιχείρηση, όμως η εκπαίδευση που αφορά τις εφαρμογές 
αυτές θεωρείται σχετικά μία πολύπλοκη διαδικασία.

Εύκολα παρατηρεί κανείς ότι τα παραπάνω προτερήματα των SCMs 
ισοδυναμούν στην ουσία με σημαντική εξοικονόμηση κόστους, γεγονός που 
δικαιολογεί για ακόμη μία φορά το έντονο ενδιαφέρον της παγκόσμιας 
επιχειρηματικής κοινότητας προς το συγκεκριμένο χώρο εφαρμογών. Τα 
παραπάνω συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα 2.2:

Table 10.4 ERP and DSS for Supply Chain Management

Implementation Issue LRP DSS

Length 18—48 months 6-12 months

Value Operational Strategic, tactical, operational

ROI 2-5 year payback 1-year payback

Users All end users Small group

Training Simple Complex

Πίνακας 2.2: Διαφορές των συστημάτων SCM και ERPs σε θέματα υλοποίησης

Όλες οι παραπάνω αδυναμίες και οι περιορισμοί των ERPs 

υπερμεγενθύθηκαν και από τη ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Τα ευέλικτα συστήματα ERP θεωρούνται πλέον απαραίτητα για 
την εφαρμογή διεπιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία θα 
υποστηρίζουν τις δραστηριότητες εφοδιαστικών αλυσίδων ενός συνόλου 
επιχειρήσεων με διαφορετικά μεγέθη και κουλτούρα.

Για το λόγο αυτό, οι εταιρίες που εμπορεύονται ERPs έχουν προχωρήσει 

δυναμικά τους τελευταίους μήνες στην προσθήκη αναλυτικών λειτουργικών 

περιοχών - τμημάτων μοντελοποίησης στα υπάρχοντα προϊόντα τους. 

Ειδικότερα, η εταιρία SAP έχει προχωρήσει στην προσθήκη μίας ανάλογης 
περιοχής που ονομάζεται Advanced Planner and Optimizer (APO), ενώ σε 

παρόμοιες κινήσεις, κυρίως μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων και
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συμμαχιών, έχουν προχωρήσει και μερικοί ακόμη από τους κορυφαίους 
προμηθευτές ERPs, όπως οι εταιρίες ΒΑΑΝ, (απέκτησε την CAPS 
Logistics) και η J.D. Edwards (απέκτησε την Numetrix - συνεργασία με 
Demantra για το Demand Planning ) [16,35,36,37].

Οι σύγχρονες απόψεις υποστηρίζουν ότι όλες οι υστερήσεις των ERPs θα 
αντιμετωπιστούν με τα νέα ERP συστήματα, τα οποία αποτελούνται από 
δομικές λειτουργικές περιοχές και βασίζονται στο διαδίκτυο. Οι ανεξάρτητες 
δομικές λειτουργικές περιοχές SCM (όπως τα ERP SCM modules), που 
αναπτύσσονται από υπεργολάβους κατασκευαστές, προσαρτούνται στα νέα 
ERP συστήματα χρησιμοποιώντας middleware, το οποίο παρέχει σταθερά 
πρότυπα διασυνδέσεων για τις περιοχές αυτές [16].

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης

2.4 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση - Δομή και εύρος των συστημάτων 
διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι αναφορές - θέσεις ενός συνόλου 
ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του χώρου, σχετικά με τη δομή και το 
εύρος των συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι 
αναφορές αυτές προέρχονται από ένα σημαντικό αριθμό συγγραμμάτων, 
άρθρων (πηγών στο διαδίκτυο) και εργασιών. Στόχος είναι η πληρέστερη 

αποτύπωση των χαρακτηριστικών των συστημάτων SCM, αλλά και των 
ποικίλων σύγχρονων τάσεων στο χώρο, έχοντας βέβαια πάντοτε ως κύριο 
δεδομένο ότι πρόκειται για συστήματα που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται 
τα τελευταία χρόνια και είναι βέβαιο ότι επηρεάζονται σημαντικά από 
πολυάριθμους παράγοντες.

2.4.1 Ιεραρχία συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας κατά Shapiro - 

Tayur

Ο J. Shapiro [16] θεωρεί καταρχήν ότι η πληροφοριακή τεχνολογία που 

αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από συστήματα 

που εστιάζονται στην ανάλυση δεδομένων (Analytical IT) και διευκολύνουν 

τα διευθυντικά στελέχη μίας επιχείρησης στη λήψη αποφάσεων, καθώς και 

συστήματα που εστιάζονται στις συναλλαγές (Transactional IT). Ιδιαίτερη
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έμφαση δίνει στο ρόλο των αναλυτικών συστημάτων πληροφοριακής 
τεχνολογίας, χαρακτηρίζοντάς τα και ως συστήματα βέλτιστης 
μοντελοποίησης (optimization modeling systems). Οι ορολογίες του 
J. Shapiro είναι φανερά επηρεασμένες από όρους επιχειρησιακής έρευνας, 
με δεδομένο ότι ο χώρος αυτός είναι και το πρωταρχικό αντικείμενό του.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η βασική αρχή που χαρακτηρίζει τη συνέργια 
πληροφοριακής τεχνολογίας και εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η ακόλουθη:

«Η αποτελεσματική εφαρμογή της πληροφοριακής τεχνολογίας (IT) στη 
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μίας επιχείρησης, προϋποθέτει από 
τη μεριά της επιχείρησης το διαχωρισμό της μορφής και της 
λειτουργίας της πληροφοριακής τεχνολογίας που εστιάζεται στις 
συναλλαγές (Transactional IT) από την πληροφοριακή τεχνολογία που 
εστιάζεται στην ανάλυση (Analytical IT).»

Η πληροφοριακή τεχνολογία που εστιάζεται στις συναλλαγές 

(Transactional IT) ασχολείται τόσο με την απόκτηση, την επεξεργασία και 
την ανταλλαγή - επικοινωνία ακατέργαστων δεδομένων, που αφορούν την 
εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης, όσο και με τη διάχυση των αναφορών 
(reports), στις οποίες γίνεται η περίληψη των δεδομένων αυτών. Τα 
δεδομένα αυτά μπορούν να προέρχονται από εσωτερικές πηγές (π.χ. 
σύστημα ελέγχου διαδικασιών κατασκευών) ή και από εξωτερικές πηγές 

(π.χ. ιστοσελίδα στην οποία καταχωρούνται παραγγελίες πελατών ή ακόμη 
και ένα πρότυπο EDI).

Αντίθετα, η πληροφοριακή τεχνολογία που εστιάζεται στην ανάλυση 
(Analytical IT) εκτιμά τα προβλήματα σχεδιασμού της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, χρησιμοποιώντας περιγραφικά και κανονιστικά (normative) 
μοντέλα. Τα περιγραφικά μοντέλα, όπως τα μοντέλα πρόβλεψης της 
ζήτησης και διαχείρισης των χρηματοοικονομικών πόρων, περιγράφουν τον 
τρόπο με τον οποίο θα μεταβληθούν στο μέλλον οι δραστηριότητες, τα 

κόστη, οι περιορισμοί και οι απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα 

κανονιστικά μοντέλα ή αλλιώς τα μοντέλα βελτιστοποίησης, όπως το 

μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού για το σχεδίασμά της δυναμικότητας, 

περιγράφουν το εύρος των επιλογών που έχουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι
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ως προς τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, προκειμένου να 
καταλήξουν στις βέλτιστες δυνατές επιλογές.

Τα τελευταία αυτά αναλυτικά συστήματα πληροφοριακής τεχνολογίας 
(Analytical IT) αποτελούνται από ειδικές βάσεις δεδομένων για τη λήψη 
αποφάσεων εφοδιαστικής αλυσίδας και συστήματα μοντελοποίησης 
και προγράμματα, τα οποία συνδέουν τις παραπάνω βάσεις δεδομένων με 
τις αντίστοιχες εταιρικές βάσεις. Τα συστήματα αυτά, εκτός από τον 
εντοπισμό σχεδίων ελαχιστοποίησης κόστους ή μεγιστοποίησης των 
καθαρών εσόδων, έχουν τη δυνατότητα να εκτιμούν και να αξιολογούν τις 
διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στα σχέδια, εναλλάσσοντας μεγέθη 
όπως το κόστος, η υπηρεσία, η ποιότητα και ο χρόνος. Τονίζεται ότι τα 
συστήματα αυτά δεν διαφέρουν αισθητά από τα Συστήματα Στήριξης 
Αποφάσεων (Decision Support Systems).

Η διαχρονική ενοποίηση των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας 
υπογραμμίζεται ότι μπορεί να επιτευχθεί ολοκληρωμένα μέσα από την 
εφαρμογή μίας οικογένειας (suite) συστημάτων μοντελοποίησης σ' 
ολόκληρο το εύρος της κλίμακας των προβλημάτων σχεδιασμού για τη λήψη 
των αποφάσεων που αντιμετωπίζει μία σύγχρονη επιχείρηση (στρατηγικό, 

τακτικό και λειτουργικό). Για το θέμα αυτό ο J. Shapiro παρουσιάζει την 
ιεραρχία των συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας (εικόνα 2.1), η οποία 
προέρχεται από τον Tayur, et al. (1999).

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης
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Scope

Strategic Analysis

Long-term Tactical Analysis

Short-term Tactical Analysis

Operational Anal/ss

Εικόνα 2.1: Ιεραρχία συστημάτων SC, [Tayur, et al. (1999)]

Η παραπάνω ιεραρχία των συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας, 

αποτελείται από έξι (6) τύπους συστημάτων βέλτιστης μοντελοποίησης - 

Αναλυτικά συστήματα IT και τέσσερα (4) συστήματα συναλλαγών 

(Transactional IT). Το δέκατο σύστημα πρόβλεψης της ζήτησης και 

διαχείρισης των παραγγελιών (Demand Forecasting and Order Management 

System) είναι στην ουσία ένα υβρίδιο, με αναλυτικές δυνατότητες στο σκέλος 

της πρόβλεψης και δυνατότητες συναλλαγών στο σκέλος που αφορά τις 

παραγγελίες των πελατών. Τα συστήματα αυτά αναφέρεται ότι είναι 

υπεύθυνα για τη «διατμηματική, διαχρονική, λειτουργική και γεωγραφική 

ενοποίηση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας».
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Από το σχήμα διακρίνεται και η ιδιαίτερης σημασίας διασύνδεση των 

δεδομένων των συναλλαγών της εταιρίας (τμήμα Transactional IT) με τα 

εξωτερικά συστήματα διαχείρισης δεδομένων, τα οποία ανήκουν συνήθως 

στους πελάτες και τους προμηθευτές της εταιρίας. Η παραπάνω ιεραρχία 

των συστημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας ξεκαθαρίζεται ότι είναι 

υποθετική, ενώ μέχρι σήμερα είναι σχεδόν βέβαιο ότι καμία εταιρία δεν έχει 

καταφέρει να εφαρμόσει και να ενοποιήσει ταυτόχρονα το σύνολο των 

παραπάνω συστημάτων, αλλά αντίθετα έχουν εφαρμοστεί μόνο μερικά από 

αυτά.

Ο J. Shapiro θεωρεί ότι η διαφοροποίηση που εμφανίζεται στην ιεραρχία 

αυτή ανάμεσα στα συστήματα συναλλαγών και στα συστήματα 

προγραμματισμού έχει αρχίσει σταδιακά να εξαλείφεται. Επιπλέον, είναι 

φανερό ότι τα συστήματα συναλλαγών (transactional) και προγραμματισμού 

(scheduling) συνιστούν στην ουσία την από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) 

προσέγγιση στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, που προϋποθέτει ως 

φυσική συνέπεια τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών 

(business process redesign), ενώ αντίθετα τα συστήματα βέλτιστης 

μοντελοποίησης που αφορούν το στρατηγικό επίπεδο (strategic optimization 

modeling systems) συνιστούν την από πάνω προς τα κάτω (top-down) 

αντίστοιχη προσέγγιση. Τα κύρια χαρακτηριστικά των συστημάτων στην 

παραπάνω ιεραρχία είναι τα ακόλουθα:

Enterprise Resource Planning system - ERP:
Κεντρική διαχείριση και κανονικοποίηση των δεδομένων των συναλλαγών 

της εταιρίας σε συνεχή βάση.

Materials Requirement Planning systems - MRP:
Λαμβάνοντας υπόψη του το κύριο πρόγραμμα παραγωγής (master 

production plan) τελικών προϊόντων, σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα όπως 

π.χ. το επίπεδο των αποθεμάτων, εντοπίζει τις απόλυτες απαιτήσεις ανά 

χρονική περίοδο σε πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα που πρέπει να 

κατασκευαστούν ή να παραγγελθούν, έτσι ώστε να καλύπτεται η ζήτηση σε 

τελικά προϊόντα.
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Distribution Requirements Planning systems - DRP:
Γίνονται προβλέψεις σε τελικά προϊόντα που πρέπει να διακινηθούν, καθώς 

και άλλα δεδομένα, όπως απόθεμα των προϊόντων αυτών σε εργοστάσια και 

κέντρα διανομής και δεδομένα διαχείρισης αποθεμάτων (π.χ. απαιτήσεις 

ασφαλείας για αποθέματα, χρόνος ανατροφοδότησης κ.α.). Στη συνέχεια το 

DRP, σε συνδυασμό με το σύστημα Distribution Scheduling Optimization 

Model Systems προγραμματίζει εσωτερικές και εξωτερικές μεταφορές, μέσω 

του δικτύου logistics της επιχείρησης, λαμβάνοντας όμως υπόψη ένα μεγάλο 

εύρος παραμέτρων μεταφοράς.

Demand Forecasting and Order Management system:

Συνδυάζει δεδομένα από τις πρόσφατες παραγγελίες με δεδομένα από το 

παρελθόν (ιστορικό παραγγελιών), με στόχο την παραγωγή 

ποσοτικοποιημένων απαιτήσεων για τα τελικά προϊόντα, οι οποίες πρέπει να 

καλυφθούν από τα λειτουργικά, τακτικά και στρατηγικά σχέδια της εταιρίας.

Production Scheduling Optimization Modeling systems:
Βρίσκονται σε κάθε εργοστάσιο κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας μίας 

επιχείρησης και παρέχουν λειτουργικές αποφάσεις, όπως η σειρά 

καταχώρησης παραγγελιών σε μία μηχανή παραγωγής, ο συγχρονισμός 

μεγαλύτερων η μικρότερων μεθόδων παραγωγής κ.α. Αντικειμενικός τους 

στόχος είναι η ελαχιστοποίηση στα βραχυχρόνια κόστη, σε συνδυασμό με 

την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.

Distribution Scheduling Optimization Modeling systems:
Αντιμετωπίζουν μία ποικιλία προβλημάτων λειτουργικού σχεδιασμού και 

προγραμματισμού. Αποφασίζουν σε βραχυχρόνια βάση ποια κέντρα 

διανομής θα εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες αγορές, λαμβάνοντας πάντοτε 
υπόψη και τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων.

Production Planning Optimization Modeling systems:

Καθορίζουν για κάθε επίπεδο της κατασκευαστικής διαδικασίας ενός 

εργοστασίου το κύριο σχέδιο παραγωγής ανά τρίμηνο, έχοντας ως κύριο 

στόχο να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη. Τα συστήματα αυτά καθορίζουν και 

άλλες παραμέτρους, όπως τις αποφάσεις αγοράς ή κατασκευής. 

Καλύπτονται πολλά επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας. Τα συστήματα 

αυτά, σύμφωνα πάντα με τον J.Shapiro δεν είναι ευρέως διαδεδομένα.

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης
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Logistics Optimization Modeling system:
Καθορίζει το κύριο πρόγραμμα των διαδικασιών logistics για ολόκληρη την 

εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρίας, το οποίο και αναλύει τον τρόπο με τον 

οποίο η ζήτηση όλων των τελικών προϊόντων σε όλες τις αγορές θα 

καλυφθεί στο επόμενο τρίμηνο. Ειδικότερα, το σύστημα αυτό εστιάζεται στην 

ανάθεση των κέντρων διανομής στις αντίστοιχες αγορές και δεν ευρέως 

διαδεδομένο.

Tactical Optimization Modeling system:
Καθορίζει ένα ενοποιημένο σχέδιο προμηθειών/ κατασκευών / διακίνησης - 

διανομής/ αποθεμάτων για την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρίας και για μία 

χρονική περίοδο 12 μηνών. Και το σύστημα αυτό δεν είναι ευρέως 

διαδεδομένο.

Strategic Optimization Modeling system:

Χρησιμοποιείται για να αναλύει εξαγορές πόρων και άλλες στρατηγικές 

αποφάσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, όπως η κατασκευή νέων 

κατασκευαστικών εγκαταστάσεων, η εξισορροπημένη τιμή μίας εξαγοράς ή 

ακόμη και ο σχεδιασμός μίας εφοδιαστικής αλυσίδας για ένα νέο προϊόν.

Τέλος ο J. Shapiro κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα συστήματα Advanced 
Planning and Scheduling (APS) - Προηγμένου Σχεδιασμού και 

Προγραμματισμού, τονίζοντας ότι «τα συστήματα αυτά καλύπτουν 

ταυτόχρονα τον τακτικό σχεδίασμά και το λειτουργικό προγραμματισμό στην 

υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, με αποτέλεσμα να προκαλούν σύγχυση 

στους ειδικούς του χώρου για το σύνολο των ικανοτήτων τις οποίες πρέπει 

εν τέλει να διαθέτουν τα συστήματα αυτά».

2.4.2 Θεώρηση SCM IT των R. Handheld & Ε. Nichols, Jr

Οι συγγραφείς R. Handheld και Ε. Nichols, Jr [1], παρουσιάζοντας το 

ρόλο της πληροφορίας και της πληροφοριακής τεχνολογίας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, αναγνωρίζουν ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στη 

δημιουργία εφαρμογών λογισμικού, ενώ αναφέρονται περιληπτικά σε
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συγκεκριμένα προϊόντα (πρώτες προσπάθειες - 1997) στο χώρο του 

σχεδιασμού και προγραμματισμού (planning and scheduling) και των 

μεταφορών.

Παράλληλα, εισάγουν τον όρο Interorganizational Information 
Systems (IOIS) - Διαοργανωσιακά πληροφοριακά συστήματα. Τα 

συστήματα αυτά βασίζονται σε πληροφοριακές τεχνολογίες που ξεπερνούν 

τα σύνορα μίας επιχείρησης και διαχειρίζονται κατηγορίες πληροφοριών που 

αφορούν τα προϊόντα, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τη διαδικασία 

παραγωγής, τις μεταφορές, τα αποθέματα, τις συνεργασίας που 

αναπτύσσονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, θέματα ανταγωνιστικότητας, 

θέματα πωλήσεων και marketing, καθώς και ζητήματα απόδοσης των 

διαδικασιών της αλυσίδας.

Αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο ενός πλήθους τεχνολογιών στην 

εύρυθμη λειτουργία και διακίνηση αγαθών και πληροφοριών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως οι τεχνολογίες που αφορούν την ηλεκτρονική 

επικοινωνία (π.χ. EDI, Internet,), καθώς και άλλες τεχνολογίες όπως οι 

γραμμωτοί κώδικες (bar codes), οι αποθήκες πληροφοριών, αλλά 

ξεχωρίζουν το ρόλο που διαμορφώνουν τα συστήματα στήριξης αποφάσεων 

(Decision Support Systems - DSS) σ' ένα σύνολο εφαρμογών κατά μήκος 

των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Εκτιμάται ότι τα συστήματα DSS που εκτείνονται κατά μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας βοηθούν τις διοικήσεις των επιχειρήσεων - 

οργανισμών να αναγνωρίσουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα 

μέλη της αλυσίδας και τις διαχειρίσιμες οντότητες (ζήτηση, προϊόντα, 

αποθέματα, κ.α.), με στόχο να βελτιστοποιήσουν την απόδοση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας στο στρατηγικό επίπεδο.

Τα συστήματα DSS απαιτούν μεγάλα ποσά στατικών και δυναμικών 

πληροφοριών από τα μέλη της αλυσίδας. Οι στατικές πληροφορίες 

περιλαμβάνουν ρυθμούς παραγωγής και ικανότητες - δυναμικότητας για 

κάθε οντότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι δυναμικές πληροφορίες 

περιλαμβάνουν προβλέψεις, παραγγελίες και τρέχουσες παραδόσεις. Η 

εκμετάλλευση του εύρους των παραπάνω πληροφοριών απαιτεί την 

ενεργοποίηση ενός πλήθους εξειδικευμένων τεχνολογιών όπως οι

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης
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«γέφυρες» SQL για διασύνδεση των DSS συστημάτων με σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων, τα ευφυή συστήματα (Expert systems), τους αλγόριθμους 

προγραμματισμού, τις ικανότητες - ρουτίνες γραμμικού προγραμματισμού, 

τον πολυεπίπεδο προγραμματισμό, τα GUIs για φιλικότητα - 

διαδραστικότητα προς το χρήστη, τις πρακτικές προγραμματισμού available 

-to - promise, τις λειτουργίες διαχείρισης της ζήτησης, κ.α. Τα συστήματα 

DSS, συνεπικουρούμενα από τις παραπάνω τεχνολογίες μπορούν να 

παρέχουν υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων που είναι πολύπλοκες και δεν 

έχουν πλήρως καθορισμένη δομή.

2.4.3 Συστήματα SCM και παράγοντες που τα διαμορφώνουν κατά 
David Simchi-Levi, Philip Kaminsky και Edith Simhci-Levi

Οι συγγραφείς David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simhci-Levi [3], 

με προεξέχοντα τον πρώτο, τονίζουν αρχικά το σημαντικό ρόλο που 

διαμορφώνουν στην επίτευξη των στόχων SCM παράγοντες όπως τα 

πρότυπα που επιτρέπουν την επικοινωνία, την υποδομή πληροφοριακής 

τεχνολογίας και τις εξελίξεις στο χώρο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα ζητήματα 

που σχετίζονται με την ενοποίηση - ολοκλήρωση συστημάτων και 

διαδικασιών, καθώς και τα συστατικά (components) των συστημάτων 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Ειδικότερα, τα τελευταία αφορούν τα διάφορα 

συστήματα που περιλαμβάνονται άμεσα στο σχεδίασμά της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και συνδυάζουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στοιχεία 
συστημάτων στήριξης αποφάσεων (DSS).

Η δομή των συστημάτων αυτών χαρακτηρίζεται από τρία κύρια 

συστατικά, τα οποία είναι οι βάσεις δεδομένων, τα αναλυτικά εργαλεία και οι 

μηχανισμοί παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Με βάση κάθε 

φορά τον τύπο της ανάλυσης, ένα DSS μπορεί να απαιτεί τη συλλογή 

στατικών και δυναμικών δεδομένων από διάφορα μέρη της επιχείρησης. Οι 

τύποι των παραπάνω πληροφοριών δεν βρίσκονται συνήθως σε μία βάση 

δεδομένων ή σε ένα μόνο τμήμα μιας επιχείρησης.

Τα αναλυτικά εργαλεία είναι αλγόριθμοι επιχειρησιακής έρευνας και 

τεχνητής νοημοσύνης, μηχανισμοί υπολογισμού κόστους, εργαλεία
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προσομοίωσης, ανάλυση ροής (flow analysis), στατιστική ανάλυση, τεχνικές 

εξόρυξης δεδομένων (data mining), εργαλεία online αναλυτικής 

επεξεργασίας (OLAP) και άλλες λογικές διαδικασίες που έχουν 

προσαρμοστεί. Τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως στην 

πράξη είναι υβρίδια των περισσοτέρων από τα παραπάνω εργαλεία. Το 

υποσύστημα - συστατικό αυτό των DSS είναι κατά γενική ομολογία το πιο 

πολύπλοκο, επειδή στην πραγματικότητα είναι ελάχιστες οι λύσεις που 

μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το μεγάλο εύρος 

προβλημάτων μίας σύγχρονης επιχείρησης.

Τα τελευταία χρόνια, τα συνήθη εργαλεία παρουσίασης ενός DSS στη 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι τα GIS συστήματα 

(ολοκληρωμένα συστήματα ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης 

βάσεως δεδομένων χωροταξικής φύσεως, τα οποία παρέχουν ένα εύρος 

λειτουργιών όπως αποθήκευση, ανάκτηση, διαχείριση, ανάλυση και 

απεικόνιση γεωγραφικά σχετιζόμενων δεδομένων). Οι κυριότερες 

εφαρμογές που αναπτύχθηκαν με τη χρήση των συστημάτων αυτών είναι η 

ανάλυση δικτύου - μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, η επιλογή μίας κατάλληλης 

τοποθεσίας (π.χ. κέντρο διανομής, αποθήκη), και η δρομολόγηση 

οχημάτων.

Τα συστήματα DSS υποστηρίζουν όλα τα επίπεδα λειτουργιών της 

επιχείρησης (στρατηγικό, τακτικό, λειτουργικό). Μερικά από τα συστήματα 

αυτά υποστηρίζουν κυρίως ένα επίπεδο, ενώ άλλα συστήματα DSS 

υποστηρίζουν περισσότερα από τα προηγούμενα επίπεδα. Το κατάλληλο 

DSS σύστημα για μία συγκεκριμένη περίπτωση εξαρτάται κάθε φορά από τη 

φύση του προβλήματος, τον ορίζοντα σχεδιασμού και τον τύπο της 

απόφασης που πρέπει να ληφθεί. Μερικά από τα υποδείγματα DSS στην 

εφοδιαστική αλυσίδα (DSS for SCM), σύμφωνα με τους συγγραφείς, είναι τα 

ακόλουθα:

Σχεδιασμός ζήτησης (demand planning): Η ανάπτυξη προβλέψεων 

ζήτησης έχει εξελιχθεί σε μία πολύ σημαντική περιοχή - τμήμα ενός DSS και 

πολλά άλλα εργαλεία (κλασσικά στατιστικά εργαλεία και εργαλεία 

συνεργασίας) αναπτύσσονται για να υποστηρίζουν τη διαδικασία αυτή.
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Διαχείριση αποθεμάτων (inventory management): Η διαχείριση 

πολλών διαφορετικών ειδών αποθεμάτων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα 

δύσκολη. Ένα DSS διαχείρισης αποθεμάτων χρησιμοποιεί πληροφορίες 

μεταφορών και κόστους διατήρησης, μαζί με χρόνους απόκρισης και 

προβλέψεις ζήτησης, προκειμένου να δημιουργήσει πολιτικές αποθεμάτων, 

που συνδυάζουν χαμηλό κόστος και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης 

πελατών.

Σχεδιασμός στόλου οχημάτων (fleet planning): Η επιλογή των 

μεθόδων μεταφοράς συνιστά συχνά ένα δύσκολο πρόβλημα λόγω των 

πολλαπλών ιδιομορφιών μεταφοράς. Ένα σημαντικό συστατικό του 

σχεδιασμού στόλου οχημάτων είναι η δρομολόγηση οχημάτων (fleet 

routing), Εδώ υφίστανται δύο διαφορετικά συστήματα: το στατικό και το 

δυναμικό. Στο στατικό σύστημα, τα καθημερινά και τα εβδομαδιαία 

δρομολόγια δε μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της εβδομάδας. 

Στα δυναμικά συστήματα που είναι πιο πολύπλοκα, τα δρομολόγια 

ανανεώνονται κατά τη διάρκεια του χρονικού τους ορίζοντα και το DSS, 

στην πορεία των συνεχών εξελίξεων, προσπαθεί να μειώσει τα λειτουργικά 

κόστη, χωρίς να γνωρίζει το πλήρες πρόγραμμα κάθε χρονική στιγμή.

Προγραμματισμός παραγωγής (production scheduling):
Με δεδομένες τις ανάγκες παραγωγής μίας σειράς προϊόντων, τις διαθέσιμες 

πληροφορίες για τις διαδικασίες παραγωγής κ.α., το σύστημα αυτό προτείνει 

κατασκευαστικές σειρές και προγράμματα, χρησιμοποιώντας τεχνητή 

νοημοσύνη, μαθηματικές τεχνικές και τεχνικές προσομοίωσης για την 

ανάπτυξη προγραμμάτων παραγωγής.

Ανάθεσης διαδικασιών πωλήσεων και marketing ανά περιφέρεια 
(sales and marketing region assignment):
Ένα τέτοιο DSS σύστημα συνήθως χρησιμοποιεί ως δεδομένα εισόδου τις 

τοποθεσίες των πελατών και τις προβλέψεις της ζήτησης και σχεδιάζει τις 

πωλήσεις ανά περιφέρεια με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. δυναμικό 

πωλήσεων κ.α.).

Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού (workforce scheduling):

Το σύστημα αυτό προτείνει ένα σύνολο προγραμμάτων εργασίας, το οποίο
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διασφαλίζει την παροχή των αναγκαίων λειτουργιών - υπηρεσιών, τη 

διαθεσιμότητα προσωπικού στο ελάχιστο δυνατό κόστος, κ.α.

Άλλα ανάλογα DSS συστήματα στο χώρο της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η διαχείριση διανομών, ο σχεδιασμός δικτύου 

logistics, ο σχεδιασμός εφοδιασμού, η δέσμευση για συγκεκριμένο χρόνο 

απόκρισης - παράδοσης στην παραγγελία ενός πελάτη (lead time 

quotation) κ.α.

Για κάθε ένα από τους παραπάνω τομείς - προβλήματα υπάρχουν 

διαθέσιμα DSS σε πολλούς συνδυασμούς, πλατφόρμες και εύρος τιμών. Οι 

πλατφόρμες DSS έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια από 

δύσκαμπτα ογκώδη συστήματα σε απομονωμένα PC εργαλεία, σε 

client/server διαδικασίες, ενώ ειδικά τον τελευταίο καιρό έχει εμφανιστεί μία 

νέα γενιά επεκτεταμένων εφαρμογών DSS υψηλής απόδοσης.

Η εγκατάσταση ενός DSS σχετίζεται κάθε φορά με την επικρατέστερη ως 

προς το κόστος της επιχείρησης δραστηριότητα. Εάν, για παράδειγμα, η 

δραστηριότητα αυτή είναι η μεταφορά, τότε η πρώτη εγκατάσταση ενός DSS 

μπορεί να είναι ένα σύστημα δρομολόγησης στόλου οχημάτων ή ένα 

σύστημα σχεδιασμού δικτύου. Αν, από την άλλη μεριά, η επιχείρηση 

αντιμετωπίζει μεγάλη διακύμανση στη ζήτηση και οι κατασκευαστικές 

δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, τότε η επιχείρηση 

αυτή μπορεί να στραφεί σ' ένα DSS σχεδιασμού ζήτησης. Σε κάθε 

περίπτωση βέβαια, η υλοποίηση προηγμένων λύσεων πληροφοριακής 

τεχνολογίας στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας συνήθως απαιτεί αλλαγές 

στην οργανωσιακή δομή, καθώς και στην περιγραφή των καθηκόντων και 

της συμπεριφοράς των εργαζομένων της επιχείρησης

Οι συγγραφείς αναφέρουν επίσης ότι τα συστήματα στήριξης αποφάσεων 

(DSS) στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) αποκαλούνται 

συχνά ως συστήματα προηγμένου σχεδιασμού και προγραμματισμού 

(Advanced Planning and Scheduling Systems - APS). Τα συστήματα 

αυτά συνήθως καλύπτουν περιοχές όπως ο σχεδιασμός της ζήτησης 

(Demand planning), ο σχεδιασμός εφοδιασμού (Supply planning) και ο 

σχεδιασμός και προγραμματισμός κατασκευών (Manufacturing planning and 

scheduling). Ιδιαίτερα στις δύο τελευταίες περιοχές τα συστήματα που
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περιλαμβάνονται κυρίως, σύμφωνα πάντα με τους David Simchi-Levi, Philip 

Kaminsky και Edith Simhci-Levi είναι τα γνωστά DRP και MRP.

Γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι τα συστήματα MRP και DRP θεωρούνται ως 

συστήματα DSS, τα οποία μπορούν να επιτύχουν επιμέρους στόχους 

ανάλυσης δεδομένων μίας εφοδιαστικής αλυσίδας για την υποστήριξη στη 

λήψη ορισμένων αποφάσεων, παρόλο που αναγνωρίζεται ότι ειδικά τα δύο 

αυτά συστήματα, «δε βελτιστοποιούν καθόλου και στις περισσότερες 

περιπτώσεις δε λαμβάνουν υπόψη τους τις δυναμικότητες ορισμένων 

πόρων».

Κατά γενική ομολογία, όπως παραδέχονται και οι συγγραφείς υπάρχει 

ένα μπερδεμένο σύνολο - πλαίσιο («confusing array») εφαρμογών DSS ή 

APS, όπως αποκαλούνται στην αγορά, για την εφοδιαστική αλυσίδα. Η 

ορολογία στα συστήματα αυτά, καθώς και ο σκοπός, η ποιότητα και η τιμή 

της λύσεως κυμαίνεται από κατασκευαστή σε κατασκευαστή.

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης

2.4.4 SCMs κατά James R. Stock & Douglas Μ. Lambert

Στο βιβλίο Strategic Logistics Management, 4th edition [14] αναφέρεται o 

όρος συστήματα ή εφαρμογές διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(SCMs), ο οποίος προέρχεται από αναφορά των συγγραφέων στο 

Γλωσσάριο των Όρων Εφοδιαστικής Αλυσίδας του 2000 (Ετήσια Έκδοση 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Χειμώνας 2000). Σύμφωνα με την αναφορά αυτή, 

αναγνωρίζεται η ύπαρξη και η χρήση συστημάτων διαχείρισης μεταφορών 

(Transportation Management Systems - TMS), συστημάτων διαχείρισης 

παραγγελιών (Order Management Systems - OMS), καθώς και 

συστημάτων διαχείρισης αποθηκών (Warehouse Management Systems - 
WMS) και η αρμονική διασύνδεση και συνύπαρξή τους, ως αναγκαιότητα για 

την επιτυχή δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως προκύπτει και από 

έρευνα της KPMG το 1999.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα διαχείρισης αποθήκης (WMS), 

καθώς αναφέρεται ότι αποτελούν σημείο κλειδί για τη μηχανογράφηση των 

λειτουργιών μίας αποθήκης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, εκτιμάται,
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ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να αποφέρει έως και 50% 

μείωση στο σύνολο των λειτουργικών εξόδων. Παράλληλα, δίνονται 

πολλαπλά παραδείγματα (case studies) εταιριών που προχώρησαν σε 

υλοποίηση συστημάτων WMS και TMS.

Οι συγγραφείς αναφέρονται επίσης σε επιμέρους εφαρμογές στον τομέα 

των μεταφορών, όπως ανάλυση μεταφορών, προσδιορισμό διαδρομών, 

προετοιμασία εντύπων αποστολών και διαθεσιμότητα οχημάτων, 

προγραμματισμό της συντήρησης των οχημάτων και την έκδοση σχετικών 

αναφορών, βάσεις δεδομένων με αναλογίες ναύλων μεταφοράς, καθώς και 

στον τομέα των παραγγελιών, με τα συστήματα επεξεργασίας παραγγελιών 

(order processing systems) και τις περισσότερο προηγμένες εκδόσεις τους. 

Οι τελευταίες τείνουν στα συστήματα διαχείρισης παραγγελιών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (OMS).

Όσον αφορά τις εφαρμογές σχεδιασμού - προγραμματισμού της 

εφοδιαστική αλυσίδας, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα συστήματα 

υποστήριξης αποφάσεων (DSS), τα οποία συνεπικουρούμενα με ένα 

σύνολο προηγμένων τεχνολογιών (expert systems, αλγόριθμους γραμμικού 

προγραμματισμού, εργαλεία προσομοίωσης, τεχνικές προβλέψεων κ.α.) 

τονίζεται ότι αναπτύσσουν τις αναγκαίες αναλυτικές ικανότητες. Τέλος, 

παρουσιάζεται ένας χάρτης (εικόνα 2.2) επιχειρηματικών εφαρμογών, που 

στο οριζόντιο επίπεδο παρουσιάζει τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

ενώ στο κάθετο επίπεδο παρουσιάζει τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Στο 

χάρτη αυτό απεικονίζονται συστήματα όπως Manufacturing Execution 

Systems (MES), υποσυστήματα σχεδιασμού ζήτησης (demand planning), 

υποσυστήματα σχεδιασμού και προγραμματισμού κατασκευών 

(Manufacturing planning and scheduling), χωρίς όμως εδώ να διακρίνεται 

πουθενά ο όρος APS ή να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες.
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Εικόνα 2.2: Χάρτης - τυπική εποπτεία επιχειρηματικών εφαρμογών

2.4.5 Αναλυτικές εφαρμογές και SCMs κατά Sunil Chopra & Peter 
Meindl

Στο βιβλίο τους Supply Chain Management - Strategy, Planning and 

Operation [8], οι συγγραφείς S. Chopra & P. Meindl (συνεργασία 

ακαδημαϊκού και επαγγελματία του χώρου) ξεχωρίζουν τις αναλυτικές 

εφαρμογές από τις εφαρμογές που είναι προσανατολισμένες στις 

συναλλαγές (αναφέρονται κυρίως στα ERP). Παράλληλα, ορίζουν ένα χάρτη 

πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

παρόμοιο με το χάρτη επιχειρηματικών εφαρμογών της προηγούμενης 

ενότητας αλλά, σαφώς περισσότερο λεπτομερή ως προς τις αναλυτικές 

εφαρμογές που είναι διαθέσιμες σήμερα (εικόνα 2.3).

FIGURE 12.6 Analytical Applications Map
it ■

Supplier Manufacturer

Εικόνα 2.3: Χάρτης πληροφοριακής τεχνολογίας κατά S. Chopra & Ρ. Meindl
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Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι αναλυτικών εφαρμογών, οι οποίοι 
εστιάζονται στα διάφορα οριζόντια στάδια και στις κάθετες διαφοροποιήσεις 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η συνήθης κατηγοριοποίηση των συστημάτων 

αυτών γίνεται σύμφωνα με τις αναλυτικές τους δυνατότητες και περιλαμβάνει 

δύο ομάδες: την ομάδα που εστιάζεται στο σχεδίασμά και την ομάδα που 

εστιάζεται στο λειτουργικό επίπεδο ή την εκτέλεση. Στην ομάδα που 

εστιάζεται στο σχεδίασμά (planning) οι συγγραφείς θεωρούν ότι ανήκουν 

εφαρμογές όπως:

Procurement and Content Cataloging Applications (Εφαρμογές 
Προμηθειών και Περιεχομένων Καταλόγου):
Απλοποιούν τις διαδικασίες των προμηθειών, αντικαθιστούν τους 

καταλόγους των προμηθευτών, ιχνηλατούν είδη παραγγελιών, 

προδιαγραφών, τιμών, διαδικασίες παραγγελιών καθώς και προμηθευτές, 

ενώ επιτρέπουν αναλυτικές συγκρίσεις ανάμεσα σε προμηθευτές και 

τμήματα προϊόντων, με σκοπό να οδηγήσουν κατάλληλες αποφάσεις 

αγορών σε ποσότητα και σε ποιότητα.

Advanced Planning and Scheduling (Προηγμένος σχεδιασμός και 
προγραμματισμός):
Δημιουργούν προγράμματα για το είδος των προϊόντων που θα 

παρασκευαστούν, τη χρονική περίοδο και την τοποθεσία (εργοστάσιο 

παραγωγής) και τον τρόπο παραγωγής, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τη 

διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, τη δυναμικότητα των εργοστασίων και 

άλλες επιχειρηματικές παραμέτρους. Περικλείουν λειτουργίες του 

στρατηγικού σχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας (strategic supply chain 

planning), το σχεδίασμά αποθεμάτων (inventory planning) και τη λειτουργία 

available to promise (ATP). Οι εφαρμογές αυτές είναι οι γρηγορότερα 

αναπτυσσόμενες στο χώρο των αναλυτικών εφαρμογών.

Transportation Planning and Content Systems (Σχεδιασμός 
μεταφορών και τα συστήματα περιεχομένου):

Αναλύουν δεδομένα και πραγματοποιούν συγκρίσεις ανάμεσα σε 

διαφορετικούς μεταφορείς, διαδρομές, μεθόδους και σχέδια μεταφοράς. Τα 

λογισμικά σχεδιασμού των μεταφορών αναλαμβάνουν την ανάλυση των 

δεδομένων, ενώ τα λογισμικά περιεχομένου παρέχουν τα απαιτούμενα 

δεδομένα - περιεχόμενο για την ανάλυση αυτή, όπως για παράδειγμα η

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices
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αποζημίωση ταξιδιού ανά μονάδα απόστασης και οι δασμολογικές 

απαιτήσεις.

Demand Planning and Revenue Management (Σχεδιασμός ζήτησης 
και διαχείριση εισοδήματος):
Λαμβάνουν ως εισερχόμενα δεδομένα ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες 

που αφορούν τη μελλοντική ζήτηση (τάσεις ζήτησης, σε συνδυασμό με την 

εποχικότητα), δημιουργούν μοντέλα προσαρμοσμένα στις προηγούμενες 

πωλήσεις και προβλέπουν μελλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης. Η 

διαχείριση εισοδήματος συνιστά μία σχετικά νέα ιδέα που τοποθετείται κάτω 

από την ομπρέλα του σχεδιασμού ζήτησης και αφορά τη χρήση διακρίσεων 

στις τιμές, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το πλεόνασμα των καταναλωτών - 

πελατών, το οποίο μπορεί να συγκεντρωθεί από τις πωλήσεις προϊόντων.

Customer Relationship Management (CRM) και Sales Force 
Automation (SFA) (Διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες και 
Αυτοματοποίηση διαχείρισης πωλητών):

Αυτοματοποιούν τις σχέσεις μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών, 

παρέχοντας πληροφορίες για τα προϊόντα και τις τιμές. Επιπλέον, 

ενημερώνουν λεπτομερώς σε πραγματικό χρόνο για το είδος των πελατών 

και των προϊόντων, έτσι ώστε τόσο οι πωλητές όσο και οι πελάτες να 

γνωρίζουν το χρόνο απόκρισης μίας παραγγελίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι S. Chopra & Ρ. Meindl

διαχωρίζουν τα συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας ως 
μία ειδική κατηγορία αναλυτικών εφαρμογών που εστιάζονται στο 
σχεδίασμά. Οι απόψεις τους παρατίθενται στη συνέχεια.

Supply Chain Management Systems (συστήματα διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας):

Τα συστήματα αυτά είναι ένας συνδυασμός από πολλές από τις 

προηγούμενες εφαρμογές και χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν - 

συνδέουν τα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρέχονται από 

τους κατασκευαστές ως ομάδες διαφορετικών εφαρμογών (suites) 

εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες όμως είναι «σφιχτά» ενοποιημένες. Για 

παράδειγμα, ένα σύστημα SCM μπορεί να περιέχει υποεφαρμογές - 

λειτουργικές περιοχές (modules) όπως APS, demand planning

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης
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(παρατηρούμε ότι εδώ διαχωρίζονται τα APS από τα demand planning), 

transportation planning και inventory planning. Τα συστήματα αυτά έχουν τις 

αναγκαίες αναλυτικές δυνατότητες να παράγουν λύσεις και να στηρίξουν 

αποφάσεις στα επίπεδα του σχεδιασμού αλλά και της στρατηγικής. Παρόλο 

που τα συστήματα αυτά δεν καλύπτουν όλα τα στάδια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και για την ανάλυση που εκτελούν και στηρίζονται στα δεδομένα 

που παίρνουν από τα ERP ή τα legacy systems, είναι εκείνα τα οποία 

παρέχουν πλέον το υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας όσο αφορά τον 

κάθετο άξονα στον χάρτη των πληροφορικών συστημάτων της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Στην ουσία είναι τα μοναδικά συστήματα, τα οποία φτάνουν σε 

λειτουργικότητα το στρατηγικό επίπεδο λήψης αποφάσεων.

Η δεύτερη ομάδα εφαρμογών εστιάζεται σε λειτουργικά θέματα όπως οι 

εργασίες εκτέλεσης, οι οποίες όμως καθορίζονται από τα συστήματα 

σχεδιασμού. Περιλαμβάνει εφαρμογές όπως:

Inventory Management Systems (Συστήματα διαχείρισης 
αποθεμάτων):

Παρατηρούν τα πρότυπα της ζήτησης, δέχονται ως δεδομένα προβλέψεις, 

κόστη, περιθώρια κερδών και επίπεδα εξυπηρέτησης και παράγουν μία 

προτεινόμενη πολιτική αποθεμάτων, με στόχο μία βέλτιστη ισορροπία 

ανάμεσα στο κόστος διατήρησης και το κόστος έλλειψης του αποθέματος.

Manufacturing Execution Systems (Συστήματα εκτέλεσης 
κατασκευαστικών διαδικασιών):

Ένα σύστημα MES γενικά παρέχει βραχυχρόνια προγράμματα και 

κατανομές πόρων με τις αναλυτικές τους δυνατότητες, συμβάλλοντας έτσι 

στην εκτέλεση της παραγωγής σε μία κατασκευαστική μονάδα. Είναι 

λιγότερο αναλυτικά από ένα APS σύστημα.

Transportation Execution (Εκτέλεση μεταφορών):
Είναι λιγότερο αναλυτικά από τα αντίστοιχα συστήματα στο επίπεδο του 

σχεδιασμού (transportation planning), αλλά αποτελούν ένα λειτουργικό 

σύνδεσμο με τα εργαλεία σχεδιασμού, συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση 

του σχεδίου των μεταφορών.

Warehouse Management System (Συστήματα διαχείρισης 
αποθηκών):
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Παρακολουθούν τα αποθέματα των προϊόντων σε μία αποθήκη, εκτελούν 

εντολές σχεδιασμού αποθεμάτων και «τρέχουν» τις καθημερινές λειτουργίες 

μίας αποθήκης.

Κλείνοντας οι S. Chopra & Ρ. Meindl τονίζουν ότι το κύριο μειονέκτημα 

των αναλυτικών εφαρμογών είναι ότι δε διαθέτουν το εύρος ενός ERP 

συστήματος. Τα συστήματα αυτά είναι αναγκασμένα να στηρίζονται σε 

δεδομένα από τα legacy systems ή τα ERPs, με αποτέλεσμα όταν κάποια 

από αυτά δεν είναι διαθέσιμα να καταλήγουν σε εκτιμήσεις ή σε 

βελτιστοποιήσεις ανά στάδιο και όχι στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Σε κάθε περίπτωση η ενοποίηση μίας αναλυτικής εφαρμογής με ένα 

αξιόπιστο σύστημα δεδομένων είναι απαραίτητη.

2.4.6 Απόψεις αναλυτών και επαγγελματιών του χώρου για τα SCMs

Παράλληλα με τις απόψεις ακαδημαϊκών για τα SCMs μελετήθηκαν και οι 

απόψεις ενός συνόλου επαγγελματιών του χώρου. Σχεδόν όλοι [21, 24, 25, 

26, 28, 29, 31] θεωρούν ότι τα συστήματα - εφαρμογές - λογισμικά αυτά 

διακρίνονται σε δύο ομάδες: τις εφαρμογές σχεδιασμού (Supply Chain 
Planning - SCP) και τις εφαρμογές εκτέλεσης (Supply Chain Execution - 

SCE) της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μερικοί από αυτούς προχωρούν ακόμη 

περισσότερο, αναφέροντας συγκεκριμένα συστήματα ανά ομάδα. Αυτό που 

γίνεται, δηλαδή, άμεσα αντιληπτό είναι ότι στην αγορά ο όρος SCMs είναι 
σαφώς περισσότερο διευρυμένος (περιλαμβάνει περισσότερες 

εφαρμογές).

Στη συνέχεια παρατίθενται εν συντομία τα κυριότερα σημεία των 

σχετικών με τα SCMs απόψεων εταιριών και επαγγελματιών του χώρου, 

καθώς και άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν τα SCMs, την εξέλιξή τους 

και τις τάσεις που τα διαμορφώνουν.

Η εταιρία Cherry Tree Co [24], σε μία προσπάθειά της να παρουσιάσει τις 

επεκτεταμένες πλέον σύγχρονες επιχειρήσεις στον τομέα της πληροφορικής 

τεχνολογίας, αναφέρθηκε εκτενώς στον όρο SCMs τονίζοντας ότι πρόκειται 

για back - end εφαρμογές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασυνδέουν 

τους προμηθευτές, τους κατασκευαστές, τους διανομείς, και τους 

μεταπωλητές σε ένα συνεκτικό δίκτυο παραγωγής και διανομών. Οι
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εφαρμογές SCM επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να περιορίζουν τους χρόνους 

απόκρισης, να αυξάνουν την ποιότητα και να προσφέρουν μεγαλύτερη 
εξατομίκευση. Για την Cherry Tree Co οι εφαρμογές σχεδιασμού της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (SCP applications) χρησιμοποιούνται για την 

ανάλυση πληροφοριών, σκοπός της οποίας είναι η πρόβλεψη της ζήτησης 

των προϊόντων και κατ' αντιστοιχία ο σχεδιασμός των κατασκευών. Τα 

συστήματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε περιπτώσεις 

λειτουργικών αποφάσεων, όπως ο προγραμματισμός των απαιτήσεων ενός 

εργοστασίου, όσο και σε περιπτώσεις μακροχρόνιων στρατηγικών, όπως η 

κατασκευή εργοστασίων και οι τριμηνιαίες προβλέψεις.

Οι εφαρμογές εκτέλεσης της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCE applications) 

χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που προέρχονται από τα εργαλεία SCP, 

προκειμένου να καθοδηγήσουν τη φυσική παραγωγή, την αποθήκευση, τη 

μεταφορά των πρώτων υλών, τα εξαρτήματα συναρμολόγησης, καθώς και 

τα ολοκληρωμένα προϊόντα. Οι εφαρμογές SCE διασυνδέονται με ενδιάμεσο 

λογισμικό - «γέφυρες» (interface) με τις εφαρμογές SCP και τα Συστήματα 

Διαχείρισης Παραγγελιών (Order Management Systems - OMS), 

προκειμένου να καθοριστεί η δυναμικότητα παραγωγής, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους ή των χρονικών περιορισμών και 

υπολογίζουν ένα σχέδιο παραγωγής, το οποίο ικανοποιεί όλες τις 

απαιτήσεις και μπορεί να προσαρμοστεί ταχύτατα σε κάθε αλλαγή των 

μεταβλητών. Στις εφαρμογές SCE περιλαμβάνονται και αυτές που είναι 

προσανατολισμένες σε διαδικασίες logistics, όπως τα Συστήματα 

Διαχείρισης Μεταφορών (Transportation Management Systems - TMS) και 

τα Συστήματα Διαχείρισης Αποθηκών (Warehouse Management Systems - 

WMS). Τόσο οι εφαρμογές Σχεδιασμού της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCP) 

όσο και οι εφαρμογές Εκτέλεσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCE) 

κατατμίζονται σε νέους επιμέρους λειτουργικούς τομείς, σύμφωνα με την 

εικόνα 2.4.
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Source: Che try Tree 4 Co. Research

Εικόνα 2.4: Εφαρμογές Σχεδιασμού και Εκτέλεσης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Οι περισσότερες SCM εταιρίες ειδικεύονται σε ένα από τους δύο 

παραπάνω τομείς, αλλά τα τελευταία χρόνια επώνυμες εταιρίες του χώρου 

κατασκευής λογισμικού έχουν προχωρήσει σημαντικά στην προσπάθειά 

τους να συνδυάσουν τους δύο αυτούς τομείς, με στόχο να δημιουργήσουν 

μία ενιαία λύση.

Σε εκτενή άρθρα [25,31] του εξειδικευμένου στο χώρο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας ηλεκτρονικού χώρου Modern Materials Handling, αναφέρεται ότι 

μέχρι τα τέλη σχεδόν της δεκαετίας 1990 ξεχώρισαν έξι κατηγορίες 

λογισμικού στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι κατηγορίες αυτές 

είναι τα συστήματα ERP και τα συστήματα SCP (ιδιαίτερα τα Advanced 

Planning and Scheduling - APS) στον τομέα του σχεδιασμού, τα συστήματα 

εκτέλεσης κατασκευαστικών διαδικασιών (Manufacturing Execution Systems 

- MES), τα συστήματα διαχείρισης αποθηκών (Warehouse Management 

Systems - WMS), και τα συστήματα διαχείρισης μεταφορών (Transportation 

Management Systems - TMS) στον τομέα της εκτέλεσης, καθώς και τα 

συστήματα διαχείρισης παραγγελιών (Order Management Systems - OMS), 

τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα ανάμεσα στις εφαρμογές SCP και τις 

εφαρμογές SCE.

Ιδιαίτερα για τις εφαρμογές OMS τονίζεται ο σημαντικός ρόλος τους, 

αφού αποτελούν ταυτόχρονα το τελευταίο βήμα στο σχεδίασμά των 

λειτουργιών και το πρώτο βήμα στην εκτέλεσή τους και συνιστούν το τέλειο
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παράδειγμα της ανάγκης για ενοποίηση ανάμεσα στο λογισμικό σχεδιασμού 

και εκτέλεσης. Ένα τέτοιο σύστημα λαμβάνει παραγγελίες και καθορίζει τη 

διαθεσιμότητα των αποθεμάτων σε όλο το εύρος της επιχείρησης, 

ολοκληρώνοντας έτσι το κομμάτι του σχεδιασμού - προγραμματισμού. Στη 

συνέχεια το λογισμικό αυτό υλοποιεί κάποιες εργασίες εκτελεστικού 

χαρακτήρα, όπως η απόδοση βαθμού προτεραιότητας και η βελτιστοποίηση 

των παραγγελιών, πριν τα στοιχεία αυτά παραδοθούν στο MES σύστημα.

Παράλληλα αναγνωρίζεται και ο ανανεωμένος χαρακτήρας των ERP 

συστημάτων με ορισμένες ανάλογες αναλυτικές λειτουργικές περιοχές για 

τον έλεγχο αποθηκών, καθώς και με ορισμένες από τις δυνατότητες των 

συστημάτων διαχείρισης παραγγελιών και μεταφοράς (OMS και TMS 

αντίστοιχα).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τους συγγραφείς στην κατεύθυνση της 

ενοποίησης των παραπάνω εφαρμογών. Οι παραδοσιακές εφαρμογές που 

συνέκλιναν προς τα SCM συστήματα λειτουργούσαν αυτόνομα, δηλαδή 

καθένα από τα συστήματα αυτά πραγματοποιούσε τις εργασίες για τις 

οποίες έχει σχεδιαστεί, χωρίς να συνδέεται με το λογισμικό που είναι 

υπεύθυνο για τη διαχείριση του επόμενου σταδίου της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Σταδιακά όμως οι ανάγκες ενοποίησης που άρχισαν να 

διαμορφώνονται στα παγκόσμια επιχειρηματικά δρώμενα οδήγησαν πολλές 

από τις κατασκευάστριες εταιρίες SCMs στην αναζήτηση ενοποιημένων 

συνδυασμών των παραπάνω εφαρμογών, προκειμένου να υπάρχει μία από 

άκρη σ' άκρη ενοποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα. Το εγχείρημα να 

ενοποιήσει κανείς όλα αυτά τα λογισμικά είναι σίγουρα τεράστιο κατόρθωμα, 

αλλά η πραγματοποίησή του κρίνεται πλέον αναγκαία.

Τέλος μία σημαντική συνεισφορά των άρθρων αυτών είναι ότι 

αναφέρονται ένας αριθμός ονομασιών οι οποίες χρησιμοποιούνται για να 

περιγράφουν τα SCM συστήματα, όπως π.χ. Supply Chain Optimization 
Software (λογισμικό βελτιστοποίησης, - π-X.Shapiro), Global Commerce 

Management Software (λογισμικό διαχείρισης παγκόσμιου εμπορίου), 

Enterprise Management Software (λογισμικό διαχείρισης επιχειρήσεων), 

Logistics Execution Systems (συστήματα εκτέλεσης διαδικασιών 

Logistics, - π.χ. SAP), Supply Chain Execution systems (συστήματα 

εκτέλεσης εφοδιαστικής αλυσίδας). Η τελευταία ονομασία καταδεικνύει ίσως
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μία προσήλωση της αγοράς στα συστήματα εκτέλεσης, τα οποία 

παραδοσιακά επηρεάζονται σημαντικά από τις διαδικασίες logistics.

Ένα άλλο εκτενές άρθρο με τίτλο «INFORMATION TECHNOLOGIES, 

The strong, silent partner of supply chains» [28] αναφέρεται στην εμφάνιση 

των SCMs, οι πωλήσεις των οποίων αναμένεται να τετραπλασιαστούν έως 

το 2004, και στην ταυτόχρονη ανάπτυξη της τεχνολογίας στα συστήματα 

αυτόματης δέσμευσης δεδομένων (Automatic Data Capture - ADC), στα 

οποία συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα bar code, voice recognition, 

καθώς και τα radio frequency data capture (RFDC). Τα συστήματα αυτά, η 

εξέλιξη των οποίων είναι συνυφασμένη με τα SCMs, σαφώς υποστηρίζουν 

ουσιαστικά ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων των SCMs (κυρίως WMS, 

TMS και OMS) και αναμένεται έως και το 2002 να αυξάνουν τις πωλήσεις 

τους παγκοσμίως κατά 16% ετησίως, ξεπερνώντας έτσι τα $12.8 δις.

Στο ίδιο άρθρο υποστηρίζεται ότι οι επιτυχημένες σύγχρονες εφοδιαστικές 

αλυσίδες αποτελούνται από πέντε (5) βασικά είδη πληροφοριακών 

συστημάτων. Τα συστήματα αυτά είναι το ERP, ujs το κεντρικό νευρικό 

σύστημα της επιχείρησης, τα συστήματα σχεδιασμού της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (Supply Chain Planning systems - SCP),Ta οποία εκτείνονται και 

στα τρία στάδια λήψης αποφάσεων, τα OMS, τα TMS και τα WMS. Στην 

περίπτωση αυτή βέβαια παραλείπεται ο ρόλος των MES.

Και στο άρθρο αυτό γίνεται λόγος για τις ισχυρές τάσεις ενοποίησης των 
παραπάνω συστημάτων, σε ομάδες (suites) - συνδυασμούς εφαρμογών, 

όπως π.χ. OMS, TMS, και WMS. Παράλληλα αναφέρεται και η νέα τάση 

από τη μεριά του ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή τα συστήματα e- 

fulfillment, τα οποία συνιστούν μία ομάδα (suite) ενοποιημένων λύσεων (π.χ. 

OMS, ενοποιημένο με TMS και WMS), που συνδέεται με ιστοσελίδα.

Σε άρθρο της σειράς Computing Canada [21] επαληθεύονται για ακόμη 

μία φορά οι τάσεις ενοποίησης που κυριαρχούν στο χώρο (κυρίως 

συνδυασμοί εφαρμογών σχεδιασμού και εκτέλεσης), οι οποίες όμως είναι 

δύσκολο να στεφθούν με απόλυτη επιτυχία, αφού κατά γενική ομολογία ο 

κόσμος των κατασκευαστών διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό ως προς τις 

ανάγκες του (από τον προγραμματισμό, το συντονισμό, την ιχνηλάτηση, τις
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μεταφορές την αποθήκευση κ.α.), με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η 
δημιουργία μίας ενιαίας λύσης.

Τα τελευταία χρόνια για το ζήτημα αυτό έχουν πραγματοποιηθεί ποικίλες 

εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών κατασκευαστών συστημάτων στον 

ευρύτερο χώρο του SCM, με αποτέλεσμα πολλές από τις ανεξάρτητες 

κατηγορίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (διαχείριση μεταφορών, 

σχεδιασμός και πρόβλεψη της ζήτησης κ.α.) να συμπεριληφθούν στην 

ευρύτερη έννοια των SCM συστημάτων.

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης

2.5 Αντιφάσεις και συμπεράσματα στο χώρο των συστημάτων SCM

Η ανασκόπηση των θέσεων και απόψεων που κυριαρχούν για τα SCMs 

οδηγεί στον εντοπισμό διαφωνιών - αντιφάσεων, αλλά και κοινών 
συμπερασμάτων. Ειδικότερα εντοπίζεται, όπως ήταν άλλωστε 

αναμενόμενο, ένα σύνολο σημαντικών διαφωνιών στη θεώρηση που αφορά 

το εύρος και τις δυνατότητες των συστημάτων αυτών, οι βασικότερες από 

αυτές είναι:

■ Η ακαδημαϊκή κοινότητα στην πλειοψηφία της αναφέρει τα SCMs ως 

εξειδικευμένα DSS (ή APS) συστήματα ή συστήματα βέλτιστης 

μοντελοποίησης, αποδίδοντας έτσι μεγαλύτερη βαρύτητα σε ορολογίες 

και λειτουργίες σχεδιασμού και προγραμματισμού και λιγότερο σε 

λειτουργίες εκτέλεσης, αφού ο τομέας του σχεδιασμού είναι μία από τις 

βασικότερες προστιθέμενες αξίες των συστημάτων αυτών. Γίνεται 

δηλαδή πιο συχνά αναφορά στο διαχωρισμό των αναλυτικών 

εφαρμογών με τις εφαρμογές που εστιάζονται στις συναλλαγές. 

Αντίθετα, οι επαγγελματίες του χώρου δίνουν σαφώς μεγαλύτερη 

έμφαση στις κατηγορίες ομαδοποίησης των SCMs (σχεδιασμού και 

εκτέλεσης) και αναφέρονται σε ένα σαφώς ευρύτερο σύνολο 

συστημάτων (MES, OMS, TMS, WMS), τα οποία βέβαια διαθέτουν 

ολοένα και περισσότερο προηγμένες αναλυτικές δυνατότητες.

■ Ο χώρος των συστημάτων APS είναι σαφώς ο πιο γρήγορα 

εξελισσόμενος χώρος, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται εκεί οι 

μεγαλύτερες διαφωνίες. Ανάμεσα σ' αυτές ξεχωρίζουν οι διαφορετικές
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θεωρήσεις των S. Chopra & P. Meindl (8) (εικόνα 2.3) και J. Shapiro 

[16]. Οι πρώτοι θεωρούν ότι τα APS βρίσκονται στην καρδιά του 

επιπέδου τακτικού σχεδιασμού και εκτείνονται και ως το στρατηγικό 

επίπεδο, ενώ ο Shapiro αναφέρει ότι τα συστήματα αυτά ανήκουν στα 

δύο πρώτα επίπεδα (λειτουργικό και τακτικό), με αποτέλεσμα να 

προκαλούν σύγχυση στους ειδικούς του χώρου για το σύνολο των 

ικανοτήτων που πρέπει, εν τέλει, να διαθέτουν.

■ Μία ακόμη διαφωνία στο χώρο των APS σχετίζεται με τη λειτουργική 

περιοχή του σχεδιασμού της ζήτησης (demand planning). Ορισμένοι 

[3,27] θεωρούν ότι αυτή ανήκει εξ' ολοκλήρου στο APS, ενώ άλλοι [8,14] 

- εικόνες 2.2. & 2.3) θεωρούν ότι δεν περιλαμβάνεται στο APS και 

ομαδοποιούν με αυτή τη διαχείριση εισοδήματος (Demand Planning and 

Revenue Management).

■ Τα συστήματα MRP και DRP θεωρούνται [3] από τη μία μεριά ως 

συστήματα DSS, τα οποία μπορούν να επιτύχουν επιμέρους στόχους 

ανάλυσης δεδομένων μίας εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ ταυτόχρονα 

αναγνωρίζονται οι βασικές αδυναμίες τους σε θέματα βελτιστοποίησης 

δυναμικότητας πόρων. Την ίδια στιγμή, ο J. Shapiro κατατάσσει τα MRP 

και DRP στα συστήματα που είναι προσανατολισμένα στις συναλλαγές 

(Transactional IT) και όχι στα αναλυτικά συστήματα (εικόνα 2.1). 

Υπάρχει, δηλαδή, ένα συγκεχυμένο πλαίσιο («confusing array») 

εφαρμογών DSS ή APS, όπως αποκαλούνται στην αγορά, για την 

εφοδιαστική αλυσίδα. [3],

Πέρα όμως από τις διαφωνίες, προκύπτουν και ορισμένα βασικά 
συμπεράσματα για το εύρος, τη δραστηριότητα των SCMs, καθώς και 
τις κυρίαρχες τάσεις του χώρου αυτού.

■ Οι παραπάνω διαφωνίες στο χώρο καταδεικνύουν το κοινό και 

ουσιαστικό ενδιαφέρον όλων για περισσότερο αποτελεσματικές 

εφαρμογές, προσαρμοσμένες στο μέγιστο βαθμό στις ανάγκες των 

επιχειρήσεων.

■ Τα συστήματα - εφαρμογές - λύσεις - λογισμικά SCM είναι στην ουσία 

αναλυτικές εφαρμογές, οι οποίες υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων σε 

όλα τα επίπεδα (λειτουργικό, τακτικό και στρατηγικού σχεδιασμού) και 

κυρίως στα δύο υψηλότερα, στα οποία τα πρόδρομα συστήματα της
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εφοδιαστικής αλυσίδας αδυνατούσαν και αδυνατούν να καλύψουν τις 

αυξημένες απαιτήσεις λειτουργικότητας.

■ Καμία από τις λύσεις - εφαρμογές - λογισμικά SCM δεν καλύπτει όλο το 

εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο κάθετα (επίπεδα λήψης 

αποφάσεων) όσο και οριζόντια (στάδια εφοδιαστικής αλυσίδας). Αντίθετα 

υπάρχουν πολλές εξειδικευμένες και μεμονωμένες εφαρμογές SCM, οι 

οποίες καλύπτουν αθροιστικά, σύμφωνα με τους κατασκευαστές, το 

εύρος αυτό.

■ Τα SCMs διακρίνονται στις εφαρμογές σχεδιασμού (SCP) και τις 

εφαρμογές εκτέλεσης (SCE). Οι περισσότεροι ειδήμονες του χώρου 

εκτιμούν ότι τα όρια ανάμεσα στα δύο παραπάνω είδη εφαρμογών 

παύουν σταδιακά να υφίστανται (ενοποιημένες λύσεις - ομάδες 

εφαρμογών SCM) - η εξέλιξη αυτή είναι επιβεβλημένη και ενισχύει 

σαφώς τη συστηματική προσέγγιση (systems approach) που πρέπει να 

χαρακτηρίζει μία εφοδιαστική αλυσίδα.

■ Στις εφαρμογές σχεδιασμού η βαρύτητα αποδίδεται κυρίως στα 

συστήματα APS (πρωταγωνιστές του σχεδιασμού - προγραμματισμού), 

το εύρος των οποίων δεν είναι σήμερα επαρκώς καθορισμένο.

■ Τα περισσότερο επικρατέστερα συστήματα - εφαρμογές στο χώρο της 

εκτέλεσης είναι αυτά της εκτέλεσης κατασκευαστικών διαδικασιών 

(MES), της διαχείρισης μεταφορών (TMS), καθώς και της διαχείρισης 

αποθηκών (WMS).

■ Ως σημείο τομής ανάμεσα στις εφαρμογές του σχεδιασμού και της 

εκτέλεσης εμφανίζεται ο νευραλγικός τομέας των παραγγελιών, στον 

οποίο δεσπόζουν τα συστήματα διαχείρισης παραγγελιών (OMS). Τα 

OMS συνιστούν το χώρο με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ζητήματα 

ενοποίησης - διασύνδεσης των πεδίων σχεδιασμού και εκτέλεσης.
■ Το σύνολο των παραπάνω συστημάτων παρουσιάζει σημαντικές 

ομοιότητες με την ιεραρχία του Tayur - J.Shapiro [16].

■ Η ομάδα των παραπάνω συστημάτων εκτιμάται ότι καλύπτει 

ικανοποιητικά το σύνολο των SCMs. Παρόλα αυτά, εξαιτίας των 

ποικίλων εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιριών κατασκευαστών 

συστημάτων στον ευρύτερο χώρο του SCM και άλλων εμπορικών 

κυρίως λόγων, τα τελευταία χρόνια ο όρος SCMs στην αγορά 

εμφανίζεται να συμπεριλαμβάνει συχνά και άλλα συστήματα - 

αντίστοιχες αναλυτικές εφαρμογές που βρίσκονται στα άκρα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, κυρίως όπως αυτά της διαχείρισης των σχέσεων

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης
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με τους προμηθευτές (Supplier Relationship Management - SRM), της 

διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (Customer Relationship 

Management - CRM). Τα περισσότερα από τα συγγράμματα που 

εξετάστηκαν διαχωρίζουν τα SCMs από τις παραπάνω εφαρμογές, 
αλλά αναγνωρίζεται η στενή συνεργασία που πρέπει να 
αναπτύσσεται ανάμεσα στα συστήματα SRM, SCM (κορμός) και 
CRM, με στόχο την επίτευξη μίας αλυσίδας αξίας (value chain). Η 
τελευταία αυτή άποψη έχει υιοθετηθεί από μεγάλους κατασκευαστές 

εφαρμογών εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η ί2 και η Manugistics.

■ Καθένα από τα SCMs αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργικών 

περιοχών (modules), που αφορούν συγκεκριμένες (καλά ορισμένες) 

διαδικασίες. Η δομή - αρχιτεκτονική των συστημάτων αυτών αποτελείται 

δηλαδή από επιμέρους εφαρμογές - συστατικά (Component Based 

Software Architecture). Για παράδειγμα, ένα APS μπορεί να 

συμπεριλαμβάνει μία ομάδα λειτουργικών περιοχών όπως σχεδιασμό 

εφοδιασμού (supply planning), σχεδιασμό δικτύου logistics, κ.α., ενώ ένα 

TMS σύστημα μπορεί να αποτελείται από τη διαχείριση του στόλου 

οχημάτων (fleet management), τον προγραμματισμό δρομολογίων, 

(route scheduling) κ.α. Πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι οι 

εξελίξεις στο χώρο των λειτουργικών περιοχών είναι ραγδαίες, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς νέα και περισσότερο 

αποτελεσματικά προϊόντα.

■ Η παραπάνω αρχιτεκτονική - δομή των SCM συστημάτων τους αποδίδει 

περισσότερα χαρακτηριστικά ευελιξίας ως προς τις ιδιαιτερότητες των 

επιχειρήσεων, (υπάρχουν πολλές δυνατότητες διαφοροποιήσεων από 

επιχείρηση σε επιχείρηση - δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις τις ίδιες 

λειτουργικές περιοχές - συστατικά ανά σύστημα), χαρακτηρίζονται από 

λιγότερο αυστηρές διαδικασίες από τους προκατόχους τους και 

ταυτόχρονα υλοποιούνται σε λιγότερο χρόνο.

■ Ολοένα και περισσότερο γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα συστημάτων 

που να έχουν ταυτόχρονα ανεπτυγμένες δυνατότητες ανάλυσης και 

συλλογής δεδομένων (υβρίδια). Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι 

το σύστημα πρόβλεψης της ζήτησης και διαχείρισης των παραγγελιών 

(Demand Forecasting and Order Management System) [16].

■ Στον ευρύτερο χώρο των νέων τεχνολογιών αναγνωρίζεται η 

σπουδαιότητα ενός συνόλου εφαρμογών - συστημάτων και προτύπων,

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
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η εξέλιξη των οποίων επηρεάζει άμεσα τα SCMs. Τέτοιες εφαρμογές - 

συστήματα και πρότυπα είναι:
τα συστήματα αυτόματης δέσμευσης δεδομένων (ADC - συστήματα 

bar code, voice recognition, RFDC, RFID, κ.α.), τα οποία 

υποστηρίζουν δυναμικά ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων των 

SCMs (κυρίως WMS, TMS και OMS), συμβάλλοντας στη δέσμευση 

χρήσιμων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο 

μία τεράστια γκάμα αναλυτικών εργαλείων - προηγμένων 

τεχνολογιών (expert systems, αλγόριθμοι γραμμικού 

προγραμματισμού, εργαλεία προσομοίωσης, τεχνικές προβλέψεων 

κ.α.)· Είναι σχεδόν ασφαλές να θεωρήσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος 

της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας που απαιτεί η υλοποίηση SCMs 

εντοπίζεται στην εφαρμογή των παραπάνω τεχνολογιών στα 

προβλήματα των σύγχρονων επιχειρήσεων

όλα τα πρότυπα που αφορούν στην επικοινωνία των συστημάτων, 

καθώς και στο περιεχόμενο των υπηρεσιών τους (XML, Supply 

Chain Operational Reference model - SCOR κ.α.). To τελευταίο αυτό 

μοντέλο έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται από το Supply Chain 

Council (SCC) ως το διεπιχειρησιακό πρότυπο για τη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας [32],

■ Είναι ξεκάθαρο ένα πλήθος διαφορών το οποίο υφίσταται ανάμεσα στα 

ERPs και τα SCMs. Αναγνωρίζεται ο ρόλος και η σπουδαιότητα των 

συστημάτων που εστιάζονται στις συναλλαγές (Transactional IT) και 

ειδικότερα των ERP συστημάτων, ως κεντρικό σημείο διαχείρισης 

δεδομένων. Θεωρείται ότι η βάση της επιτυχίας της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι τα Transactional IT και η αιχμή του δόρατος είναι τα 

Analytical IT. Βέβαια, πληθαίνουν συνεχώς εκείνοι που θεωρούν ότι τα 
SCMs εξαρτώνται ανησυχητικά από τα δεδομένα των legacy systems ή 

των ERPs, αφού είναι γεγονός ότι πολλά από τα δεδομένα αυτά είναι 

συνήθως άχρηστα για τις αναλυτικές λειτουργικές περιοχές των SCMs 

που τις επεξεργάζονται, με αποτέλεσμα τα εξαγόμενά τους να μην είναι 

έγκυρα. Για το ζήτημα αυτό πολύς λόγος γίνεται [1,3,16] για τις βέλτιστες 

πρακτικές ύπαρξης κατάλληλων βάσεων δεδομένων εφοδιαστικής 

αλυσίδας (supply chain database ή data warehouse).

■ Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι για κάθε μία από τις 

παραπάνω μεμονωμένες εφαρμογές (π.χ. APS, MES, OMS κ.α.) έχει 

επικρατήσει, ίσως καταχρηστικά, στο πλήθος της διεθνούς

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης
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βιβλιογραφίας ο χαρακτηρισμός SCMs, δηλαδή συστήματα 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πραγματικά, εάν θέλουμε να 

είμαστε ακριβείς, τα συστήματα SCM είναι ενότητες αυτών των 
εφαρμογών (δεν είναι αυστηρά καθορισμένες, αλλά αποτελούν 

συνδυασμούς μεμονωμένων εφαρμογών, με γνώμονα τις 
ιδιαιτερότητες και τις κεντρικές δραστηριότητες της κάθε 
επιχείρησης), οι οποίες καλύπτουν τον κορμό των αναλυτικών 
εφαρμογών της εφοδιαστικής αλυσίδας και οδηγούν στην πλήρη 

εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμβάλλοντας στην 

ολοκληρωμένη και ταχύτατη υποστήριξη της λήψης των σχετικών 

αποφάσεων. Παρόλα αυτά, η επακόλουθη χρήση του όρου SCMs στις 

επόμενες ενότητες θα συμπεριλαμβάνει τόσο τις μεμονωμένες 

εφαρμογές όσο και τις ενότητες, συνδυασμούς ή ομάδες αυτών (στην 

τελευταία αυτή περίπτωση θα γίνεται αναφορά σ' έναν από τους τρεις 

προηγούμενους χαρακτηρισμούς).

■ Τα τελευταία χρόνια, και με δεδομένο το γεγονός ότι τα προϊόντα SCMs 

απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές, οι εταιρίες κατασκευής 

ERP προχώρησαν σε ένα σημαντικό αριθμό εξαγορών, συγχωνεύσεων 

και στρατηγικών συμμαχιών με κατασκευαστές εφαρμογών SCM, 

προκειμένου να εισχωρήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά στην πολλά 

υποσχόμενη αυτή αγορά (περιορισμός learning curve). Έτσι σήμερα 

πολλά ERP προϊόντα διαθέτουν πλέον μία σημαντική SCM 

λειτουργικότητα - αξιόλογο εύρος λειτουργικών περιοχών SCM - και 

επομένως περισσότερο βελτιωμένες αναλυτικές ικανότητες (extended 

ERP ή ERP II).
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3.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα επισημανθούν αρχικά οι συνήθεις προσεγγίσεις 

των επιχειρήσεων στην πορεία υλοποίησης συστημάτων διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (SCMs). Παράλληλα θα επιχειρηθεί μία σύντομη 

παρουσίαση - περιγραφή των κυριότερων από τα αυτά (APS, MES, OMS, 

TMS, WMS) και των ERP SCM modules, ορισμένων ενδεικτικών μελετών 

περιπτώσεων εφαρμογής τους (case studies), ενώ θα αναφερθούν εκτενώς 

οι παράγοντες που επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα τα συστήματα αυτά, καθώς 

και οι βασικοί προβληματισμοί των επιχειρήσεων στο ζήτημα αυτό.

3.2 Προσεγγίσεις Υλοποίησης SCMs

Οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν εφαρμογές 

πληροφοριακής τεχνολογίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, ακολουθούν

συνήθως δύο είδη προσεγγίσεων:

■ Επιλογή «best of breed» εφαρμογών, δηλαδή η υλοποίηση 

συστημάτων, τα οποία είναι οι καλύτερες δυνατές επιλογές της αγοράς 

στην κατηγορία τους και προέρχονται συνήθως από διαφορετικούς 

κατασκευαστές. Τέτοιες εφαρμογές είναι τα APS, OMS, MES, TMS, 

WMS, καθώς και τα υποσύνολα - λειτουργικές περιοχές αυτών. Τους 

τελευταίους μήνες ορισμένοι από τους επαγγελματίες κατασκευαστές 

των εφαρμογών αυτών έχουν προχωρήσει στη δημιουργία νέων 

προϊόντων (πλήρως ενοποιημένοι συνδυασμοί των παραπάνω 

εφαρμογών - SCM suites).
■ Αγορά του ERP και μίας ή περισσότερων αναλυτικών λειτουργικών 

περιοχών (ERP SCM module) της εφοδιαστικής αλυσίδας ως μία 
συνολική λύση από τον ίδιο κατασκευαστή ή η ενσωμάτωση στο 

υπάρχον ERP σύστημα των παραπάνω λειτουργικών περιοχών.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει και μία ακόμη 

προσέγγιση, η οποία αφορά την ενδογενή ή ιδιόκτητη (proprietary) 
ανάπτυξη εφαρμογών πληροφοριακής τεχνολογίας στην εφοδιαστική 

αλυσίδα και συνήθως την επιλέγουν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες
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διαθέτουν έμπειρα τμήματα πληροφορικής, έρευνας και ανάπτυξης, καθώς 

και την απαιτούμενη τεχνογνωσία.

Οι περισσότερες από τις «best of breed» SCM λύσεις (κυρίως OMS, TMS 

και WMS) παρέχονται πλέον και μέσω του Internet από παροχείς 

υπηρεσιών εφαρμογών (Application Service Providers), περιορίζοντας 

έτσι σημαντικά το κόστος χρήσης ενός τέτοιου συστήματος ή συνδυασμού 

συστημάτων. Στην ουσία, η μέθοδος αυτή είναι μία ανάθεση των εργασιών 

του συγκεκριμένου τμήματος πληροφοριακής τεχνολογίας σε τρίτους 

(outsourced IT department).

Κάθε μία από τις παραπάνω προσεγγίσεις έχει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματά της και η τελική επιλογή μίας επιχείρησης στο ζήτημα αυτό 

διέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την οργανωσιακή της δομή, τη στρατηγική 

που εφαρμόζει και το επιχειρηματικό περιβάλλον (κλάδος και χώρες) στο 

οποίο δραστηριοποιείται.

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης

3.3 Best of breed λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας

Οι Best of breed λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας είναι γεγονός ότι 

διαφέρουν σημαντικά από κατασκευαστή σε κατασκευαστή και 

εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Για το λόγο αυτό, η σύντομη 

περιγραφή των κυριότερων λύσεων που ακολουθεί θα χαρακτηρίζεται από 

τους βασικούς άξονες δράσης τους. Παράλληλα θα αναφερθούν και 

ενδεικτικά cases studies, με έμφαση στις ωφέλειες που αποκόμισαν οι 

επιχειρήσεις από την υλοποίηση των εφαρμογών αυτών ή και υποσυνόλων 

τους.

3.3.1 Advanced Planning and Scheduling (APS)

Τα ευέλικτα αυτά εργαλεία είναι υπεύθυνα για την κάλυψη των αναγκών 

της επιχείρησης σε θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού και 

βασίζονται, κατά κύριο λόγο, στην πληροφορία που εισέρχεται στην 

επιχείρηση μέσα από τις παραγγελίες. Παρέχουν μία αρκετά ρεαλιστική 

εικόνα της ζήτησης, η οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί ένα συνολικό
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σχέδιο για την εφοδιαστική αλυσίδα. Θεωρούνται τα κατεξοχήν συστήματα 
διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο γρηγορότερα 
αναπτυσσόμενος χώρος των αναλυτικών εφαρμογών. Υπάρχει μία 

μεγάλη ποικιλία απόψεων για την πραγματική υπόσταση των συστημάτων 

APS.

Η διαφορετικότητα αυτή προκύπτει από ένα αριθμό παραγόντων όπως το 

γεγονός ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα APS προέρχονται από ένα 

μεγάλο εύρος βιομηχανιών με διαφορετικές προτεραιότητες, καθώς επίσης 

και το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους κλάδους που συνεισέφεραν 

στην κατασκευή των συστημάτων APS (τεχνητή νοημοσύνη, βιομηχανική 

μηχανική, επιχειρησιακή έρευνα, logistics κ.α.) χρησιμοποιούν το δικό τους 

λεξιλόγιο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη σύγχυση εννοιών στο 

χώρο [39]. Ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν ότι τα APS εξειδικεύονται στο 

σχεδίασμά και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών του εργοστασίου και 

άλλοι χρησιμοποιούν τον όρο ελεύθερα [22],

Η λογική προγραμματισμού, η οποία βασιζόταν σε απεριόριστη 

δυναμικότητα και σε ανεξάρτητο αντί για ταυτόχρονο έλεγχο της 

διαθεσιμότητας πρώτων υλών και δυναμικότητας (χαρακτηριστικά MRP) έχει 

ξεπεραστεί, μετά από την είσοδο των APS. Τα συστήματα αυτά παρέχουν τη 

δυνατότητα του ταχύτατου σχεδιασμού και προγραμματισμού της ζήτησης 

των πελατών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τους περιορισμούς σε 

πρώτες ύλες και σε δυναμικότητα [40].

Στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην επιχειρησιακή έρευνα, το μαθηματικό 

προγραμματισμό, τους γενετικούς αλγόριθμους, την ευριστική επανάληψη, 

την τεχνητή νοημοσύνη, τον προγραμματισμό σεναρίων (προσομοιώσεις και 

what - if ανάλυση), τη διοίκηση επιχειρήσεων και τη μοντελοποίηση που 

στηρίζεται σε περιορισμούς και τεχνικές λύσεις, με στόχο τη βελτιστοποίηση 

ενός συνόλου παραμέτρων, που συγκλίνουν στην ενδυνάμωση των καίριων 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ιδανικό εξαγόμενο είναι η ισορροπία 

και ο συγχρονισμός ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση.

Οι βασικές κατηγορίες και οι δυνατότητες των APS είναι, σύμφωνα με 

τον John Layden [41], οι ακόλουθες:
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■ Τα συστήματα που βασίζονται στην προσομοίωση επιβλέπουν τους 

επιμέρους σταθμούς εργασίας των εργοστασίων, με στόχο το διαδοχικό 

προγραμματισμό των εργασιών τους για την κάλυψη των αναγκών 

παραγωγής. Οι προτεραιότητές τους καθορίζονται από τις διαδοχικές 

απαιτήσεις και τους περιορισμούς των επιμέρους σταθμών εργασίας. Τα 

συστήματα αυτά αρχικά λειτουργούσαν σε ρυθμούς batch 

(περιορισμένες ικανότητες προγραμματισμού), αλλά στη συνέχεια 

εξελίχθηκαν τελικά σε προηγμένα συστήματα προγραμματισμού 

περιορισμένης δυναμικότητας (Finite Capacity Scheduling - FCS).

■ Τα APS που είναι προσανατολισμένα σε δίκτυο (network-based APS ή 

web-based APS) εστιάζονται στις παραγγελίες των πελατών και στη 

δρομολόγησή τους, προβλέποντας πως μία μεμονωμένη παραγγελία 

αναμένεται να κινηθεί μέσα στο εργοστάσιο, ποια είναι τα πιθανά σημεία 

στα οποία θα προκόψουν προβλήματα εκτέλεσης και πως αυτά 

μπορούν να αποτραπούν. Τα συστήματα αυτά εφαρμόζουν την top 

down προσέγγιση, δηλαδή ξεκινούν από την παραγγελία του πελάτη και, 

έχοντας ως γνώμονα την εκπλήρωσή της, κινούνται εποπτεύοντας το 

επίπεδο εργασιών του εργοστασίου [42]. Μερικά από τα συστήματα αυτά 

έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τεχνικές αναπροσαρμογής 

συγκεκριμένων παραγγελιών, προκειμένου να αποφεύγονται 

μελλοντικές δυσλειτουργίες.

■ Σύνθετα APS συστήματα - συνδυασμός των δύο παραπάνω, θέτουν 

ταυτόχρονα προτεραιότητες σε συνολικό, αλλά και τοπικό επίπεδο 

παραγωγής. Η δομή network-based βοηθά την εταιρία να επιτύχει 
συγχρονισμό, ενώ η δομή που βασίζεται στην προσομοίωση - 

ακολουθιακές διαδικασίες βοηθά την επίλυση τοπικών δυσλειτουργιών.

Τα συστήματα APS, όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα, καλύπτουν 

ένα εύρος δραστηριοτήτων μέσω εξειδικευμένων λειτουργικών περιοχών, οι 

πιο συνηθισμένες από τις οποίες είναι ο σχεδιασμός του δικτύου της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (επιλογή - κάλυψη περιοχών ανά συγκεκριμένη 

αποθήκη, κέντρο διανομής κ.α.), ο σχεδιασμός της ζήτησης (γίνεται 

αναδρομή σε ιστορικά δεδομένα, με στόχο να καθοριστούν τα επίπεδα των 

προϊόντων που πρέπει να παραχθούν), ο σχεδιασμός εφοδιασμού 
(κάλυψη απαιτήσεων ανεφοδιασμού και διασφάλιση της καταλληλότητας του 

επιπέδου των αποθεμάτων), ο σχεδιασμός αποθεμάτων και οι 
λειτουργίες available to promise (ATP - ταχύτατοι, πολυεπίπεδοι,
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βασισμένοι σε επιχειρηματικούς κανόνες, έλεγχοι σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα πόρων και προϊόντων) και capable to promise (CTP - 

επιτρέπει στην επιχείρηση να πραγματοποιεί ρεαλιστικές ημερομηνίες 
παραδόσεων που βασίζονται στη πραγματική διαθέσιμη δυναμικότητα) σε 

πραγματικό χρόνο, ο προγραμματισμός των κατασκευών (επίβλεψη 

επιπέδων διαθέσιμων πόρων, κατάστρωση επικαιροποιημένου σχεδίου 

παραγωγής, το οποίο λαμβάνει υπόψη ένα σύνολο περιορισμών κι 

αυτόματη προσαρμογή του προγράμματος σε ειδικά γεγονότα (ατύχημα, 

αδυναμία προμηθευτών κ.α.), ο σχεδιασμός μεταφορών, κ.α.

Τα APS έχουν επεκταθεί πλέον σημαντικά και σφαίρα επιρροής των 

συστημάτων αποθήκευσης και μεταφορών, ενώ παράλληλα προέκυψαν σε 

αυτά νέες λειτουργικές περιοχές (modules), όπως η ορατότητα - εποπτεία 

των αποθεμάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain inventory 

visibility), η συνεργασία στον προγραμματισμό - σχεδίασμά, την πρόβλεψη 

και την αναπλήρωση υλών (Collaborative Planning, Forecasting, and 

Replenishment - CPFR) κ.α.

Παρόλο που κάθε μία από τις παραπάνω λειτουργικές περιοχές 

παρουσιάζει τη δική της διαφοροποίηση - ιδιαιτερότητα ανάλογα με τις 

δραστηριότητες της εταιρίας, όλες μαζί οι περιοχές αυτές ενοποιούνται, 

προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα του προγραμματισμού 

- σχεδιασμού των διαδικασιών της επιχείρησης [25],

Τα συστήματα APS παρέχουν κατά κύριο λόγο:

■ Γρήγορο προγραμματισμό πολύπλοκων εργασιών, ο οποίος λαμβάνει 

υπόψη του ένα μεγάλο αριθμό επικαιροποιημένων παραμέτρων - 

Δημιουργία "what-if" σεναρίων για τον καλύτερο σχεδίασμά των πόρων - 

Αξιολόγηση των επιδόσεων των διαδικασιών της επιχείρησης ανά τομέα, 

σε πραγματικό χρόνο, μέσα από συχνές προσομοιώσεις.

■ Συγχρονισμό της παραγγελίας με τα συστήματα κατασκευών και 

διανομής.

■ Πολλαπλή εποπτεία της κατασκευαστικής ικανότητας της επιχείρησης 

και εγγύηση, σε πραγματικό χρόνο, για την ακριβή και ταχύτατη 

ημερομηνία παράδοσής τους (ATP, CTP).
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■ Αναγνώριση εκ των προτέρων των περιορισμών και τα προβλημάτων 

που είναι πιθανό να δημιουργηθούν στη δυναμικότητα, στις προμήθειες 

και τις λειτουργίες της επιχείρησης.

■ Εύκολη και γρήγορη τροποποίηση των χρονοδιαγραμμάτων, όταν 

προκύπτουν έκτακτα περιστατικά.

Τα κυριότερα οφέλη από την υλοποίηση ενός APS συνοψίζονται στα 
ακόλουθα:

■ Βελτίωση της παραγωγής, μέσω της δημιουργίας αποδοτικών 

προγραμμάτων, τα οποία οδηγούν σε μικρότερους κύκλους παραγωγής 

και διάθεσης προϊόντων.

■ Μείωση στα επίπεδα των αποθεμάτων της επιχείρησης, λόγω της 

βέλτιστης κατανομής των διαθέσιμων πόρων και της άμεσης 

αντιμετώπισης πιθανών μελλοντικών προβλημάτων.

■ Σημαντικές βελτιώσεις όσο αφορά τη συνέπεια στο χρόνο παράδοσης 

μίας παραγγελίας (μικρότεροι χρόνοι διεκπεραίωσης μίας παραγγελίας) 

και επομένως βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών.

■ Περιορισμός στα κόστη, λόγω της ποιοτικής αναβάθμισης των 

συνολικών προγραμματισμών.

■ Ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα συνεργαζόμενα μέλη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (προμηθευτές κ.α.)

Οι επιχειρήσεις που υλοποίησαν μέχρι σήμερα APS σύστημα έχουν 

αναφέρει ότι καρπώθηκαν εκπληκτικές ωφέλειες, όπως βελτιωμένο ρυθμό 

ικανοποίησης και έγκαιρης παράδοσης κατά 30%, καθώς και μείωση στο 

χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατάθεση της παραγγελίας μέχρι 

την παράδοση των προϊόντων (order cycle time) κατά 50% (Kilpatrick, 

1999). Μία πρόσφατη έρευνα της AMR Research επίσης επιβεβαίωσε ότι 

πολλές επιχειρήσεις κατάφεραν να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους (ROI) 

σε συστήματα SCO (Supply Chain Optimization - όπως ονομάζονται αλλιώς 

τα APS) μέσα σε ένα χρόνο, μερικές έως και 300% (Latamore, 2000) [23]. Ο 

παρακάτω πίνακας 3.1 παρουσιάζει το εύρος των δυνατών ωφελειών που 

προκύπτουν για κάθε μία από τις κύριες λειτουργικές περιοχές ενός APS.

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης
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Benefit Low High Financial Indicator OP SP PP TP ATP GV

Improved Customer Service 2% 32% Revenue • • • • •

On tsme delivery performance 8% 17% Revenue • * •

Reduced Planning Cycle Tune 50% 75% Operating Costs - . • . •

Increased Forecast Accuracy 14% 45% Working Capital •

Reduction in FG and W1P imentory lesets 10% 65% Wooing Capital • . • • • •

Less stock outs 1% 5% Working Capital •

Reduction in cost of goods sold 1% 15% Operating Costs •

Reduced Obsolescence 15% 50% Operating Costs •

Increased Asset Utilization 1% 5% Operating Costs . .

Reduced labour Productivity 10% 20% Operating Costs • •

Reduction in Fleet 1% 10% Operating Costs •

Reduction in Transportation Costs 1% 10% Operating Costs •

DP»Dc»nartd Planning PP* Product ion Planning ATP-Aviileble-To-Promise GV^Gtolwl Visibility

SpaSupply Planning TP*Trans portal ion Planning

Πίνακας 3.1: Εύρος ωφελειών ανά λειτουργική περιοχή ενός APS

Ακολουθούν μερικά case studies [44] εφαρμογής τέτοιων συστημάτων.

1° Case Study
Εταιρία ηλεκτρονικών ειδών στις Η.Π.Α. αντιμετώπιζε σοβαρά 

προβλήματα απώλειας μεγάλου αριθμού πωλήσεων, εξαιτίας της έλλειψης 

αποθεμάτων. Ταυτόχρονα το πρόβλημα της εταιρίας γινόταν ολοένα και 

περισσότερο πολύπλοκο εξαιτίας των ανακριβών προβλέψεων για 

πωλήσεις και των διακυμάνσεων στη ζήτηση.

Η εταιρία αναζήτησε λύση στο πρόβλημά της μέσω ενός γνωστού 

κατασκευαστή SCP συστημάτων, με στόχο να βελτιώσει την ποιότητα της 

πληροφορίας που είχε για τη ζήτηση και κατ' επέκταση τις αντιδράσεις της 

ως προς αυτή την πληροφόρηση. Η εταιρία χρησιμοποίησε ένα σύστημα 

σχεδιασμού της ζήτησης (Demand Planning), προκειμένου να μπορεί να 

προβλέπει σε εβδομαδιαία βάση τη ζήτηση των προϊόντων της.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος αυτού περιελάμβαναν 

μειωμένο χρόνο απόκρισης, βελτιωμένες προβλέψεις πωλήσεων, πιο 

σταθερά επίπεδα αποθεμάτων, 40% βελτίωση στους ρυθμούς εκπλήρωσης
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των παραγγελιών, περιορισμό των ειδών που δεν ανήκουν στα αποθέματα 

και 60% λιγότερες ακυρώσεις παραγγελιών.

2° Case Study
Εταιρία χάλυβα προχώρησε το Μάιο του 1999 στην υλοποίηση ενός 

συστήματος APS μεγάλου κατασκευαστή του χώρου. Η εταιρία έθεσε ως 

στόχο της να μειώσει το συνολικό απόθεμά της κατά 60%, μέσω ενός πιο 

αποδοτικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, προκειμένου να μειώσει την 

υπερβολική παραγωγή.

Μία βασική αλλαγή στην οποία προχώρησε η εταιρία ήταν να εστιάσει τις 

προσπάθειες σχεδιασμού των δράσεών της σε ημερήσια βάση και όχι σε 

εβδομαδιαία. Η αλλαγή αυτή, σε συνδυασμό με το νέο σύστημα που 

εφάρμοσε, οδήγησε την εταιρία σε σημαντικές περικοπές των απωλειών της. 

Η εταιρία αυτή σταδιακά οδηγήθηκε σε σχεδίασμά παραγωγής με βάση το 

μοντέλο «make to order» (κατασκευή προϊόντων προς παραγγελία), 

ξεφεύγοντας έτσι από το παραδοσιακό μοντέλο «make to stock» (κατασκευή 

προϊόντων προς αποθέματα). Με τον τρόπο αυτό η ικανότητα της 

επιχείρησης να χρησιμοποιεί τα αποθέματα στις παραγγελίες βελτιώθηκε σε 

σύντομο χρονικό διάστημα κατά 20%, ενώ τα αποθέματα των τελικών της 

προϊόντων περιορίστηκαν κατά 15%.

Επιπλέον, η εταιρία χάλυβος επωφελήθηκε σημαντικά από τη νέα 

δυνατότητα που της παρείχε το APS σύστημα να προχωρά σε «what if» 

σενάρια και προσομοιώσεις στη διαδικασία σχεδιασμού παραγωγής, 

προκειμένου να μπορεί να προσαρμόζεται στις ταχύτητες εξελίξεις σε 

καθημερινή βάση.

3° Case Study
Μία περίπτωση μη αποδοτικού ανεφοδιασμού τμημάτων των 

αποθεμάτων και κατ' επέκταση ελλειμμάτων σε υλικά είναι αυτή ενός 

εργοστασίου κατασκευής μηχανών για φορτηγά στις Η.Π.Α. Το εργοστάσιο 

αυτό αντιμετώπιζε συχνά απρόσμενες ελλείψεις σε υλικά και ο 

ανεφοδιασμός του ήταν προβληματικός. Τα προβλήματα αυτά επηρέαζαν 

σημαντικά τη δυνατότητα της επιχείρησης να παραδίδει τα προϊόντα της με 

το ελάχιστο δυνατό κόστος στην κατάλληλη χρονική στιγμή, αφού ένα 

σημαντικό σημείο των λειτουργιών της είναι η συνέπεια και η σειρά

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
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αναγκαιότητας των υλικών που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του 

τελικού προϊόντος. Η ημερήσια παραγωγή της εταιρίας κυμαίνονταν από 

180 έως 200 μηχανές.

Δύο χρόνια μετά την υλοποίηση ενός συστήματος APS η εταιρία 

μπορούσε να λαμβάνει υπόψη της όλα τα είδη των περιορισμών 

παραγωγής, τα οποία επηρεάζουν τη διαδικασία, καθώς και τη βέλτιστη 

σειρά εισερχόμενων πρώτων υλών ή υλικών από τους προμηθευτές.

Η εταιρία αναγνώρισε 30 είδη υλικών, η έλλειψη των οποίων ήταν πιθανό 

να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην πορεία κατασκευή του τελικού 

προϊόντος. Η διαθεσιμότητα των παραπάνω υλικών βρισκόταν υπό στενή 

επίβλεψη. Το εργοστάσιο της παραπάνω επιχείρησης, το οποίο αξίζει να 

σημειωθεί ότι ήταν ένα (1) εκατομμύριο τετραγωνικά πόδια και 

απασχολούσε 1100 εργάτες, κατάφερε να επιτύχει σημαντικά οφέλη μέσω 

του νέου συστήματος που εφάρμοσε η επιχείρηση. Ο συνολικός χρόνος 

παραγωγής μίας μηχανής βελτιώθηκε από 17 ώρες σε λιγότερο από 12 

ώρες (προφανώς αυξήθηκαν και οι μονάδες - μηχανές ημερήσιας 

παραγωγής), ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε σημαντικά η χρήση των 

αποθεμάτων. Επιπλέον, βελτιώθηκε και η ποιότητα της κατασκευής των 

μηχανών αυτών, αφού δεν τοποθετούνταν πλέον λάθος υλικά σε μία 

μηχανή.

3.3.2 Order Management System (OMS)

To Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών (OMS) βρίσκεται τοποθετημένο 
ανάμεσα στις εφαρμογές σχεδιασμού - προγραμματισμού και τις 
εφαρμογές εκτέλεσης και βελτιστοποιεί τον τρόπο με τον οποίο οι 

παραγγελίες παρουσιάζονται στα WMS και TMS. Συνήθως το OMS 

λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες των πελατών από το 

κεντρικό σύστημα (συχνά διασυνδέεται με εταιρική ιστοσελίδα), καθώς και 

μία εικόνα της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων από το WMS και τους 

συνεργάτες της επιχείρησης, συνήθως μέσω EDI ή Internet. Στη συνέχεια, 

το OMS ομαδοποιεί - βελτιστοποιεί τις παραγγελίες της επιχείρησης ανά 

πελάτη και προτεραιότητα, κατανέμει τα απαιτούμενα αποθέματα ανά τομέα 

της αποθήκης και καθορίζει, σε συνεργασία με το APS, ημερομηνίες στις
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οποίες εγγυάται την παράδοση των προϊόντων στους πελάτες. Σε ένα 

πλήρως ενοποιημένο σύστημα (SCMs), το OMS παραδίδει στη συνέχεια τα 

στοιχεία αυτά στα SCE συστήματα (MES, WMS, TMS) τα οποία έπονται στη 

διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και ολοκληρώνουν την εργασία 

[25,45],

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της AMR Research δεν 
υπάρχει καμία πιο θεμελιώδη εφαρμογή στην εφοδιαστική αλυσίδα 
από αυτή της διαχείρισης παραγγελιών. Η παραγγελία είναι το σημείο 

τομής ανάμεσα στην προσφορά (supply) και τη ζήτηση (demand) [46]. Η 

είσοδος της παραγγελίας στην επιχείρηση είναι το γεγονός γύρω από το 

οποίο κινούνται κι συνεισφέρουν τα συστήματα SCP και SCE. To OMS, είναι 

λοιπόν, αναγκαίο να έχει πλήρη πρόσβαση αφενός μεν στις πληροφορίες 

της βάσης δεδομένων, που διαχέονται από τη μεριά των ERP και APS, 

προκειμένου να ενεργοποιηθούν αξιόπιστες επιλογές - αποφάσεις και 

αφετέρου δε να είναι πλήρως ενοποιημένο με MES, WMS και TMS, 

προκειμένου να υπάρχει ταχύτατη διεκπεραίωση των παραπάνω επιλογών.

Οι κυριότερες λειτουργικές περιοχές ενός OMS εστιάζονται στην 

επεξεργασία των παραγγελιών (αποθήκευση και ταξινόμηση 

πληροφοριών - παραγγελιών που εισέρχονται μέσω τηλεφώνου, fax, e-mail, 

EDI, Web site, ειδική επεξεργασία για τις τακτικές παραγγελίες, ενημέρωση 

πελάτη για την εξέλιξη της παραγγελίας του και επικαιροποίηση των 

δεδομένων), στη διαχείριση παραγγελιών (ταχύτατη πρόσβαση σε 

δεδομένα και σ' ένα ευρύ φάσμα ελέγχων, εφαρμογή κατάλληλων 

επίπεδων ασφαλείας για συναλλαγές ασφάλειας - εξουσιοδοτεί τη χρήση 

ορισμένων από τους πόρους του συστήματος σε κάθε χρήστη για αποφυγή 

καθυστερήσεων εξαιτίας των προσβάσεων των χρηστών για διαφορετικούς 

σκοπούς, υιοθετεί κοινές δομές δεδομένων έτσι ώστε να καθορίζονται οι 

επιχειρηματικοί κανόνες, οι ρόλοι, οι προτιμήσεις και οι προτεραιότητες), στα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία (περιορισμός σφαλμάτων συναλλαγών, 

τροποποίηση των πιστώσεων και χρεώσεων των πελατών, έκδοση ειδικών 

αναφορών για την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης, υποστήριξη της 

αποθήκευσης των χρηματοοικονομικών δεδομένων σε μία ποικιλία φορμών 

ανά ημερομηνία, ανά τύπο πληροφορίας κ.α. - τα εργαλεία αυτά 

συμπληρώνουν και ενισχύουν τα αντίστοιχα modules του ERP).
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Άλλες λειτουργικές περιοχές που συναντιόνται στα OMS είναι η 

διαχείριση καταλόγων (τιμολόγηση, πρόσθεση και αναμόρφωση νέων 

προϊόντων και πληροφοριών που τα περιγράφουν), η διαχείριση των 
σχέσεων με τους πελάτες (άμεση ενημέρωση για τις ιδιαιτερότητες του 

κάθε πελάτη - πληροφορίες που αφορούν παραγγελίες, συναλλαγές 

ιστορικά εξοφλήσεων κ.α.), η διαχείριση μεταφορών (παρέχει το κόστος 

αποστολής από κάθε αποθήκη προς κάθε προορισμό και καθορίζει τη 

βέλτιστη διεκπεραίωση, σε συνεργασία πάντα με το μεταφορέα που έχει 

επιλεγεί (TMS) κ.α. Οι τελευταίες αυτές λειτουργικές περιοχές αποτελούν 

στην ουσία τον προθάλαμο της διασύνδεσης (παρέχουν γέφυρες - 

interfaces) του OMS με άλλα συστήματα στο εύρος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, όπως τα CRM και τα TMS αντίστοιχα. Παράλληλα, ανάμεσα στα 

άλλα interfaces ενός OMS περιλαμβάνονται και αυτά που συνδέουν το 

σύστημα με εταιρικούς ή μη χώρους B2C (Business to Consumer) και Β2Β 

(Business to Business).

Είναι όμως γεγονός ότι τα περισσότερα από τα σύγχρονα συστήματα 

διαχείρισης παραγγελιών (OMS) έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται 

προκαθορισμένες επιχειρηματικές διαδικασίες, οι οποίες γενικά αφορούν 

μόνο μία επιχείρηση. Με άλλα λόγια, η αρχιτεκτονική των συστημάτων 

αυτών δεν υποστηρίζει τη διαχείριση κατανεμημένων παραγγελιών 
(π.χ. παραγγελία αγοράς, τα είδη της οποίας πρέπει να αποσταλούν στον 

πελάτη διαμέσου διαφορετικών τμημάτων ή ακόμη και επιχειρήσεων), με 

επεκτεταμένες επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν σήμερα πολλαπλά OMS συστήματα, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται συνεχώς διακεκομμένοι σωροί (silos) πληροφοριών για 
παραγγελίες και αποθέματα, ενώ οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι 

συνεργάτες αδυνατούν να μεγιστοποιήσουν με την επιχείρηση τις ωφέλειες 

των συνεργασιών τους [47],

Η νέα τάση σήμερα στο χώρο αυτό είναι η υλοποίηση εφαρμογών 
επεκτεταμένης διαχείρισης παραγγελιών (extended order management 

systems) ή κατανεμημένης διαχείρισης εφαρμογών (distributed order 

management systems), δηλαδή μία κοινή λύση για την ενιαία 

αντιμετώπιση της ροής των παραγγελιών κατά μήκος των διαφορετικών 

εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Η τάση αυτή επηρεάζεται ξεκάθαρα από το 

κεντρικό νόημα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας που είναι η
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πλήρης συνεργασία και εποπτεία και επιβάλλει τη μέγιστη δυνατή 

επικοινωνία όλων των συνεργατών - μελών. Συνεπώς σήμερα βρισκόμαστε 

κυριολεκτικά σε μία φάση μετάβασης για τα συστήματα διαχείρισης 

παραγγελιών (OMS), αφού οι εταιρίες προχωρούν στην αναβάθμιση και 

ανανέωσή τους, με στόχο να παρουσιάζουν ένα ενιαίο πρόσωπο στους 

πελάτες τους, σε οποιοδήποτε μέρος της γης και αν δραστηριοποιούνται. Ο 

τελικός και ίσως μεγαλόπνοος στόχος ενός τέτοιου συστήματος είναι η 

παραγγελία ενός πελάτη να φτάνει μέχρι το δεύτερο και τρίτο επίπεδο 

προμηθευτών και να πυροδοτεί προσαρμογές και αλλαγές στα 

κατασκευαστικά σχέδια κάθε συνεργάτη της εφοδιαστικής αλυσίδας [46].

Οι εφαρμογές που αφορούν την κατανεμημένη διαχείριση παραγγελιών 

έχουν σχετικά πολύ πρόσφατα αρχίσει να αναπτύσσονται στην αγορά. 

Διαθέτουν ενιαίο σύστημα καταγραφής όλων των παραγγελιών της εταιρίας, 

ανεξαρτήτως τμήματος επιχείρησης ή δικτύου πωλήσεων.

Αποτελούνται από ευέλικτες ενότητες - λειτουργικές περιοχές 
(modules), όπως το μηχανισμό παραγγελιών (ολοκληρωμένο σύνολο 

κλιμακωτής διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών που εστιάζεται στις 

παραγγελίες - δέσμευση, αποδοχή, επιβεβαίωση - επικύρωση, προμήθεια 

των ειδών μίας παραγγελίας, δρομολόγηση, ιχνηλάτηση), το ενιαίο μοντέλο 
δεδομένων (συγκέντρωση και διαχείριση πληροφοριών από διαφορετικούς 

τύπους παραγγελιών σε μία αποθήκη δεδομένων (repository) - συνεπής 

εποπτεία όλων των πληροφοριών της επιχείρησης ανά παραγγελία, προϊόν 

και πελάτη), το σύστημα ενοποίησης (μηχανισμοί εποπτείας, οι οποίοι 

εγγυούνται τις επιτυχείς συναλλαγές δεδομένων και εντοπίζουν - 

διαχειρίζονται τυχόν σφάλματα διαδικασιών ενοποίησης με front - end 

συστήματα (Β2Β και B2C web storefronts, τηλεφωνικά κέντρα και 

τεχνολογίες POS), καθώς και back - end συστήματα (ERP, WMS, TMS, 

κ.α.) και υποστήριξη ενός εύρους προτύπων (π.χ. XML). [48]

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι λειτουργικές περιοχές της επίβλεψης 

διαδικασιών, έκδοσης αναφορών και διαχείρισης συμβάντων - 

γεγονότων, οι οποίες ανάλογα με τον κατασκευαστή μπορούν να αφορούν 

ένα ή περισσότερα υποσυστήματα (modules). Κύρια χαρακτηριστικά αυτών 

είναι η επίβλεψη των διαδικασιών διαχείρισης παραγγελιών, η ανίχνευση 

δυνητικών προβλημάτων, η αυτόματη διαχείριση των ειδικών παραγγελιών,

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
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η έκδοση αναφορών σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητες ad - hoc 

αναλύσεων, καθώς και η παροχή της δυνατότητας στο χρήστη σε 
περίπτωση απρόοπτων γεγονότων να ενεργοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις 

για την αντιμετώπισή τους, βάση προκαθορισμένων ή μη προκαθορισμένων 

κριτηρίων. Η λειτουργία αυτή (Supply Chain Event Management) 

συγκεντρώνει τους τελευταίους μήνες ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όλων 

ανεξαιρέτως των κατασκευαστών SCM εφαρμογών.

Άλλα επιμέρους υποσυστήματα προστιθέμενης αξίας στο χώρο της 

διαχείρισης παραγγελιών είναι η δυνατότητα ψηφιακής απεικόνισης 

οντοτήτων και σχέσεων των παραγγελιών, με στόχο τον εκτενέστερο έλεγχο 

και την πληρέστερη ανάθεση των δράσεων που αφορούν τις παραγγελίες. 

[48]

Οι κυριότερες ωφέλειες που προκύπτουν από την υλοποίηση τέτοιων 

εφαρμογών συνοψίζονται στα παρακάτω:

■ Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών (πλήρης εποπτεία 

του κύκλους ζωής, των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων 

τροποποίησης μίας παραγγελίας)

■ Απλοποίηση των καθημερινών λειτουργιών και βελτίωση της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων (ενιαία διαχείριση - συγκέντρωση και επεξεργασία - 

όλων των παραγγελιών, επικαιροποιημένες αποφάσεις)

■ Ενδυνάμωση της συνεργασίας (παραγγελίες, διατήρηση αποθεμάτων) 

με όλα τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας (πελάτες, προμηθευτές, 

συνεργάτες)

■ Σταδιακή εξάλειψη του κόστους που οφείλονταν στη μεμονωμένη 

(αναποτελεσματική και κοστοβόρα) και όχι στη συνολική διαχείριση των 

παραγγελιών

■ Μείωση στα λάθη διαχείρισης παραγγελιών και μεγιστοποίηση των 

δυνατοτήτων αύξησης του εισοδήματος (δημιουργία νέων προϊόντων) 

για την επιχείρηση - αύξηση παραγωγικότητας

■ Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των υπαρχόντων επενδύσεων των 

επιχειρήσεων σε συστήματα ERP, APS, CRM, - Ιδιαίτερα στις 

εφαρμογές SCP περιορίζονται ουσιαστικά τα λάθη των προβλέψεων

■ Μείωση των αποθεμάτων

■ Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
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Case Study
Τα χαρακτηριστικά ενός οποιουδήποτε επεκτεταμένου OMS συστήματος 

εξαρτώνται κάθε φορά από τις ιδιαιτερότητες του πελάτη και του 

επιχειρηματικού κλάδου στον οποίο ανήκει. Μία δυναμική εταιρία που 

δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων hardware, software, αλλά και 

υπηρεσιών στο χώρο των νέων τεχνολογιών χρησιμοποιεί ένα επεκτεταμένο 

σύστημα διαχείρισης παραγγελιών (extended OMS), με σκοπό να 

διαχειρίζεται τις παραγγελίες που αφορούν τμήματα υπηρεσιών της και 

διέρχονται μέσα από το ΡΤΧ (Private Trade Exchange) που είχε αναπτυχθεί 

παλαιότερα. Μία απλή εγκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει εκατοντάδες 

χιλιάδες τμημάτων προϊόντων, οι παραγγελίες των οποίων πρέπει να 

δρομολογηθούν στους κατάλληλους προμηθευτές, στη συνέχεια να μπουν 

σε τροχιά παραγωγής και προγραμματισμού παράδοσης, καθώς και 

αναβάθμισης σε περίπτωση αλλαγών. Η εταιρία διαχειρίζεται σήμερα κατά 

μέσο όρο 500.000 εγγραφές παραγγελιών ημερησίως μέσα από το νέο 

επεκτεταμένο OMS.

Η χρήση του επεκτεταμένου OMS είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

αποθεμάτων κατά το 1/3, εκτόξευσε την παραγωγικότητα του προσωπικού 

εξυπηρέτησης από 60% σε 90% και μείωσε από 200 σε 60 τις αποθήκες 

που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες της στο μερίδιο των $5 δις δολαρίων της 

παγκόσμιας αγοράς που κατέχει. Την ίδια στιγμή, οι διοικούντες ισχυρίζονται 

ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών έχει βελτιωθεί.

Οι παραγγελίες της εταιρίας που υλοποίησε το OMS ξεκινούν από 

εκατοντάδες προμηθευτές και στη συνέχεια αποστέλλονται σε ένα κέντρο 

ομαδοποίησης, το οποίο ανήκει σε μία τρίτη εταιρία (3rd party). Οι 

παραγγελίες κινούνται προς το σημείο εκπλήρωσής τους και οποιοσδήποτε 

στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να επιβλέπει την 

εξέλιξή τους [46].

3.3.3 Manufacturing Execution System (MES)

To σύστημα MES συνιστά ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την 

υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, το οποίο όμως 

αντιπροσωπεύει συχνά διαφορετικές λειτουργίες, αφού
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τταραμετροποιείται έτσι ώστε να καλύπτει τις συγκεκριμένες λειτουργικές 

απαιτήσεις διαφορετικών τομέων της βιομηχανίας. Οι κύριες 
λειτουργίες του [25,49,50] είναι οι ακόλουθες:

■ Από τη μία μεριά αποδέχεται τις προβλέψεις στοιχείων, τις δαπάνες, και 

τις πληροφορίες προγραμματισμού από τα συστήματα ERP και SCP και 

από την άλλη συγκεντρώνει και οργανώνει δεδομένα από το χώρο της 

παραγωγής σε πραγματικό χρόνο. Στόχος του είναι να ισορροπήσει τα 

δεδομένα των προβλέψεων με τα πραγματικά δεδομένα. Παράλληλα 

δέχεται και τις προς κατασκευή παραγγελίες των πελατών και στην 

προσπάθειά του να τις ικανοποιήσει διαχειρίζεται δυναμικά τους πόρους 

(εξοπλισμό, εργατικό δυναμικό, αποθέματα) στις μονάδες παραγωγής 

των εργοστάσιων, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι παραγγελίες αυτές. 

Παρέχει ακριβή και έγκαιρα δεδομένα, προκειμένου να βελτιστοποιεί τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων.

■ Παρέχει μία συνεχή εικόνα - εφαρμογή δυναμικού ελέγχου (έκδοση 

αναφορών) για όλους τους κρίσιμους πόρους του κατασκευαστικού 

τομέα (χρήση δεδομένων πραγματικού χρόνου). Με τα δεδομένα αυτά, 

το σύστημα μπορεί να αντιμετωπίζει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

αλλαγές (π.χ. πτώση μηχανολογικού εξοπλισμού με την 

επαναδρομολόγηση τμημάτων εργασίας και την επανεξέταση 

προτεραιοτήτων).

■ Επιτρέπει τη διασύνδεση των λειτουργιών του εργοστασίου με τα 

πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων - είναι ένα ενοποιημένο 

σύνολο λειτουργιών (κόμβος πληροφόρησης) που παρέχει διασυνδέσεις 

ανάμεσα σ' όλα σχεδόν τα συστήματα της επιχείρησης, όπως τα 

υπόλοιπα SCM συστήματα, τα CRM και τα SRM.

Ένα MES μπορεί να αποτελείται από πολλές λειτουργικές περιοχές, 

ορισμένες από τις οποίες καλύπτονται από άλλα συστήματα σε μεγαλύτερο 

ή μικρότερο βαθμό (π.χ. ο προγραμματισμός παραγωγής εμφανίζεται 

ταυτόχρονα στα SCP συστήματα) ή δεν αποτελούν προαπαιτούμενα για το 

συγκεκριμένο χρήστη ή τον τομέα βιομηχανίας στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η Διεθνής Επιτροπή MESA International 

έχει ορίσει το ακόλουθο μοντέλο MES [50], με επτά κύριες λειτουργίες 

διαχείρισης και ελέγχου:
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Εκτέλεση ροής εργασιών των μονάδων παραγωγής (Production 
Order Execution): αναλαμβάνει τη διαχείριση της ροής εργασιών, 

παραγγελιών κ.α. για κάθε παραγωγική μονάδα, πραγματοποιεί αλλαγές 

στην παραπάνω ροή εργασιών σε πραγματικό χρόνο, ανανεώνει το 

προαποφασισμένο πρόγραμμα εργασιών παραγωγής και ενεργοποιεί 

διαδικασίες αναθεώρησης και ελέγχου του συνόλου των εξελισσόμενων 

εργασιών, σε οποιοδήποτε σημείο της παραγωγής.

Διαχείριση - Κατανομή πόρων και τρέχουσα κατάσταση (Resource 
Allocation and Status): διαχειρίζεται τους πόρους της παραγωγής σε 

πραγματικό χρόνο - παρέχει λεπτομερές ιστορικό για κάθε ένα από αυτούς, 

διασφαλίζει την καταλληλότητα και διαθεσιμότητά τους και περιλαμβάνει 

διαδικασίες δέσμευσης και εκτέλεσης, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 

του λειτουργικού προγραμματισμού.

Λειτουργικός / λεπτομερειακός προγραμματισμός (Operations / 
Detail Scheduling): αφορά τη σειριακή τοποθέτηση λειτουργιών, με βάση 

τις προτεραιότητες, ιδιότητες, χαρακτηριστικά και τη μεθοδολογία 

εξειδικευμένων μονάδων παραγωγής, οι οποίες όταν είναι κατάλληλα 

προγραμματισμένες, ελαχιστοποιούν τα λειτουργικά κόστη. Ενεργοποιούνται 

παράλληλες λειτουργίες, οι οποίες υπολογίζουν με λεπτομέρεια τον ακριβή 

χρόνο της απασχόλησης του εξοπλισμού, προσαρμοσμένο πάντα στα 

πρότυπα εργασίας της επιχείρησης.

Ιχνηλάτηση και ανιχνευσιμότητα προϊόντος (Product Tracking and 
Traceability): παρέχει εποπτεία για την εξέλιξη και διάταξη των εργασιών σε 

κάθε χρονική περίοδο - περιγράφει τη συνολική κατάσταση 

περιλαμβάνοντας θέματα όπως ποιος απασχολείται σε ποιον τομέα, τα 

υλικά ανά προμηθευτή, οι τρέχουσες συνθήκες παραγωγής κ.α. Η on-line 

ανίχνευση δημιουργεί ένα ιστορικό αρχείο, το οποίο επιτρέπει την 

ανιχνευσιμότητα των συστατικών ενός τελικού προϊόντος.

Συλλογή - απόκτηση δεδομένων (Data Collection/Acquisition):

παρέχει μία γέφυρα διασύνδεσης για την απόκτηση παραμετρικών και 

διαλειτουργικών δεδομένων παραγωγής, τα οποία εισάγονται στις φόρμες 

και τα αρχεία της μονάδα παραγωγής.
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Διαχείριση διαδικασιών (Process Management): επιβλέπει την 
παραγωγή και είτε διορθώνει αυτόματα κάποιες διαδικασίες είτε παρέχει 

υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για τη διόρθωση - βελτίωση ορισμένων 

δραστηριοτήτων μίας ή περισσότερων λειτουργιών. Παράλληλα, 

διαχειρίζεται την ενεργοποίηση ειδικών ειδοποιήσεων, παρέχει ανάλυση σε 

πραγματικό χρόνο, με στόχο να διαβεβαιώσει τον κατάλληλο έλεγχο στην 

ποιότητα των προϊόντων, να αναγνωρίσει πιθανά προβλήματα και να 

προτείνει δράσεις για τη διόρθωσή τους.

Ανάλυση απόδοσης (Performance Analysis): έγκαιρη αναφορά των 

τρεχουσών αποτελεσμάτων των λειτουργιών κατασκευής, σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο ιστορικό και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Περιλαμβάνονται 

δείκτες όπως βαθμός εκμετάλλευσης πόρων (ωφελιμότητα), διαθεσιμότητα 

πόρων, κ.α. και παρουσιάζονται ως περιοδική αναφορά ή ως τρέχουσα 

αξιολόγηση της απόδοσης.

Ακολουθεί η γραφική αναπαράσταση του παραπάνω μοντέλου MES

(εικόνα 3.1), στην οποία διακρίνεται το εύρος των συστημάτων με τα οποία 

κρίνεται χρήσιμο να ενοποιηθεί.

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices

Εικόνα 3.1: Λειτουργικό μοντέλο MES (MESA International)

Το σύστημα MES έχει αποδειχθεί ότι όταν είναι κατάλληλα ενοποιημένο 

με συστήματα της επιχείρησης, σε υψηλότερο και χαμηλότερο επίπεδο
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όπως το ERP, τα συστήματα παραγωγής στο χώρο του εργοστασίου και τα 

ισότιμα συστήματα, όπως τα υπόλοιπα συστήματα διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, μεγιστοποιεί τις ωφέλειες για την επιχείρηση και 

τους πελάτες της και συνιστά ιδιαίτερα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Ιδιαίτερα μία ενοποιημένη APS/MES εφαρμογή χαρακτηρίζεται από 

σημαντικά αυξημένο δείκτης επιστροφής της επένδυσης (ROI) [51].

Σύμφωνα με τη MESA International [25], οι χρήστες των συστημάτων 

MES απολαμβάνουν ένα εύρος ευεργετημάτων, όπως:

■ Περιορισμοί των χρόνων απόκρισης περισσότερο από 20%

■ Συμπύκνωση του χρόνου στον κύκλο κατασκευής ενός προϊόντος κατά 

35%

■ Πτώση στα επίπεδα της ποσότητας των διαδικασιών μίας εργασίας 

(απλοποίηση) κατά περισσότερο από 30%.

Άλλα οφέλη που έχουν αναφέρει οι επιχειρήσεις είναι:

■ Βελτίωση προγραμματισμού δραστηριοτήτων και κατ' επέκταση της 

παραγωγικής απόδοσης, μέσω της δυνατότητας έγκαιρων και έγκυρων 

συνεχών ελέγχων - αξιολογήσεων απόδοσης.

■ Απόκτηση παραγωγικής ευελιξίας - δυνατότητα αναδιαμόρφωσης των 

λειτουργιών του εργοστασίου, με στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών 

(δημιουργία νέων προϊόντων, εξάλειψη ενεργειών μη προστιθέμενης 

αξίας)

■ Εφαρμογή ποιοτικών διαδικασιών στην παραγωγική διαδικασία 

(διαδοχικοί έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο) - δημιουργία προϊόντων 

υψηλού επιπέδου και αξιοπιστίας και διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα 

τους κατά μήκος διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών

■ Δραστικό περιορισμό των καθυστερημένων παραγγελιών - μείωση του 

αριθμού των ελλείψεων σε πρώτες ύλες

■ Μείωση στις επιστροφές προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας

■ Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

■ Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών

Το επόμενο case study αφορά την υλοποίηση ενός MES σε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων [52],

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices
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Case Study
Μία εταιρία τροφίμων αδυνατούσε να χειριστεί ικανοποιητικά τις υψηλές 

απαιτήσεις χονδρικής και λιανικής ζήτησης των προϊόντων της. Επιπλέον, 

δε μπορούσε να εκμεταλλευτεί επαρκώς τις συνεχώς αυξανόμενες 

συμβάσεις πωλήσεων. Οι περιορισμοί στη δυναμικότητα της εταιρίας έγιναν 

τόσο ισχυροί, ώστε αυτή αναγκάστηκε να περικόψει την ανάπτυξη των 

πωλήσεών της. Σε μία προσπάθεια να εφαρμόσει ένα πληροφοριακό 

σύστημα για την καλύτερη διαχείριση της βάσης των πελατών της, η εταιρία 

απευθύνθηκε σε κορυφαίο κατασκευή στο χώρο των ERPs. Όμως κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης, η επιχείρηση αντιλήφθηκε ότι το project 

εγκατάστασης του νέου συστήματος, αν και είχε ήδη υπερβεί το 300% του 

αρχικού προϋπολογισμού, δεν κατάφερε να επηρεάσει σημαντικά την 

πραγματική παραγωγή της.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει το συνεχιζόμενο πρόβλημά της, η 

επιχείρηση απευθύνθηκε στη συνέχεια σε μία κορυφαία εταιρία στο χώρο 

των MES. Η τελευταία ζήτησε να μελετήσει τις εγκαταστάσεις παραγωγής 

της εταιρίας και να εντοπίσει ευκαιρίες - δυνατότητες για την εφαρμογή 

τεχνολογιών, οι οποίες θα ενισχύουν την παραγωγή της επιχείρησης. Μετά 

την ολοκλήρωση της μελέτης του κατασκευαστή MES και την ενημέρωση 

του διευθυντή λειτουργιών, υπήρξε η εκτίμηση ότι το MES θα επιτύγχανε 

απόσβεση της επένδυσης (ROI) σε έξι έως οκτώ (6 - 8) μήνες και θα 

κατάφερνε τελικά να αποδώσει την απαραίτητη δυναμικότητα. To MES 

εφαρμόστηκε σε μία αρχιτεκτονική διαδοχικών επιπέδων (layered 

architecture) ανάμεσα στο πρόσφατα αναπτυγμένο ERP σύστημα και τον 

υφιστάμενο εξοπλισμό του εργοστασίου και αποτέλεσε την κεντρική 

αποθήκη πληροφοριών για το σύνολο των εγκαταστάσεων παραγωγής 

(εικόνα 3.2).

Εικόνα 3.2: Εφαρμογή MES σε μία αρχιτεκτονική διαδοχικών επιπέδων
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Η αρχιτεκτονική του συστήματος περιελάμβανε ένα server εφαρμογών 

NT, δεκαπέντε (15) NT clients, εξοπλισμό αυτόματης αναγνώρισης (auto - 

ID), και γέφυρες για τη διασύνδεση των εντολών και του ελέγχου των 

διαδικασιών, καθώς και για το υπάρχον ERP σύστημα, (είχε εγκατασταθεί σε 

UNIX server για λειτουργίες διαχείρισης υλικών). To MES βελτίωσε τις 

διαδικασίες της επιχείρησης στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

■ Σημαντική μείωση των διαστημάτων πτώσης του κέντρου εργασιών 

(downtime) και ουσιαστική αύξηση της συνολικής παραγωγής

■ Παροχή δυνατότητας ιχνηλάτησης (ιχνηλασιμότητα) για κάθε προϊόν, 

συσχετίζοντας τις παραγγελίες εργασίας με τα δεδομένα των 

κατασκευαστικών διαδικασιών - κάλυψη των απαιτήσεων συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας (όπως Hazard Analysis and Critical Control Point 

- HACCP).

■ Εξάλειψη της χειροκίνητης καταγραφής αρχείων και της επίπονης 

καταχώρησής δεδομένων στο ERP - Βελτίωση της ακρίβειας και της 

οργάνωσης των δεδομένων.

■ Ενοποίηση της ποιότητας, αυτοματοποιημένη συσχέτιση της 

παραγωγής, ποιοτική ανάλυση δεδομένων με τελικά προϊόντα.

■ Παροχή αναλυτικής, ακριβούς και έγκαιρης πληροφόρησης για τα 

δεδομένα της παραγωγής και των αποθεμάτων

■ Παροχή πληροφόρησης, σε πραγματικό χρόνο, με αναφορές - 

περιλήψεις σε παράγοντες όπως η συνολική εκμετάλλευση υλικών και 

πόρων, τα ποσοστά των ακατάλληλων προϊόντα κ.α.

3.3.4 Warehouse Management System (WMS)

Τα συστήματα WMS συνιστούν μία ακόμη ομάδα ιδιαίτερα κλιμακωτών 
και παραμετρικών εφαρμογών, οι οποίες παρακολουθούν την 

παραγωγή και διαχειρίζονται επαρκώς κάθε λειτουργία μίας αποθήκης 

ή ενός κέντρου διανομής, αναλαμβάνοντας πλήρη δράση από τη στιγμή 

που τα προϊόντα της επιχείρησης έχουν ολοκληρωθεί κατασκευαστικά.

Ανάμεσα στις λειτουργίες αυτές περιλαμβάνονται η υποδοχή προϊόντων, 

η κατάλληλη απόθεσή τους, η διαχείριση των αποθεμάτων, η κυκλική 

απογραφή, η πολυπλεξία εργασιών, η κατανομή των παραγγελιών, η
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συλλογή των ειδών μίας παραγγελίας, ο ανεφοδιασμός των προϊόντων, οι 

διαδικασίες συσκευασιών, η δρομολόγηση των προϊόντων μίας 

παραγγελίας, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της αποθήκης ή του 

κέντρου διανομής και η διασύνδεση (μέσω γεφυρών) με αυτόματες 

συσκευές - εργαλεία διαχείρισης υλικών [45], Μία από τις βασικές 

λειτουργίες του είναι και η ιχνηλάτηση της παραγωγικότητας (productivity 

tracking), που έχει ως στόχο τον εντοπισμό του κόστους ανά δραστηριότητα 

(Activity Based Costing - ABC) [56]. Επιπλέον, η χρήση των τεχνολογιών 

ραδιοσυχνοτήτων και bar code, διασφαλίζει την ακριβή πληροφόρηση σε 

πραγματικό χρόνο και σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση αλγορίθμων 

βελτιστοποίησης και βέλτιστων οργανωτικών πρακτικών συνιστούν τις 

θεμελιώδεις συνιστώσες των WMS.

Θεωρούνται, όχι άδικα, τα κομβικά σημεία για τη μηχανογράφηση των 
λειτουργιών μίας αποθήκης, αφού διαχειρίζονται ακριβείς και έγκυρες 
πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν στην εταιρία να ελαχιστοποιήσει τα 

αποθέματα, να βελτιώσει τη δρομολόγηση και τον προγραμματισμό των 

οχημάτων μεταφοράς και γενικότερα να βελτιώσει τα επίπεδα εξυπηρέτησης 

των πελατών. Ένα τυπικό WMS επιτυγχάνει τις παραπάνω βελτιώσεις με 

τρεις τρόπους: α) μειώνοντας την άμεση εργασία, β) αυξάνοντας την 

αποδοτικότητα του εξοπλισμού διαχείρισης των υλικών και γ) αυξάνοντας 

την ωφελιμότητα του αποθηκευτικού χώρου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 

εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να αποφέρει έως και 50% 

μείωση στο σύνολο των λειτουργικών εξόδων [14],

Τα περισσότερα WMS συστήματα διαθέτουν μία κύρια λειτουργική 
περιοχή - κορμό των δραστηριοτήτων τους και μία μεγάλη γκάμα από 
εξειδικευμένες λειτουργικές περιοχές (υποσυστήματα), οι οποίες 

υλοποιούνται με γνώμονα τις δραστηριότητες και απαιτήσεις της 

επιχείρησης και του κλάδου της και έχουν ως κύριο στόχο να προσφέρουν 

μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στον πελάτη της επιχείρησης.

Η κύρια λειτουργική περιοχή περιλαμβάνει συνήθως υποσυστήματα, τα 

βασικότερα από τα οποία είναι η διαχείριση παραλαβών (προειδοποίηση 

αναμενόμενων παραλαβών (ακόμη και επιστροφών), έλεγχος-ταυτοποίηση 

των παραλαμβανομένων μέσω barcode, δημιουργία νέων ετικετών, 

παλετοποίηση ή μη συσκευασιών, κ.α.), η διαχείριση αποθέσεων
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(βέλτιστη αποθεματοποίηση - Κανόνας Pareto (80 - 20), ειδική διαχείριση - 

απόθεση παραλαβών, καθορισμένη εκ των προτέρων απόθεση, έγκριση 

τελικής απόθεσης κ.α.), η αποθήκευση (διαχείριση εγγράφων αποθήκης, 

υποστήριξη πολλαπλών αποθηκευτικών συστημάτων κωδικοποίηση 

χωροθέσεων ανά κέντρο διανομής και ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. τομέα, 

στήλη κ.τ.λ.) και δέσμευσή τους ανά κωδικό είδους (Stock Keeping Unit - 

SKU), επίβλεψη και διαχείριση πολλαπλών συσκευασιών και μονάδων 

μέτρησης κ.α.), η διεκπεραίωση παραγγελιών (ομαδοποίηση 

παραγγελιών, έκδοση σχετικών αναφορών, παρακολούθηση της εξέλιξής 

τους - ιχνηλάτηση, κ.α ), η διαχείριση ανεφοδιασμού των προϊόντων (με 

βάση την τρέχουσα ζήτηση, με βάση αλγόριθμους και αφηρημένες δομές 

δεδομένων, επιβεβαίωση ανεφοδιασμού κ.α.), η διαχείριση συλλογής 
ειδών παραγγελίας (σειριακή συλλογή, ελαχιστοποίηση των διαδρομών 

του picker, υποστήριξη διαδικασίας συλλογής για κάθε δυνατή μονάδα 

πώλησης (κιβώτιο παλέτα, τεμάχιο), χρήση RF εξοπλισμού, κ.α.), η 

διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (αναγνώριση απαιτήσεων εργασίας, 

επίβλεψη ροής εργασιών κ.α.), καθώς και αναφορές και στατιστικά 
στοιχεία για το σύνολο των παραπάνω λειτουργιών. Τα κυριότερα 

συστατικά - λειτουργικές περιοχές ενός WMS διακρίνονται στον πίνακα 3.2.
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5.3 Inventory updating
5.4 Confirmation of put-away
5.5 Cross-docking
5.5 Combined processing

6.0 Order management requirements
6.1 Order groupings
6.2 Order statistics
6.3 Reporting :
6.4 Tracking

7.0 Repl^^mintttqnifenicnts 
\ 7.! Replenishment on FIFO basis

: 7,2 Rqienishmenttased on ament demand
7.3 Replenistiblent confirmation

8.0 Picking requirements 
ft.l Sequential picking

. . 8.2, Otherthan.wave picking 
8;3 Segregation of picks
8.4 Coafirmation of picking ■
8.5 Use of radio-frequency equipment
8.6 Plan warehouseman work

;. .

8.8 Exceptions
8.9 Efficient picking . . ■ o

9.0 Labor management requirements
9.1 Identify source requirements ;
9.2 Work flow monitoring ;^·

; '.". 9.3;';Pjpie|^ini'g jcvcli;"
: 9.4 Management reports .

flO General requirements
/-JJ- Support multiple geographic locations, warehouses, and 

sections within each warehouse
vL2 Support item definitions as well as single-item and mixed- 
·,' .item quantity location

__ '}3 Support definitions of equipment, storage, and human 
1.. resources

- 1.4 Suppai work measurement criteria and track performance
V against those criteria 7
3115 Support random location oHmintbry;FIFO processing.

-.-^od:noiitiple items .periocetion- 
'1:6 Provide managbnient r^cKtne’<^ip«^Hiiy 

, 1.7Provide ability to Back orders by status
1.8 Provide inquiry capability
1.9 Handle exceptions and unusual situations;
l,lfl Support interfaces to materials handfing equipment and 

radio-frequency devices 
Ul Support use ol bar-code labels

-19 Inventory location and management requirements
2.1 Item identification and tracking
2.2 Physical inventories
2.3 Support cycle counting 
14 Inventory accuracy
2.5 Item history
26 Product profile analysis i ABC analysis)
27 Allocated and available inventory
28 Quarantine or ”,on-hold" inventory
2.9 Storage locations > ^ ·
2.10 Storage location definitions
2.11 Storage location control . ■
2.12 Storage fill rate
2.13 FIFO control
2.14 Support container sizes and equipment
2.15 Reporting capability

3.0 InvenlnrjloMlion/managetncntrequirements 
assumptions

4.0 Receiving requirements
49 Advance notice of delivery
4.2 Various types of receipts
4.3 Availability of items .
4:4 Exception status, handling, and reporting
4.5 Bai'-codc labils
4.6 Multiple receipts
4 7 Purchase order reconciliation 
48 Receipt inspections

5;0 Pui-awny requirements
5.1 Directed pui-away :
5.2 Exception handling

10.0 Shipping requirements
10.1 Fluid loading
10.2 Order staging ... . .
10.3 Confirm, complete orders and trailers
10.4 Identify cxceptipm and shortages . :

; 10.5 - Print manifests arid other required documents for a trailer 
■load

10.6 Interface with inventory’ and invoice systems 
Ϊ0.7 EDI to intended destinations 
108 Transfer of loads
10.9 De-assign products or orders
10.10 Picking status
10.11 Verification of orders and items

11.0 Work (low management
11.1 Daily amt shift workload 
)i,2 Exceptions
11.3 Work in progress
11.4 Future workload

Πίνακας 3.2: Κύρια συστατικά (modules) ενός μοντέλο WMS
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Οι εξειδικευμένες λειτουργικές περιοχές (υποσυστήματα) αφορούν 

κατά κύριο λόγο δραστηριότητες όπως τη διαχείριση ενσύρματων και 
ασύρματων τερματικών (παραγωγή ετικετών barcode, ορισμός ιδιοτήτων 

και παραμέτρων των ασύρματων τερματικών και ενσωμάτωσή τους στο 

λειτουργικό σύστημα, κ.α.) τη συσκευασία μονάδων αποστολής (ευελιξία 

στην υποστήριξη των διαφόρων ειδών συσκευασιών - παλέτα, κιβώτιο, 

τεμάχιο -, με δεδομένο η κατηγοριοποίηση αυτή δεν είναι σταθερή, 

καθορισμός μεγέθους συσκευασιών σε συνδυασμό με τη χρέωση των 

μεταφορέων, συσκευασία σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες κάθε 

παραγγελίας, έκδοση πελατολογίου - ετικέτα π.χ. σε Barcode με τα πλήρη 

στοιχεία της παραγγελίας κ.α. -, την πρακτική cross docking (συνδυασμός 

δεδομένων όπως προϊόντα που εισάγονται στην αποθήκη για 

αποθεματοποίηση και παραγγελίες - ομάδες προϊόντων - που εξάγονται από 

την αποθήκη - αποφυγή αποθεματοποίησης και ταχύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών - ιδιαίτερα χρήσιμη πρακτική σε προϊόντα με μικρή διάρκεια ζωής), 

πς κυκλικές απογραφές (cyclic counting - αποδίδεται στα είδη της 

αποθήκης ανάλογα με τη σημαντικότητά τους - κίνηση, ευαισθησία, αξία - 

ένας βαθμός σπουδαιότητας ως προς την απογραφή τους, ο οποίος στη 

συνέχεια μεταφράζεται - εξειδικευμένος αλγόριθμος μέσω RF και προτείνεται 

ανά ορισμένα χρονικά διαστήματα απογραφή για τον πληρέστερο έλεγχο - 

μείωση του χρόνου απογραφής), καθώς και ειδικές λειτουργικές περιοχές 
που απευθύνονται σε εταιρείες 3rd party logistics (τιμολόγηση 

αποθετών, έκδοση παραστατικών για λογαριασμό αποθετών, κ.α.).

Τα περισσότερα WMS διαθέτουν ακόμη και ορισμένα υποσυστήματα για 

την παροχή μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας στον πελάτη της 

επιχείρησης, όπως η ανασυσκευασία αποθεμάτων (δημιουργία 

προσφορών σε περιόδους εκπτώσεων ή εορτών - μετασχηματισμός 

ποσοτήτων και αναζήτηση μεθόδων με το ελάχιστο δυνατό κόστος), η 

πολυπλεξία διαδικασιών (task interleaving - είναι στην ουσία μία 

πολυπλεξία εντολών απόθεσης με εντολές συλλογής για τη μεγιστοποίηση 

της ωφελιμότητας των διαδικασιών της αποθήκης), καθώς και η υποστήριξη 

internet reporting (π.χ. ποια φορτηγά μεταφέρουν ποιες παραγγελίες και 

που βρίσκονται σε πραγματικό χρόνο - ψηφιακή απεικόνιση με χρήση GIS) 

κ.α.
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Οι εξελίξεις στο χώρο των συστημάτων αυτών είναι εφάμιλλες του 

ενδιαφέροντος που αποδίδει σ' αυτά ο επιχειρηματικός κόσμος. Οι 
κυριότερες τάσεις εντοπίζονται στη δημιουργία ενοποιημένων λύσεων 
WMS και TMS, καθώς και πλήρως ενοποιημένων λύσεων σ' όλο το φάσμα 

των συστημάτων εκτέλεσης και σχεδιασμού, ως την αναγκαία πλέον αρχή 
για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών [53], Παράλληλα, εκτιμάται ότι λόγω 

της φύσεως των WMS στην επόμενη πενταετία οι περισσότερες 

επιχειρήσεις θα στραφούν στην ενοικίαση των συστημάτων αυτών μέσω του 

διαδικτύου (ASP - Web-hosted solutions), αντί για την κοστοβόρα αγορά 

των αδειών λειτουργίας. Το αντίστοιχο ποσοστό ενοικίασης των 

συστημάτων αυτών, μέσω διαδικτύου για το έτος 2000, αγγίζει μόλις το 1% 

του συνόλου των χρημάτων που δόθηκαν για τα συστήματα αυτά [54],

Οι ωφέλειες ενός WMS συστήματος περιλαμβάνουν:

■ Διαχείριση πολλαπλών αποθηκών κάτω από ένα WMS σύστημα

■ Μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποθέματα - Μείωση των ελλείψεων των 

αποθεμάτων (παρέχει πλήρη εποπτεία αποθεμάτων και ενημερώνει 

άμεσα για ελλείψεις κάτω από τα επιτρεπτά όρια) - Ελαχιστοποιεί το 

κόστος διατήρησης αποθεμάτων (ο συνεχής έλεγχος της διαθέσιμης 

ποσότητας αποθεμάτων επιτρέπει τη μείωσή τους στο χαμηλότερο 

δυνατό επίπεδο).

■ Μικρότεροι κύκλοι παράδοσης ενός προϊόντος (συσκευασία αποστολής - 

παράδοση - επιστροφή),

■ Μείωση του κόστους εργασίας κατά 15% ή περισσότερο - σημαντική 

εξοικονόμηση πόρων [55]

■ Αύξηση των ρυθμών της έγκαιρης ικανοποίησης των παραγγελιών - 
βελτιωμένη ακρίβεια στις αντίστοιχες παραδόσεις των προϊόντων [25].

■ Περιορισμός στα ανθρώπινα σφάλματα (π.χ. καταχωρήσεις) - παροχή 

υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης προς τον πελάτη [55]

■ Ενημέρωση διοικούντων (μέσω αναφορών) σε πραγματικό χρόνο για τα 

δεδομένα των αποθηκών (ελλείψεις αποθεμάτων κ.α.) [56]

■ Βελτιστοποίηση της χρήσης προσωπικού και εξοπλισμού - μηχανισμοί 

εποπτείας αυξάνουν την παραγωγικότητα με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

■ Μείωση των αναγκών σε αποθηκευτικό χώρο (η αυτοματοποιημένη 

διαχείριση των θέσεων αποθήκευσης και οι πρακτικές βελτιστοποίησης
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συμβάλλουν στην εξ' ολοκλήρου εκμετάλλευση των αποθηκευτικών 

εγκαταστάσεων και τον περιορισμό των εξόδων κεφαλαίου).

■ Η ενοποίηση του WMS με άλλες SCP και SCE εφαρμογές αναβαθμίζει 

το σύνολο των επενδύσεων της επιχείρησης σε πληροφοριακή 

τεχνολογία και διασφαλίζει την πλήρη εποπτεία των διαδικασιών.

Ακολουθούν ενδεικτικά case studies [14] υλοποίησης WMSs.

1° Case Study
Μεγάλη εταιρία στο χώρο των κατασκευαστών Η/Υ, γνωστή στο ευρύ 

κοινό για τους εκτυπωτές της, αποθήκευε τμήματα των προϊόντων της τόσο 

σε αποθήκη που ανήκει στο συγκρότημα παραγωγής της στο Camas, 

Washington, όσο και σε χώρο που απείχε 12 μίλια από τις εγκαταστάσεις 

της. Στην προσπάθειά της να διαχειρίζεται βέλτιστα την είσοδο των 

τμημάτων αυτών στο κατασκευαστικό της τομέα η εταιρία χρησιμοποίησε 

ένα WMS. Το σύστημα αυτό ιχνηλατεί την κίνηση των εισερχόμενων υλικών 

στην αποθήκη και στη συνέχεια στην παραγωγή και παράλληλα καθορίζει 

ποια συγκεκριμένα τμήματα θα εξαχθούν από την αποθήκη, προκειμένου να 

εκτελεστούν οι παραγγελίες.

Η εταιρία χρησιμοποιεί δύο ξεχωριστά WMS, τα οποία επικοινωνούν 

μεταξύ τους. Το ένα από τα συστήματα αυτά λειτουργεί στην αποθήκη του 

συγκροτήματος παραγωγής, ενώ το άλλο WMS έχει εγκατασταθεί στο χώρο 

που απέχει 12 μίλια από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Τα συστήματα 

παρέχουν ακριβή, ενημερωμένα επίπεδα αποθεμάτων για κάθε τμήμα των 

προϊόντων της εταιρίας. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, σήμερα 

περισσότερο από το 90% των παραγγελιών μεταφέρονται στη γραμμή 

παραγωγής για εκτέλεση δέκα (10) λεπτά μετά την καταχώρησή τους (make 

to order).

2° Case Study

Βιομηχανία κατασκευής αυτοκινήτων πολυτελείας, επιθυμώντας να 

βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της (μείωση του χρόνου 

αναμονής για συγκεκριμένα ανταλλακτικά), στράφηκε στην εφαρμογή ενός 

WMS. Η εταιρία αυτή λειτουργεί στο Reno, Nevada ένα κέντρο διανομής, με
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το οποίο εξυπηρετεί την αγορά της Βόρειας Αμερικής. Στο συγκρότημα αυτό 
αποθηκεύονται εξαρτήματα - ανταλλακτικά αξία 18 εκατομμυρίων δολαρίων, 

τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν 35000 διακεκριμένες μονάδες 

αποθεμάτων (SKUs) και χρησιμοποιούνται για να καλύψουν κατά μέσο όρο 

500 παραγγελίες ανά ημέρα. Παράλληλα με τα είδη σταθερής συντήρησης, 

όπως τα φίλτρα και τις φλάντζες, η αποθήκη περιέχει ανταλλακτικά 

μηχανών, ηλεκτρικά συστήματα, μεταδότες και συμπλέκτες.

Το πλήθος των ειδών μεταφέρονται μέσω θάλασσας κατευθείαν από τη 

Γερμανία στη δυτική ακτή των Η.Π.Α. και στη συνέχεια μεταφέρονται με 

φορτηγό στο κέντρο διανομής της Νεβάδα. Αποτελεί κανόνα τα προϊόντα να 

πακετάρονται ξεχωριστά στη Γερμανία και να συγκεντρώνονται σε 

μεγαλύτερα container για το ταξίδι μέσω του ωκεανού.

Οι διοικούντες της εταιρίας επέλεξαν τα WMSs, προκειμένου να 

καταφέρουν να τροφοδοτούν το κέντρο διανομής με ακριβή πληροφορία για 

τα αποθηκευμένα ανταλλακτικά, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για έγγραφα 

και γραφειοκρατία. Ταυτόχρονα, η εταιρία προχώρησε στην εγκατάσταση 

συστήματος RFDC για να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τα αποθέματα.

Τα WMS, σε συνεργασία με το RF σύστημα, επίσπευσαν και 

απλοποίησαν τη διαδικασία υποδοχής ανταλλακτικών. Στο παρελθόν, η 

εταιρία χρειαζόταν περίπου δέκα (10) ημέρες για να ολοκληρώσει μία 

αποστολή. Ο χρόνος αυτός συμπιέστηκε στις τρεις (3) μέρες και σχεδόν 

υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών - υλικών για την κάλυψη των 

παραγγελιών. Επιπρόσθετα με την εποπτεία των αποθεμάτων, ο 

παραπάνω συνδυασμός τεχνολογιών βελτίωσε την ακρίβεια του 

κατασκευαστή ταυτόχρονα στις λειτουργίες υποδοχής υλικών και στις 

αποστολές. Έτσι η εταιρία κατάφερε να παρέχει στους αντιπροσώπους 

πληροφορίες πραγματικού χρόνου για τη διαθεσιμότητα των εξαρτημάτων - 

ανταλλακτικών. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η εταιρία μείωσε τα λάθη 

αποστολών, με αποτέλεσμα να χάνει λιγότερες πωλήσεις από τις 

επιστροφές των παραγγελιών. Η παραγωγικότητα της αποθήκης βελτιώθηκε 

επίσης κατά 17%.
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3° Case Study

Διανομέας φαρμακευτικών προϊόντων στο San Francisco διαθέτει 36 

αποθήκες σε περιοχές των Η.Π.Α., οι οποίες και περιέχουν αποθέματα αξίας

2,2 δις δολαρίων. Η εταιρία αρχικά χρησιμοποιούσε ένα manual σύστημα 

ελέγχου αποθεμάτων και προχώρησε σε μία εργασία ανασχεδιασμού, με τη 

συνδυασμένη εφαρμογή ενός WMS, τεχνολογίας barcode και εξοπλισμού 

ραδιοσυχνοτήτων, η οποία μετέβαλε το σύστημα των αποθηκών της σε ένα 

πλήρως αυτοματοποιημένο χώρο. Η εταιρία επιθυμούσε οι εργάτες της να 

έχουν ελευθερία κινήσεων και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν μονάδες 

όπως σαρωτές, κεραίες κ.α. Ο παραπάνω εξοπλισμός και το σύστημα 

επέτρεψαν στην εταιρία να γνωρίζει οποιαδήποτε στιγμή ποιος μετακινεί, 

ποιο προϊόν σε ποια θέση της αποθήκης. Τα αποτελέσματα του 

ανασχεδιασμού και της συνδυασμένης εφαρμογής των παραπάνω 

τεχνολογιών είναι τα ακόλουθα:

■ 8% βελτίωση στην παραγωγικότητα, η οποία μεταφράστηκε σε $8 εκατ. 

εξοικονόμηση

■ 70% βελτίωση σε ελλείψεις αποθεμάτων ή $1,5 εκατομμύρια 

εξοικονόμηση

■ 42% μείωση των λαθών συλλογής (picking) τμημάτων παραγγελιών

■ 26% βελτίωση στο συνταίριασμα των ειδών των αποθεμάτων

■ 74% βελτίωση σε επιπρόσθετες τροποποιήσεις (π.χ. η ύπαρξη 

περισσότερου αποθέματος από αυτό που είναι εις γνώση της εταιρίας)

■ 34% βελτίωση σε άλλες τροποποιήσεις (π.χ. η ύπαρξη λιγότερου 

αποθέματος από αυτό που είναι εις γνώση της εταιρίας)

■ $1 εκατομμύριο εξοικονόμηση σε προμήθειες και συντήρηση

■ 17$ εκατομμύρια εξοικονόμηση σε κόστη διατήρησης αποθεμάτων

3.3.5 Transportation Management System (TMS)

To τελευταίο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας μίας επιχείρησης 

καθοδηγείται σύμφωνα με τις εντολές ενός TMS συστήματος, κύριος 

στόχος του οποίου είναι ο πλήρης συντονισμός του δικτύου μεταφορών μιας 

επιχείρησης και ο αποτελεσματικός περιορισμός των εξόδων αποστολής και 

μεταφοράς, μέσα από την ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση των σχετικών 

δραστηριοτήτων. To TMS βοηθάει στη διαχείριση του πλήρους κύκλου
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ζωής μίας διαδικασίας μεταφοράς, εστιαζόμενο κατά κύριο λόγο στους 

τομείς του σχεδιασμού, της εκτέλεσης, των διαπραγματεύσεων με τους 

μεταφορείς, της εξόφλησης [57], αλλά και της επίβλεψης της μεταφοράς 

μέχρι την παράδοση της παραγγελίας στον τελικό πελάτη.

Το ευέλικτο αυτό σύστημα συνιστά τον πιο αποδοτικό και επικερδή τρόπο 

για την εκτέλεση της μεταφοράς των προϊόντων στον τελικό τους 

προορισμό. Δέχεται τις παραγγελίες από ένα OMS, και με βάση αυτές 

επιβεβαιώνει τις ημερομηνίες αποστολής που απαιτούνται για την 

ικανοποίηση του πελάτη, ελέγχει τις χρεώσεις ανά μονάδα φορτίου, 

αξιολογεί το ιστορικό προηγούμενων εργασιών, επιλέγει μεταφορείς για την 

ανάθεση του συγκεκριμένου έργου και σχεδιάζει τα βέλτιστα προγράμματα 

εκφόρτωσης και παράδοσης (δυνατότητες συνδυασμένων αποστολών και 

διαχείριση ειδικών απαιτήσεων), προτού εκδώσει τις παραγγελίες για 

επεξεργασία στο WMS. Από τη στιγμή που οι παραγγελίες είναι έτοιμες για 

μεταφορά, το TMS χειρίζεται τις διαδικασίες παράδοσης και εξόφλησης 

κομίστρων μεταφοράς, υποστηρίζει την πλήρη ιχνηλάτηση των παραγγελιών 

προς ενημέρωση των πελατών και εγγυάται την ομαλή εκτέλεση και 

ολοκλήρωση όλων των σχεδιασμένων και προγραμματισμένων εργασιών 

[25,45,58],

Οι εφαρμογές TMS, όπως άλλωστε και όλες σχεδόν οι «best of 
breed» λύσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, διαφοροποιούνται 
σημαντικά από κατασκευαστή σε κατασκευαστή, κυρίως λόγο των 

διαφορετικών απαιτήσεων των επιχειρηματικών κλάδων, αλλά και της 

εξειδίκευσης ορισμένων προμηθευτών TMS είτε στις εισερχόμενες (inbound) 

είτε στις εξερχόμενες (outbound) ως προς την επιχείρηση μεταφορές. 

Παράλληλα, υπάρχουν λύσεις που αφορούν ιδιωτικούς στόλους οχημάτων, 

αλλά και λύσεις που επιτρέπουν το συνδυασμό ιδιωτικών στόλων και 

υπεργολάβων [58],

Οι λειτουργικές περιοχές που συνθέτουν τα συστήματα αυτά αφορούν 

κυρίως τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων (συνεχή

παρακολούθηση στόλου και ανταλλακτικών - καυσίμων - επισκευών ανά 

όχημα και άλλους παράγοντες, διατήρηση λεπτομερούς ιστορικού στόλου, 

ανάλυση λειτουργικού κόστους ανά όχημα, έκδοση τακτικών αναφορών και 

στατιστικών δεδομένων κ.α.), το σχεδιασμό εκφόρτωσης και
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δρομολόγησης παραγγελιών (ενημερώνεται για ένα εύρος θεμάτων - 

προβλέψεις ζήτησης, δυνατότητες αποθήκευσης, ιδιαιτερότητες 

γεωγραφικού τομέα - και σχεδιάζει τις ποσότητες παραγγελιών, τα 

δρομολόγια, τις δυνατότητες ανεφοδιασμού, προχωρώντας σε επιμέρους ή 

ταυτόχρονες βελτιστοποιήσεις, αναλαμβάνει τη βέλτιστη εκφόρτωση 

παραγγελιών, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως διαστάσεις, 

προορισμός είδη προϊόντων και οχημάτων, χρήση αλγορίθμων φόρτωσης, 

δρομολόγησης, διαχείριση κατανεμημένων παραγγελιών - split orders, ειδική 

διαχείριση αποστολών έκδοση αναφορών κ.α.), τη δρομολόγηση με 
χρήση Geographical Information System (G.I.S.) (απεικόνιση βασικών 

δεδομένων - μονόδρομοι, POS, κ.α. - γεωγραφικών περιοχών 

ενδιαφέροντος σε ψηφιακούς χάρτες, υπολογισμός δρομολογίων βάσει 

συντομότερης απόστασης - χρήση αλγορίθμων δρομολόγησης, υποστήριξη 

βάσης δεδομένων G.I.S, κ.α.), τα εργαλεία προσομοίωσης (κατασκευή 

what-if σεναρίων, εκτέλεση προσομοιώσεων και μελέτη εναλλακτικών 

σεναρίων του δικτύου αποθήκευσης - διανομών), καθώς και την 

παρακολούθηση του στόλου οχημάτων σε πραγματικό χρόνο (Fleet 
Teletracking). Το τελευταίο αυτό υποσύστημα απαιτεί την ταυτόχρονη 

εφαρμογή τεχνολογιών GIS, GPS και διασυνδέεται επίσης με λύσεις κινητής 

παροχής δεδομένων (mobile data solutions), οι οποίες στηρίζονται συνήθως 

σε τεχνολογίες GSM. Παρέχει αποθήκευση και απεικόνιση GPS δεδομένων 

(οντότητες - θεματικά πεδία) είτε σε παθητική κατάσταση (απλή 

παρακολούθηση) είτε σε ενεργητική κατάσταση (αλληλοεπικοινωνία) με τα 

οχήματα. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η πλήρης και σε πραγματικό 

χρόνο εποπτεία για κάθε φορτηγό και δραστηριότητα (απεικόνιση 

οχημάτων, διάρκεια, στάσεις), ο πελάτης γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο την 

εξέλιξη μεταφοράς της παραγγελίας του, ενώ η επιχείρηση επιβλέπει την 

απόκλιση των σχεδίων μεταφοράς - διακίνησης από την πραγματικότητα και 

τροποποιεί εκ' νέου τις διαδικασίες της. [59,60,63]

Επιπλέον, πολλά TMS συστήματα περιέχουν και εφαρμογές που 

διαχειρίζονται τη ροή των φορτηγών - οχημάτων (yard management) εντός 

και εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, προκειμένου να 

αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού οχημάτων [58],

Τα παραπάνω υποσυστήματα, όπως και τα περισσότερα υποσυστήματα 

των υπόλοιπων SCMs είναι διαθέσιμα σε όλες τις κατηγορίες δομών
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τεχνολογίας πληροφοριών και ως αυτόνομες λύσεις (Stand Alone Desktop 
solution), αλλά και ως λύσεις εφαρμοσμένες σε πλατφόρμα Internet / 
Intranet (φαινόμενο ASP). Τα συστήματα TMS και τα συστατικά τους 
συνιστούν σήμερα τον χώρο εφαρμογών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 

ενοικίαση. Μισθώνοντας μία επιχείρηση ένα παροχέα υπηρεσιών TMS 

διαδικτύου, σε μία βάση αριθμού πραγματοποιημένων συναλλαγών, αποκτά 

παράλληλα πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες συνήθως σε 

μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να παρέχει τελικά προστιθέμενη αξία 

στους πελάτες της. Ταυτόχρονα, παρέχει και σημαντική ευκολία διαχείρισης 

στα στελέχη της - χρήστες του συστήματος TMS. Αυτό όμως που πρέπει σε 

κάθε περίπτωση να γίνει αντιληπτό σε μία επιχείρηση που προχωράει στην 

υλοποίηση συστημάτων SCM και ειδικότερα TMS είναι ότι τα συστήματα 

αυτά δεν είναι απλά μία ακόμη τεχνολογική εφαρμογή που τρέχει, αλλά 
ολόκληρη νοοτροπία και επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζεται σε 

μία επιχείρηση και τις περισσότερες φορές προϋποθέτει ανασχεδιασμό 
επιχειρηματικών διαδικασιών [61,57].

Ραγδαίες όμως είναι και εξελίξεις που αφορούν τα ζητήματα 
συνεργασιών των προμηθευτών και ενοποίησης των εφαρμογών TMS 
με τις άλλες λύσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από το 1998 και μετά 

έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές στρατηγικές κινήσεις (εξαγορές, 

συγχωνεύσεις) μεταξύ των περισσότερων προμηθευτών του χώρου. 

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός (ενότητα εφαρμογών - 

suite) APS, OMS, WMS, και TMS συστημάτων παρέχει ένα πλήρες 
πακέτο διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας [58] και αναμένεται να 

αποτελέσει την κινητήριο δύναμη των περαιτέρω εξελίξεων.

Τα οφέλη που καρπώνεται μία επιχείρηση από τη χρήση TMS 

συνοψίζονται στα ακόλουθα:

■ Ουσιαστικός περιορισμός στα μεταφορικά κόστη της επιχείρησης, αφού 

γίνεται βέλτιστη κατανομή πόρων (κατάλληλα οχήματα στις κατάλληλες 

εργασίες), ελαχιστοποιείται η χρήση οχημάτων και μειώνονται τα έμμεσα 

μεταφορικά κόστη

■ Βελτίωση του ελέγχου στη διαχείριση - η διασύνδεση της διαδικασίας 

των πωλήσεων με τα συστήματα WMS και TMS βελτιώνει τον έλεγχο και 

την χρήση των πόρων της επιχείρησης
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■ Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών - ο πελάτης λαμβάνει την 

παραγγελία τη χρονική στιγμή που εκείνος επιλέγει, ενώ έχει τη 

δυνατότητα ιχνηλάτησης των αποστολών, τόσο σε πραγματικό χρόνο 

όσο και σε επίπεδο ιστορικών δεδομένων.

■ Βελτίωση της ροής πληροφοριών - πολλαπλές δυνατότητες ευελιξίας και 

επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο. Κάθε μέλος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (συνεργάτης, πελάτες, κ.α.) γνωρίζει την πραγματική εξέλιξη 

των παραγγελιών σε κάθε χρονική στιγμή

■ Ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους προμηθευτές - βελτίωση της 

εποπτείας ανά προϊόν

■ Βελτιστοποίηση των διαδικασιών της επιχείρησης σε παγκόσμιο επίπεδο

- υποστήριξη συνδυασμένων μεταφορών εξαιτίας παραγγελιών που 

χαρακτηρίζονται από προϊόντα που βρίσκονται σε διαφορετικά κέντρα 

διανομής (split orders) - ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κόστους 

μεταφοράς

■ Αυτοματοποιημένη εκτέλεση αποστολών - διευκολύνεται η εποπτεία 

μεταξύ δικτύων συναλλαγών και αποστολών εξειδικευμένης διαχείρισης

- πρόληψη δυνητικών προβλημάτων

■ Ακρίβεια διαδικασιών εξόφλησης μεταφορών και περαιτέρω μείωση στα 

κόστη

■ Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων, των ενεργειών (κόστους) μη 

προστιθέμενης αξίας και του πλεονάζοντος ανθρώπινου δυναμικό σε 

καθημερινή βάση

Case Study
Κορυφαία εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων και 

ειδικότερα στις συσκευασμένες σαλάτες, (κατέχει το 40% της αγοράς στη 

συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων - συνεργάζεται με 300 λιανοπωλητές στις 

Η.Π.Α.) αντιμετώπισε πρόβλημα εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης του 

κλάδου στον οποίο ανήκει. Ειδικότερα, η ακτίνα εμβέλειας της εταιρίας και το 

πλήθος των σημείων παράδοσης των προϊόντων της αυξήθηκαν σημαντικά. 

Το σύστημα που χρησιμοποιούνταν για τον υπολογισμό των καθημερινών 

σχεδίων εκφόρτωσης και δρομολόγησης αδυνατούσε να αντεπεξέλθει 

επαρκώς στα νέα δεδομένα της ζήτησης. Η βελτιστοποίηση των 

δρομολογίων άρχισε να μην είναι πλέον εφικτή, αφού απαιτούσε 

περισσότερες παραμέτρους και επομένως χρόνο, τη στιγμή που τα
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προϊόντα της εταιρίας είχαν στο ράφι ημερομηνία ζωής δεκατεσσάρων (14) 

ημερών, σε ελεγχομένη πάντα θερμοκρασία. Η διαδικασία των παραδόσεων 

της εταιρίας άρχισε να αποκτά ειδική βαρύτητα για την εκπλήρωση των 

στρατηγικών της στόχων.

Προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή, η εταιρία 

στράφηκε σε έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές TMS. Δήλωσε ότι 

είχε ανάγκη να υλοποιήσει ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να 

προσαρμοστεί στους ρυθμούς ανάπτυξης της εταιρίας και επομένως να της 

αποφέρει σημαντικά οφέλη στο συγκεκριμένο τομέα της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος, οι 

παραγγελίες των πελατών εισέρχονταν στο TMS και δημιουργούνταν άμεσα 

τα βέλτιστα δρομολόγια, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεταβλητές. Στη 

συνέχεια, το σύνολο των πληροφοριών που αφορούσαν τη δρομολόγηση 

στέλνονταν μέσω EDI στους υπεργολάβους μεταφορών της εταιρίας.

Η εταιρία υλοποίησε αρχικά το TMS σε μία από τις εγκαταστάσεις της και 

τα πρώτα δεδομένα έδειξαν εξοικονόμηση 5% - 8% στα κόστη εξερχόμενων 

μεταφορών, ενώ ταυτόχρονα σταθεροποιήθηκε σημαντικά η διαδικασία 

δρομολόγησης και ανάλυσης των μεταφορικών διαδικασιών. Επιπλέον, 

βελτιώθηκε η ευελιξία όσο αφορά τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών. 

Εργασίες που απαιτούσαν 8 εργατοώρες από το προσωπικό δρομολόγησης 

της εταιρίας, μειώθηκαν στις 2 εργατοώρες. Ένα ακόμη όφελος από τα 

παραπάνω ήταν ότι δόθηκε πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαχείριση των 

πληροφοριών και την πρόληψη δυνητικών προβλημάτων. [62]

3.4 ERP SCM module - Λειτουργικές περιοχές SCM ενόε ERP

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες ενότητες οι κατασκευαστές 

ERP αναγνώρισαν την ανάγκη ενδυνάμωσης των προϊόντων τους, 

κυρίως προς την κατεύθυνση του σχεδιασμού, και προχώρησαν σ' ένα 

σύνολο στρατηγικών κινήσεων (εξαγορών, συγχωνεύσεων, κ.α.), 

προκειμένου να προσφέρουν στους πελάτες τους ακόμη μεγαλύτερη 

λειτουργικότητα, κυρίως στα υψηλότερα επίπεδα λήψης αποφάσεων 

(σχεδιασμού - τακτικό και στρατηγικό). Η νέα αυτή τάση, η οποία 

εξελίσσεται δυναμικά μέχρι σήμερα, επέφερε μία τεράστια γκάμα πρόσθετων
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(add-in) υποσυστημάτων - λειτουργικών (δομικών) περιοχών, που 

καλύπτουν σχεδόν όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας και ονομάζονται 

λειτουργικές περιοχές διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας ενόβ ERP 
(ERP SCM module). Οι κατασκευαστές ERP αναγνώρισαν επιπλέον την 
ανάγκη συστημικής προσέγγισης (system approach) της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και προχώρησαν ένα ακόμη βήμα, δημιουργώντας ενότητες - 
εφαρμογές ολοκληρωμένων SCM υπηρεσιών (π.χ. mySAP SCM, Oracle 

SCM - E-business suite, κ.α.) [35,64], Πρόκειται στην ουσία για 

συνδυασμούς - συνθέσεις των παραπάνω λειτουργικών περιοχών (γενικών 

και ειδικών εργαλείων βελτιστοποίησης) για όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και 

προγραμματισμού, με στόχο την αναγκαία βελτίωση των διαδικασιών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι λειτουργικές περιοχές SCM που συνθέτουν τις παραπάνω ενότητες 

είναι σε γενικές γραμμές ανάλογες με τις αντίστοιχες περιοχές - 

υποσυστήματα των εξειδικευμένων - best of breed λύσεων. Για το θέμα αυτό 

βέβαια οι απόψεις είναι φυσικό να διίστανται, αφού οι μεν κατασκευαστές 

ERP ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα τους είναι πλέον εφάμιλλα των 

εξειδικευμένων λύσεων, ενώ οι κατασκευαστές των τελευταίων λύσεων SCM 

best of breed ισχυρίζονται ότι τα ERP SCM modules δεν έχουν φτάσει 

ακόμη τα επίπεδα λειτουργικότητας των προϊόντων τους (ιδιαίτερα για τα 

APS, [22]). Σε κάθε περίπτωση, μία σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο 

είδη προσεγγίσεων είναι το γεγονός ότι οι λειτουργικές περιοχές, αλλά και οι 

ενότητες ενός ERP συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται, ακόμη και σήμερα, από 

μία τάση ομαδοποίησης δραστηριοτήτων.

Ανάμεσα στις κυριότερες εφαρμογές SCM ενός ERP συστήματος 

περιλαμβάνονται: [35,36,37,64,66].

■ ο στρατηγικός σχεδιασμός του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας

(δυνατότητα στρατηγικού σχεδιασμού επιλογής τοποθεσιών και 

αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαδρομές μεταφοράς, τη 

ζήτηση και τις σχέσεις με τους προμηθευτές, κ.α.),

■ ο σχεδιασμός προσφοράς και ζήτησης (δυνατότητα πρόβλεψης και 

προγραμματισμού των απαιτήσεων προσφοράς και ζήτησης, 

λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά στοιχεία πωλήσεων και προμηθειών, 

μοντελοποίηση του κύκλου ζωής των προϊόντων και σχεδίασμά της

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices

Σελίδα 102



Δημήτριος Γάγαλης

προώθησής τους, αναλυτικό κατάλογο στατιστικών μεθόδων και 

εργαλείων, κ.α.),
■ ο προγραμματισμός και η εκτέλεση παραγωγικών διαδικασιών

(βελτιστοποίηση των σχεδίων παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη πλήθος 

περιορισμών, αυτόματη και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση για την 

εξέλιξη των διαδικασιών παραγωγής, υποστήριξη ενός εύρους 

κατασκευαστικών πρακτικών όπως make-to-stock, make-to-order, κ.α.),

■ η εκπλήρωση των παραγγελιών (συνδυασμός διαδικασιών χειρισμού 

προσφορών, παραγγελιών, τιμολόγησης και διακίνησης, ενημέρωση 

διαθεσιμότητας και τιμής του προϊόντος, βελτιστοποίηση των 

εκφορτώσεων των οχημάτων, συναλλαγές με τους μεταφορείς, συνεχής 

ενημέρωση για την εξέλιξη των παραγγελιών και τις πιθανές αποκλίσεις 

από το πρόγραμμα παράδοσης, ιχνηλάτηση παραγγελίας, κ.α.),

■ η ανάπτυξη συνεργασίας (Collaboration SC) στην εφοδιαστική 

αλυσίδα (διεπιχειρησιακό σχεδίασμά και προγραμματισμό ενός εύρους 

διαδικασιών, πλήρη εποπτεία σε θέματα σχεδίων παραγωγής, 

προβλέψεων ζήτησης, επιπέδου αποθεμάτων, παραγγελιών κ.α.), 

καθώς και τα

■ κομβικά σημεία εφοδιαστικών αλυσίδων (supply chain hubs -
επιτρέπουν την online συνεργασία με τα μέλη της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, με στόχο τη διαχείρισή της σε πραγματικό χρόνο - ενοποίηση 

διαδικασιών, διασύνδεση με ιδιωτικά και δημόσια e-marketplaces).

Οι παραπάνω εφαρμογές αποτελούνται εκ' νέου από λειτουργικές 

περιοχές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένες λειτουργικές 

περιοχές που υλοποιήθηκαν σχετικά πρόσφατα και έχουν ήδη αποδώσει 

σημαντικά οφέλη στα προϊόντα των κατασκευαστών ERP. Ανάμεσα σ' 

αυτές ξεχωρίζουν η διαχείριση συμβάντων - γεγονότων εφοδιαστικής 
αλυσίδας (Supply Chain Event Management - παρακολούθηση των 

διαδικασιών κάθε σταδίου της εφοδιαστικής αλυσίδας, παροχή 

πληροφοριών, δημιουργία προειδοποιήσεων (alerts) σε περίπτωση 

απόκλισης των διαδικασιών από τον προκαθορισμένο σχεδίασμά και 

παράθεση προτεινόμενων δράσεων, έκδοση αναφορών, κ.α.), η 

παρακολούθηση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας (εφαρμογή 

δεικτών απόδοσης (Key Performance Indicators - KPIs) για τον έλεγχο 

επιχειρηματικών παραμέτρων που αποδεδειγμένα είναι κρίσιμες για την 

επιχείρηση - π.χ. έλεγχος κόστους, ωφελιμότητα γραμμών παραγωγής ή
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στόλου οχημάτων κ.α. - παρακολούθηση των δεικτών αυτών, αυτόματη 

ενημέρωση σε περίπτωση αποκλίσεως βασικών δεικτών, εντοπισμός 

περιοχών στις οποίες υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, κ.α.), καθώς και ο 

συνεργατικός σχεδιασμός, η πρόβλεψη και ο ανεφοδιασμός 
(Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment - CPFR) που 
αφορά τη δυναμική ανταλλαγή πληροφοριών μέσα από το Internet, τη 

συνεχή αναβάθμιση σχεδίων και την ανάπτυξη κοινού επιχειρηματικού 

σχεδίου με αμοιβαία οφέλη (π.χ. αυστηρός έλεγχος των επιπέδων των 

αποθεμάτων, κ.α.) [35,36,37,64,66],

Σχεδόν κάθε μία από τις παραπάνω λειτουργικές περιοχές μπορεί να 

εισαχθεί σ' ένα υφιστάμενο σύστημα μίας επιχείρησης, προκειμένου να 

συμβάλλει στην κεφαλαιοποίηση της ERP επένδυσής της. Οι κατασκευαστές 

εγγυώνται ότι οι λύσεις αυτές, εφόσον εφαρμοστούν σε δύο διαφορετικές 

εταιρίες επιτρέπουν, λόγω τις δομής τους και της ανοιχτής αρχιτεκτονικής 

τους, την άμεση επικοινωνία και συνεργασία των επιχειρήσεων, χωρίς να 

απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες ενοποίησης.

Ορισμένοι από τους κατασκευαστές των συστημάτων ERP έχουν ήδη 

αρχίσει να εξειδικεύουν τα SCM υποσυστήματά τους ανάλογα με τον τομέα 

της βιομηχανίας στην οποία απευθύνονται, αφενός μεν για να τονίσουν τη 

δυνατότητα των συστημάτων να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της 

επιχείρησης και αφετέρου δε για να προσελκύσουν περισσότερες 

επιχειρήσεις ενός κλάδου (π.χ. τροφίμων και ποτών, αυτοκινητοβιομηχανιών 

κ.α.), ιδιαίτερα μάλιστα μετά από επιτυχημένα case studies [65],

Οι ενότητες ολοκληρωμένων SCM υπηρεσιών είναι επιπλέον διαθέσιμες 

μέσω του διαδικτύου και υποστηρίζουν δυναμικά τις διαδικασίες 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. Είναι πλέον αντιληπτό ότι η ολοκληρωμένη 

δραστηριοποίηση στο χώρο της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας 

προϋποθέτει μία σταθερή και ευέλικτη πλατφόρμα ERP, η οποία θα 

ενοποιεί αποτελεσματικά την εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης με 

τις δημόσιες ή ιδιωτικές ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces). Μέσω 

ενός απλού web browser παρέχονται εξειδικευμένες πληροφορίες για κάθε 

συνεργάτη της εφοδιαστικής αλυσίδας και επιτυγχάνεται η συνεχής 

επικοινωνία και ικανοποιητική εποπτεία των διαδικασιών.
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Τα οφέλη από την υλοποίηση μίας ή περισσοτέρων λειτουργικών 

περιοχών SCM σ' ένα ERP, εξαρτώνται αποκλειστικά από το είδος της 

εφαρμογής (π.χ. αξιολόγηση απόδοσης, σχεδιασμός ζήτησης και 

προσφοράς) και συνοψίζονται στο σύνολο των ωφελειών που 
αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Σε γενικές γραμμές 

περιλαμβάνουν:

■ Κεφαλαιοποίηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων σε ERP συστήματα 

(ταχύτερη επιστροφή της επένδυσης (ROI) - αύξηση της αποδοτικότητας 

των λειτουργιών, χαμηλότερα κόστη διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας - παραγωγής, μεταφορών, κ.α. - και μείωση της 

γραφειοκρατίας,

■ Ενοποίηση με τα e-marketplaces - πρόσβαση σε νέα εδάφη 

ηλεκτρονικών συναλλαγών - επίτευξη σταθερού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος,

■ Μείωση των επιπέδων των αποθεμάτων και των χρόνων απόκρισης - 

γρηγορότερη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς,

■ Βελτιωμένο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών,

■ Αυξημένη εποπτεία διαδικασιών - ταχύτατη ανταπόκριση σε 

απροσδόκητες απαιτήσεις - βέλτιστη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων,

■ Καλύτερη εκμετάλλευση της δυναμικότητας παραγωγής - μεγιστοποίηση 

όγκου παραγωγής - βελτίωση περιθωρίων κέρδους

1° Case Study [67]

Μεσαίου μεγέθους εταιρία στον κλάδο των τροφίμων (μπισκότων και 

τηγανιτών), με έξι εγκαταστάσεις παραγωγής, πέντε κέντρα διανομής και 56 

ιδιόκτητα κέντρα πωλήσεων στις Η.Π.Α., στα τέλη της δεκαετίας του 1990 

προσπάθησε να αναβαθμίσει τις δυνατότητες σχεδιασμού και προβλέψεων, 

προκειμένου να βελτιώσει την αποδοτικότητα και γενικότερα την απόδοσή 

της. Μέχρι πρόσφατα η πρόβλεψη και η ανάλυση γινόταν με λογιστικά 

φύλλα Excel, αλλά η εταιρία διαπίστωσε ότι αδυνατούσε να χειριστεί 

ικανοποιητικά το πλήθος των κωδικών των προϊόντων της (SKUs) και τις 

τοποθεσίες που αφορούσαν το σχεδίασμά της ανάλυσης.

Η εταιρία επιθυμούσε να βελτιώσει τις προβλέψεις, έχοντας ως κύριο 

στόχο να βελτιστοποιήσει τα κόστη της. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω 

έπρεπε ο σχεδιασμός παραγωγής να πραγματοποιείται με μεγαλύτερη
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ακρίβεια και να επιταχύνεται και να αυτοματοποείται η είσοδος δεδομένων 

στη διαδικασία σχεδιασμού.

Η εταιρία υλοποίησε σε πρώτη φάση, στα μέσα του 2001, ένα 

υποσύστημα που αφορούσε τη στρατηγική βελτιστοποίηση του δικτύου 
(strategic network optimization) ως αυτόνομη λύση. Το σύστημα αυτό 

χρησιμοποιείται σήμερα για τον εβδομαδιαίο σχεδίασμά της παραγωγής και 

την εποπτεία των βραχυχρόνιων αναγκών παραγωγής. Πριν την παραπάνω 

εφαρμογή, η επιχείρηση μπορούσε να αναγνωρίσει τις επερχόμενες ανάγκες 

παραγωγής 3 βδομάδες πριν, ενώ μετά την εφαρμογή ο αντίστοιχος χρόνος 

εντοπισμού των αναγκών αυξήθηκε στις 12 εβδομάδες. Η ικανότητα αυτή να 

βλέπει μπροστά σχεδόν τρεις (3) μήνες αναβάθμισε σε μεγάλο βαθμό την 

ακρίβεια των προβλέψεων και κατάφερε να περιορίσει τα κόστη 

αποθήκευσης και διανομών. Επιπρόσθετα, με το νέο SCM υποσύστημα τα 

δεδομένα εισάγονταν σε 35 λεπτά, τη στιγμή που στο παρελθόν με τα 

λογιστικά φύλλα Excel η ίδια διαδικασία απαιτούσε τρεις (3) ημέρες. Τα 

τελικά οφέλη της επιχείρησης ήταν:

■ Ακρίβεια πρόβλεψης

■ Εξοικονόμηση χρόνου στο σχεδίασμά της παραγωγής

■ Εξοικονόμηση κόστους σημειώθηκε στους τομείς της παραγωγής, των 

διανομών και της αγοράς των αγαθών.

■ Σημαντικότητα μείωση του χρόνου εισαγωγής των δεδομένων στο 

σύστημα σχεδιασμού

Η εταιρία πρόκειται να υλοποιήσει συνολικά δύο υποσυστήματα SCM 

μεγάλης εταιρίας κατασκευαστή ERP συστημάτων, τα οποία υπάγονται στην 

κατηγορία Προηγμένου Σχεδιασμού (Advanced Planning). Το πρώτο, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, είναι ένα σύστημα στρατηγικής βελτιστοποίησης 

δικτύου, ενώ το δεύτερο υποσύστημα θα αφορά το σχεδίασμά της 

ζήτησης (Demand Planning) και πρόκειται να υλοποιηθεί το πρώτο 

τρίμηνο του 2002. Η υλοποίηση του πρώτου υποσυστήματος ολοκληρώθηκε 

σε τρεις μόλις μήνες και έτσι η εταιρία κατάφερε να έχει μεγαλύτερη 

εποπτεία του σχεδιασμού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα δεδομένα αρχικά εξάγονται από το legacy system της εταιρίας 

μπισκότων και εισάγονται στο σύστημα στρατηγικής βελτιστοποίησης
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δικτύου, μέσα από μία σειρά αυτοματοποιημένων βημάτων. Η διαδικασία 

αυτή είναι γρήγορη και απαιτεί ελάχιστη ανθρώπινη παρεμβολή, 

εξαλείφοντας έτσι οποιοδήποτε ανθρώπινο λάθος. Το σύστημα που έχει 

εφαρμοστεί βασίζεται στο διαδίκτυο (web - based) και παρέχει στους 

πωλητές πολύ πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες και τα 

χρονοδιαγράμματα παραγωγής της επιχείρησης.

Η εταιρία παραδέχεται ότι είναι μία μεσαίου μεγέθους επιχείρηση, που 

χρησιμοποιεί τμηματικά τα υποσυστήματα της λύσης SCM ενός ERP 
κατασκευαστή. Η ευελιξία αυτή για τμηματική υλοποίηση διαδικασιών SCM 

και κατάλληλη ενοποίησής τους με τα υπάρχοντα πληροφοριακά 

συστήματα, δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να προχωράει με 

γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης. Όταν θα ολοκληρωθεί και η υλοποίηση του 

δεύτερου υποσυστήματος (σχεδιασμού ζήτησης), θα δημιουργηθεί μία 

πλατφόρμα με περισσότερο ακριβή δεδομένα προβλέψεων. Η εταιρία 

αναμένει ότι θα μπορεί να κάνει προβλέψεις σε διαφορετικά επίπεδα, 

πιθανόν και στο επίπεδο του κάθε πελάτη ή του κάθε πωλητή.

2° Case Study [68]

Μία αμερικάνικη εταιρία παραγωγής ατσαλιού, στην προσπάθειά της να 

αντεπεξέλθει στις σύγχρονες ανταγωνιστικές προκλήσεις, έθεσε ως κύριες 

προτεραιότητές της τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών 

της, την αύξηση της απόδοσης των αποθεμάτων και την περαιτέρω αύξηση 

της δυναμικότητας της παραγωγής της. Για την επίτευξη των στόχων της 

προχώρησε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και στην υλοποίηση 
κεντρικής ενότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών SCM (συνδυασμό 

λειτουργικών περιοχών) κορυφαίας εταιρίας παροχής ERP συστημάτων.

Το μεγαλύτερο μέρος της υλοποίησης του συστήματος 

πραγματοποιήθηκε από προσωπικό της εταιρίας, με την καθοδήγηση τριών 

συμβούλων του κατασκευαστή ERP, οι οποίοι εργάστηκαν υπό μορφή 

μερικής απασχόλησης. Ο συνολικός χρόνος παροχής συμβουλών για την 

ολοκλήρωση αυτού του project, το οποίο είχε έναρξη εντός του 2000, ήταν 

μόνο ένας (1) ανθρωποχρόνος και ο συνολικός προϋπολογισμός, σε 

λογισμικό και εξοπλισμό, άγγιξε τα $850,000.
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Ανάμεσα στα οφέλη της εταιρίας από την υλοποίηση της ενότητας 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών SCM περιλαμβάνονται:

■ Αύξηση της ακρίβειας προβλέψεων, από 40% σε 80%

■ Αύξηση των έγκαιρων παραδόσεων στους πελάτες, από 70% σε 90%

■ Μείωση των αποθεμάτων τελικών προϊόντων κατά 16%

■ Περιορισμός της διαδικασίας σχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας 

από τρεις (3) ημέρες σε δύο (2) ώρες

■ Βελτίωση της εποπτείας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

3.5 Κρίσιμοι παράγοντες στην πορεία εφαρμογής των συστημάτων 
SCM

Η επιλογή μίας από τις παραπάνω προσεγγίσεις και η επακόλουθη 

επιτυχής υλοποίηση συγκεκριμένων εφαρμογών ή συνδυασμών τους 

αποδεικνύεται καθημερινά ότι επηρεάζονται άμεσα από ένα σύνολο 

παραγόντων, όπως τα θέματα που σχετίζονται με την ενοποίηση - 
ολοκλήρωση των επιχειρηματικών εφαρμογών, τη δημιουργία μίας 
κατάλληλης βάσης δεδομένων για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων 

στην εφοδιαστική αλυσίδα και το ρόλο των εργαλείων middleware, τις 

εξελίξεις του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και την εταιρική στρατηγική 
γύρω από την εφοδιαστική αλυσίδα.

3.5.1 Ενοποίηση - ολοκλήρωση των επιχειρηματικών εφαρμογών

Η ενοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών ως επένδυση 

προϋποθέτει μεν ένα σημαντικά υψηλό κόστος, αλλά συνιστά κρίσιμο 

παράγοντα στην πορεία επίτευξης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Μία 

σύγχρονη επιχείρηση αναμένει ότι η εφαρμογή πληροφοριακής τεχνολογίας 

στις διαδικασίες της εφοδιαστικής της αλυσίδας θα της αποφέρει απόλυτη 

εποπτεία διαδικασιών, δυναμική συνεργασία με τους συνεργάτες και τους 

προμηθευτές της και μεγιστοποίηση των ωφελειών. Όλες οι παραπάνω 

προσδοκίες είναι εφικτές μέσα από τη σταθερή πλατφόρμα του διαδικτύου, 

αλλά παραμένει ως βασική προϋπόθεση η πλήρης επικοινωνία - 
ενοποίηση ανάμεσα στα εσωτερικά συστήματα της επιχείρησης. Η
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διεττιχειρησιακή συνεργασία προϋποθέτει δηλαδή την ενοποίηση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών της κάθε επιχείρησης και το θέμα αυτό συνιστά 

σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα.

Η προστιθέμενη αξία την οποία προσφέρουν εφαρμογές όπως τα SCMs 

στην επιχείρηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πρακτικές ενοποίησης 

(integration), μέσω των οποίων οι εφαρμογές SCMs συνδέονται με τα 

υπάρχοντα συστήματα της επιχείρησης. Οι περισσότερες από αυτές τις 

εφαρμογές, κυρίως οι παραδοσιακές αλλά και ορισμένες σύγχρονες, είναι 

κοινά αποδεκτό ότι δεν έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αλληλεπιδρούν 
με άλλες εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές αρχιτεκτονικών client / 
server που βασίζονται σε browsers. Επομένως, η πρόκληση της 

ενοποίησης πηγάζει από τις πολλαπλές ασύνδετες εφαρμογές (νησίδες 

πληροφοριών ή αυτοματοποίησης), από τις οποίες χαρακτηρίζεται η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων [24],

Παράλληλα, η κατάσταση που επικρατεί στο λειτουργικό επίπεδο, για ένα 

σύνολο διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταβάλλεται συνεχώς. Για 

το λόγο αυτό γίνεται αντιληπτό ότι οι αποθήκες δεδομένων (data 

repositories) μίας επιχείρησης θα πρέπει να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Σύμφωνα με την Gartner Group σήμερα, σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το 80% των ενοποιήσεων, η ανανέωση αυτή 
πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τις γνωστές διαδικασίες 
μεταφορών ομαδικής εκτέλεσης («batch»). Με τον τρόπο όμως αυτό είναι 

αδύνατο να υποστηρίζονται σε πραγματικό χρόνο σημαντικές διεργασίες 

των επιχειρήσεων [69],

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων έχει 

αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων και τεχνολογιών, τα οποία ανήκουν στη 

γενική κατηγορία των «ενδιάμεσων» εφαρμογών (middleware) και 

καλούνται εργαλεία επιχειρηματικής ενοποίησης (Enterprise 

Application Integration - ΕΑΙ). Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται σε 

εκτεταμένα επιχειρησιακά περιβάλλοντα για να διευκολύνουν τη 

συνδεσιμότητα πολλαπλών εφαρμογών στο εσωτερικό μίας επιχείρησης ή 

και μεταξύ πολλών επιχειρήσεων.
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Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στις παραδοσιακές middleware λύσεις και 

στα εργαλεία ΕΑΙ εντοπίζεται στο γεγονός ότι στην περίπτωση των 

παραδοσιακών λύσεων η ενοποίηση των front office με τις back office 

εφαρμογές μπορεί να θεωρηθεί ως μία μεμονωμένη εργασία ανάμεσα σε 

δύο λογισμικά, ενώ αντίθετα το κύριο χαρακτηριστικό των εργαλείων ΕΑΙ 

είναι ότι επιτρέπουν τη διασύνδεση ενός συνόλου διακεκριμένων 
συναλλαγών, ως συνιστώσες μίας επιχειρηματικής διαδικασίας, από τη 

μία εφαρμογή στην άλλη (ενοποιούν στο επίπεδο των διαδικασιών). Με τον 

τρόπο αυτό διευκολύνουν την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών 

ενεργειών και βοηθούν άμεσα την επιχείρηση σε θέματα διαχείρισης.

Οι εφαρμογές ΕΑΙ υπόσχονται να συνδέσουν τα νέα συστήματα που 

βασίζονται στο Internet (web-based) με τα παλαιότερα συστήματα μίας 

επιχείρησης (legacy systems). Επιτρέπουν το χτίσιμο και την πλήρη 

ενοποίηση της καλύτερης λύσης από μία γενιά εφαρμογών («best of breed») 

για την κάλυψη των απαιτήσεων μίας επιχείρησης, ενώ παράλληλα 

παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης αλλαγών στο επιχειρηματικό 

μοντέλο σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας έτσι στην επιχείρηση ένα ισχυρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα εργαλεία αυτά αναμένεται να 

διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της ενοποίησης 

επιχειρηματικών εφαρμογών για τα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω της 

ιεραρχίας τους. Αναμένεται μάλιστα να υπερισχύσουν των προϊόντων 

Application Program Interfaces (APIs), αφού τα τελευταία εκτιμάται ότι 

αφορούν την, από σημείο σε σημείο, ενοποίηση δύο προγραμμάτων και 

συνεπώς δεν μπορούν να εξαλείψουν τελικά τη δημιουργία νησίδων 

αυτοματισμού και πληροφοριών.

Παρά την εμφάνιση των εργαλείων ΕΑΙ, η χρήση των παραδοσιακών 

λιγότερο ευέλικτων middleware λύσεων συνεχίζει σήμερα να είναι σε ένα 

μεγάλο βαθμό αναγκαία (π.χ. ενοποίηση web-based εφαρμογών με back 

office συστήματα). Τα περισσότερα από τα middleware προϊόντα έχουν 

ενσωματώσει τη γλώσσα XML (extensible Markup Language) στο 

επίπεδο της συναλλαγής δεδομένων. Η μορφή αυτή των δεδομένων 

αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό συστατικό στο επίπεδο 

μετασχηματισμού δεδομένων της ιεραρχίας ΕΑΙ και θα διαδραματίσει 

ουσιαστικό ρόλο σε όλες τις εφαρμογές ενοποίησης, είτε αυτές είναι τύπου 

ΕΑΙ είτε είναι παραδοσιακές από σημείο σε σημείο εφαρμογές. [24]
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H XML έχει δημιουργήσει επανάσταση στην επικοινωνία μεταξύ 
διαφορετικών συστημάτων, παρέχοντας ενιαία φόρμα δεδομένων, η 

οποία βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα. Διευκολύνει ουσιαστικά τη 

μορφοποίηση δεδομένων και διασφαλίζει τη διασύνδεση σελίδων του 

διαδικτύου με παγκόσμιες βάσεις δεδομένων οργανισμών και επιχειρήσεων. 

Είναι η καταλληλότερη γλώσσα στο θέμα της ενοποίησης εφαρμογών, διότι 

ανταποκρίνεται ικανοποιητικά σε περιπτώσεις διαχείρισης τεράστιων 

ποσοτήτων δεδομένων όπως αυτές που διακινούνται μεταξύ των 

επιχειρήσεων, υπάρχουν απεριόριστα περιθώρια προσαρμογής και είναι 

εύκολα διαχειρίσιμη. Επιπλέον, με τη χρήση της XML το λογισμικό μπορεί 

να ελέγχει εάν ένα αρχείο που συναλλάσσεται περιέχει όλα τα απαραίτητα 

δεδομένα, ενώ ένα οποιοδήποτε αρχείο μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα 

πλήθος φορμών, όπως HTML, PDF, χωρίς την ανάγκη 

επανακωδικοποίησης. Τέλος, η XML έχει ενσωματώσει ένα πρότυπο 

κωδικοποίησης χαρακτήρων (Unicode), το οποίο υποστηρίζει πολλές 

γλώσσες, παρέχοντας ένα μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα.

Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν ανεξαρτησία στον τρόπο επικοινωνίας, 

με αποτέλεσμα η XML να επιτρέπει σε εφαρμογές, συστήματα ή διαδικασίες 

να αλληλεπιδρούν σε μία κοινή γλώσσα ανεξάρτητα πλατφόρμας ή 

συστήματος. [70]

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν EDI μπορούν να 

συνεχίσουν τις συναλλαγές τους ενσωματώνοντας την XML στο EDI, 

επιλέγοντας δηλαδή το σύστημα XML/EDI για τον αποτελεσματικό 

περιορισμό του κόστους των συναλλαγών τους.

Συνοψίζοντας, ο ρόλος των εργαλείων ΕΑΙ και της γλώσσας 
προγραμματισμού XML στις διαδικασίες ενοποίησης επιχειρηματικών ή 

διεπιχειρηματικών εφαρμογών είναι καθοριστικός και οι εξελίξεις γύρω από 

τα θέματα αυτά είναι βέβαιο ότι επηρεάζουν την υλοποίηση εφαρμογών - 

συστημάτων, όπως τα συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
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3.5.2 Βάσεις δεδομένων για την υποστήριξη των αποφάσεων 
εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Decision Databases - 
SCDDB)

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο 2° 

κεφάλαιο εντοπίστηκε η αναφορά των όρων «αποθήκη δεδομένων 
εφοδιαστικής αλυσίδας» (supply chain data warehouse) [1] και βάση 
δεδομένων για την υποστήριξη των αποφάσεων εφοδιαστικής 
αλυσίδας (supply chain decision database) [16]. O J. Shapiro, αναφέροντας 

την τελευταία ορολογία, προχωράει σε μία σύντομη περιγραφή των 

χαρακτηριστικών της βάσης αυτής, η οποία για τον ίδιο συνιστά μία νέα 
αντίληψη, παρά το γεγονός ότι ως ιδέα μπορεί να φαίνεται προφανής.

Μία βάση δεδομένων αυτού του είδους διασυνδέει τα δεδομένα των 

συναλλαγών με τα αναλυτικά εργαλεία που υποστηρίζουν τη λήψη 
αποφάσεων σε διοικητικό επίπεδο. Προκύπτει από την εταιρική βάση 

δεδομένων της εταιρίας, αλλά διαφέρει σημαντικά από αυτή. Η ανάγκη για 

την υλοποίησή της προέκυψε από τη συχνά εμφανή αδυναμία των 
κεντρικών βάσεων δεδομένων των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι 

συνήθως τμήματα των ERP συστημάτων, να παρέχουν χρήσιμα και 

αξιοποιήσιμα δεδομένα (πληροφορίες) στις αναλυτικές εφαρμογές (όπως τα 

SCMs), προκειμένου αυτές να προχωρήσουν σε εξειδικευμένες αναλύσεις, 

εκτιμήσεις, προβλέψεις και σχέδια. Η αδυναμία αυτή καταδεικνύει την 

απόλυτη εξάρτηση των SCMs από τα δεδομένα συναλλαγών της 
κεντρικής βάσης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρεται ότι ένα ποσοστό 
μεγαλύτερο από το 80% των δεδομένων της κεντρικής βάσης 
συναλλαγών είναι άσχετο με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Επιπλέον, είναι βέβαιο ότι, προκειμένου να προκόψουν χρήσιμες 

πληροφορίες στη βάση δεδομένων που να συμβάλλουν στις αποφάσεις της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, για το υπόλοιπο 20% ή λιγότερο απαιτείται 

ομαδοποίηση δεδομένων και άλλες τεχνικές ανάλυσης. Αυτό σημαίνει 

ότι τα δεδομένα που δε σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων στο λειτουργικό 

επίπεδο, όπως για παράδειγμα οι διευθύνσεις στις οποίες πρέπει να 

ταχυδρομηθούν τα τιμολόγια των πελατών, αφαιρούνται από τις 

υπάρχουσες βάσεις δεδομένων των συναλλαγών. Τα υπόλοιπα
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δεδομένα, αφού διέλθουν από μία επεξεργασία (χρήση περιγραφικών 
μοντέλων), τροφοδοτούνται στις κατάλληλες βάσεις δεδομένων που 

αφορούν αποκλειστικά τη λήψη αποφάσεων εφοδιαστικής αλυσίδας. [16]

Τα περιγραφικά μοντέλα που εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή 

αφορούν μεθόδους, κανόνες και πρακτικές που ισχύουν για ένα μεγάλο 
εύρος δραστηριοτήτων και έχουν ως στόχο τον υπολογισμό, την εκτίμηση 

παραμέτρων και τον εντοπισμό σχέσεων σε θέματα προβλέψεων, 

μεταφορικού κόστους, λειτουργικής διαχείρισης κ.α. Επιπλέον, η βάση αυτή 

συνδυάζει εισαγόμενα και εξαγόμενα δεδομένα από βελτιστοποιήσεις 

μοντέλων και δημιουργεί γραφικές αναπαραστάσεις της δομής και των 

δραστηριοτήτων της προηγούμενης και της νέας εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε 

γενικές γραμμές, η βάση δεδομένων για την υποστήριξη των 
αποφάσεων εφοδιαστικής αλυσίδας κατασκευάζεται από ένα άθροισμα 

περιγραφών των προϊόντων, των πελατών και των προμηθευτών της 

επιχείρησης και περιέχει [16]:

■ Άμεσες και έμμεσες σχέσεις κόστους

■ Υπομοντέλα παραγωγής, μεταφορών αποθήκευσης και διαχείρισης 

αποθεμάτων

■ Πληροφορίες χωρητικότητας και κόστους σχετικά με αγαθά και τμήματα 

προϊόντων που παρέχονται από τους προμηθευτές

■ Πληροφορίες παραγγελιών και προβλέψεις ζήτησης για ολοκληρωμένα 

προϊόντα

Όπως και στην περίπτωση των ζητημάτων ενοποίησης, ο ρόλος των 
middleware εργαλείων προς την κατεύθυνση της υλοποίησης και 
λειτουργίας μίας βάσης δεδομένων για την υποστήριξη των αποφάσεων 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι γι' ακόμη μία φορά καθοριστικός.

Οι D. Simchi-Levi, Ρ. Kaminsky, και Ε. Simhci-Levi [3] αναδεικνύουν μία 

πτυχή του ρόλου των middleware, αναφέροντας ότι οι εφαρμογές αυτές είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές για την υλοποίηση των συστημάτων της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, αφού οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το εργαλείο 

σχεδιασμού υπάρχουν και βρίσκονται σ' ένα σύνολο τοποθεσιών και 

φορμών κατά μήκος της επιχείρησης. Οι εφαρμογές αυτές πραγματοποιούν 

την αναζήτηση αυτή σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων, συνδυάζοντας 

παράλληλα τα αποτελέσματα της αναζήτησής τους. Το κατάλληλο
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middleware (λαμβάνει πλέον μορφή message broker) μπορεί να 

συγκεντρώσει και να μορφοποιήσει τα δεδομένα, έτσι ώστε αυτά να είναι 

προσπελάσιμα και επεξεργάσιμα από διάφορα εργαλεία σχεδιασμού 

(planning tools). Με τον τρόπο αυτό τονίζεται ότι εγκαθίστανται σήμερα 

πολλές εφαρμογές εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο J. Shapiro [16] εκτιμά ότι η υλοποίηση νέων middleware εργαλείων, 
τα οποία χρησιμεύουν ως μέσα διασύνδεσης (εικόνα 3.3) των εταιρικών 

βάσεων δεδομένων (κεντρικές βάσεις των ERPs) με τις βάσεις δεδομένων 

για την υποστήριξη αποφάσεων στρατηγικού και τακτικού επιπέδου της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και τα συστήματα μοντελοποίησης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (τον όρο αυτό αποδίδει για τα SCMs), συνιστά πλέον ένα χώρο 

εφαρμογών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους κατασκευαστές και τους 

αναλυτές. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν σημαντική ευελιξία και ταχύτητα στη 

διαδικασία δημιουργίας των παραπάνω βάσεων δεδομένων.

Supply 
Cham Decision 

Database
, k

Middleware

i L

f Enterprise 
( Resource Planning 
v^Database

Supply Chain 
Modeling System

Supply Chain 
Managers

Operational
Personnel

Εικόνα 3.3: Middleware, ως μέσο διασύνδεσης εταιρικής βάσης δεδομένων με

SCD Database

Από τα προηγούμενα γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα των βάσεων 

δεδομένων για την υποστήριξη των αποφάσεων εφοδιαστικής αλυσίδας 

αλλά και των εργαλείων middleware, ως message brokers (εικόνα 3.4) για 

τη μεσολάβηση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και προτύπων. Τα 

ζητήματα αυτά αναμένεται πλέον να απασχολήσουν έντονα τις επιχειρήσεις 

που βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης μίας ή περισσοτέρων SCM 

εφαρμογών ή της ενοποίησης των τελευταίων με άλλα συστήματα.
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Εικόνα 3.4: Ο ρόλος των message brokers

3.5.3 Οι εξελίξεις του ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι σύγχρονες εξελίξεις γύρω από το ηλεκτρονικό εμπόριο και κυρίως 

η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγορών (e-marketplaces) και των 

ηλεκτρονικών κόμβων συνεργασίας (e-hubs) για τις διεπιχειρησιακές 

συναλλαγές, η ανάπτυξη ενός συνόλου πρωτοβουλιών και προτύπων 

(standards) εφαρμογών και συνεργασιών στο χώρο αυτό, καθώς και το 

φαινόμενο της ενοικίασης εφαρμογών μέσω του διαδικτύου (ASP) 

βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση με τα συστήματα διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μετά την αναδιαμόρφωση των εσωτερικών τους διαδικασιών και την 

ενοποίηση των ενδοεπιχειρησιακών πληροφοριακών τους συστημάτων, η 

κύρια προτεραιότητα των επιχειρήσεων είναι η αποτελεσματική ενίσχυση 

της εξωστρέφειας τους, δηλαδή η ανάπτυξη στενών συνεργιών με τα 

άλλα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το πλήθος των επιχειρήσεων - μελών μίας εφοδιαστικής αλυσίδας και η 

ποικιλία των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία πρέπει να 

συντονιστούν και να συγκλίνουν για την επίτευξη των παραπάνω 

συνεργιών, καταδεικνύουν την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος. Η επίτευξη 

του εγχειρήματος αυτού έγκειται στη σωστή αξιοποίηση και στο συνδυασμό
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του SCM με το Internet και τις νέες τεχνολογίες. Τα παραπάνω θέματα 

οδήγησαν στη δημιουργία των Internet - enabled ηλεκτρονικών αγορών (e- 

marketplaces), στις οποίες η πληροφορία, οι συναλλαγές και οι 

επιχειρηματικές αποφάσεις διοχετεύονται μέσω του διαδικτύου. Τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά των αγορών αυτών είναι η διαφάνεια, η 

ανεμπόδιστη και άμεση ροή της πληροφορίας και η αυξημένη συνεργασία 

και ολοκλήρωση μεταξύ των εμπορικών εταίρων κατά μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Υπό το πρίσμα της πληροφορικής και της 

τεχνολογίας τα e-marketplaces είναι διεπιχειρησιακά πληροφοριακά 

συστήματα, βασισμένα στο Internet, τα οποία επιτρέπουν στους 

συναλλασσόμενους να ανταλλάξουν πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες 

μέσω καλά οργανωμένων εμπορικών ιστοσελίδων [71].

Η Forrester Research, Inc έχει προβλέψει ότι το ηλεκτρονικό 

διεπιχειρησιακά εμπόριο (Β2Β e-commerce), μόνο στις Η.Π.Α. αναμένεται 
κάθε χρόνο, για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια, να διπλασιάζεται και να 

εκτιναχθεί από τα €40 δις στα €1.2 τρις το 2003. Κατ' ανάλογο τρόπο, η 

Goldman, Sachs & Co. προέβλεψε ότι ο τομέας αυτός θα αγγίξει τα €1.4 
τρις έως το 2004 [38].

Παράλληλα με τα e-marketplaces αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν τα 

αναπτύσσονται εταιρικές συνεργασίες στη δημιουργία ηλεκτρονικών 
κόμβων (e-hubs, Web - enabled πλατφόρμες). Ένας τέτοιος κόμβος 

λειτουργεί ως ένα κέντρο ελέγχου για την επεκτεταμένη εφοδιαστική 
αλυσίδα. Συνιστά ένα σύνολο τεχνολογιών που παρέχει πλήρη ενοποίηση 
- ολοκλήρωση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, συνεργασία, 

διαμοιρασμό πληροφοριών και εποπτεία ενός εύρους διαδικασιών που 

αφορούν το σχεδίασμά της ζήτησης, τις άμεσες προμήθειες και την εκτέλεση 

των παραγγελιών. Πραγματοποιώντας τα παραπάνω, ο ηλεκτρονικός 

κόμβος βελτιστοποιεί ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις λειτουργίες 

των μελών της. [72]

Ορισμένα από τα προϊόντα SCM διαθέτουν σήμερα ανάλογη 

λειτουργικότητα (supply chain hubs), μέσα από την οποία οι επιχειρήσεις 

καταφέρνουν να βγάζουν από την απομόνωση τις εφοδιαστικές τους 

αλυσίδες. To Internet εκτιμάται ότι θα ενοποιήσει τελικά τους 
ηλεκτρονικούς κόμβους εφοδιαστικών αλυσίδων και τα marketplaces,
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χτίζοντας με τον τρόπο αυτό μία πλήρως δικτυωμένη επιχειρηματική 
κοινότητα, αφού τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι επιχειρηματικές 

κοινότητες, έχουν κατά γενική ομολογία αναγνωρίσει ότι η «δύναμη εν τη 
ενώσει» συνιστά επιβεβλημένη αναγκαιότητα στον 21° αιώνα.

Η προτυποποίηση (standardization) διαδικασιών στον ευρύτερο 

χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και ειδικότερα στις εφαρμογές 

εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία εμποδίζονταν καθημερινά από την έλλειψη 
μίας κοινής ορολογίας στο χώρο, αντιμετωπίζεται πλέον σταδιακά από τη 

πρωτοβουλία συνεργασίας RosettaNet [73], που υποστηρίζεται από ένα 

σύνολο εταιριών IT, με τη δημιουργία ενός ευρετηρίου τεχνικών όρων για 

ένα σύνολο διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά και στην 

πρωτοβουλία electronic business extensible Markup Language 
(ebXML), η οποία αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για την 
παγκόσμια διεπιχειρησιακή ανάπτυξη εφαρμογών XML. Η 

πρωτοβουλία ebXML συγκροτήθηκε και υποστηρίζεται από ένα μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων (περισσότερες από 2000) του κλάδου των νέων 

τεχνολογιών. Οι κύριοι οργανισμοί που υποστηρίζουν την ebXML είναι η 

UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic 

Business) και η OASIS (Organization for the Advancement of Structured 

Information Standards). Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται σε οικεία 

πρότυπα, όπως η XML και το HTTP, και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

θεωρείται ανοικτή και ανεξάρτητη από τους κατασκευαστές, ενώ μπορεί 

να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού και 
πλατφόρμα. [82]

Η ebXML συνιστά ένα σύνολο κανονισμών για την αυτοματοποίηση 
των επιχειρηματικών διαδικασιών και δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να συμπληρώσουν και να επεκτείνουν τις υφιστάμενες 

επενδύσεις τους σε EDI και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Παρέχει μία 

ολοκληρωμένη υποδομή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο 

επιμέρους (χρήση μεμονωμένων συστατικών της, όπως το Collaboration 

Protocol Profile - CPP, το Collaboration Protocol Agreement - CPA, to 

Business Process and Information Modeling, κ.α.) όσο και στο σύνολό 

της. [83,84]
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Παρά το γεγονός ότι ιστορικά τα πρότυπα στο χώρο της βιομηχανίας της 

πληροφοριακής τεχνολογίας εισάγονταν από τους κατασκευαστές, η ebXML 

προέκυψε από την κοινότητα των χρηστών της. Κύριος γνώμονας της 

πρωτοβουλίας αυτής είναι η πολυεπίπεδη υποστήριξη και διευκόλυνση των 

διαδικασιών της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ο περιορισμός του 

κόστους και η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών αυτών, 

αλλά και η δημιουργία μίας μεταβατικής οδού για την περαιτέρω βέλτιστη 

χρήση της τεχνολογίας EDI.

Μία άλλη σημαντική προσπάθεια προτυποποίησης διαδικασιών στο 

χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και ειδικότερα της εφοδιαστικής αλυσίδας 

είναι το Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) (εικόνα 3.5), 

το οποίο αναπτύσσεται και αναβαθμίζεται από το Supply Chain Council και 

αποτελεί μία κοινή προσπάθεια μερικών από τους κυριότερους 

κατασκευαστές λογισμικού για την εφαρμογή και προώθηση προηγμένων 

τεχνολογιών στα συστήματα, τις πρακτικές και τα πρότυπα 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το μοντέλο αυτό εστιάζεται στην 

παροχή μίας γλώσσας η οποία θα περιγράφει, θα αξιολογεί και θα συγκρίνει 

τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αρκετοί από τους 

μεγαλύτερους κατασκευαστές εφαρμογών του χώρου, έχουν δηλώσει 

ότι στηρίζουν τις εφαρμογές τους (π.χ. βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) 

στο SCOR μοντέλο. [3,32,74]

Internal or External Internal or External

SCOR Model

Building Block Approach 

Processes Metrics

Best Practice Technology

Εικόνα 3.5: Supply Chain Operations Reference model (version. 5.0, Οκτώβριος
2001)
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Ένα ακόμη σχετικά πρόσφατο παράδειγμα προτύπου είναι ο 
συνεργατικός σχεδιασμός, η πρόβλεψη και η αναπλήρωση 
αποθεμάτων (Collaborative, Planning, Forecasting and Replenishment 
- CPFR). To πρότυπο αυτό, που βασίζεται στο διαδίκτυο (web-based), 

ενισχύει τη διαχείριση των αποθεμάτων από τους προμηθευτές (Vendor 

Managed Inventory - VMI) και τη συνεχή αναπλήρωσή τους, 

ενσωματώνοντας τεχνικές για την υλοποίηση κοινών προβλέψεων. Με το 

CPFR, τα συναλλασσόμενα μέρη ανταλλάζουν ηλεκτρονικά μία σειρά από 

σχόλια και υποστηρικτικά δεδομένα, στα οποία περιλαμβάνονται στοιχεία 

όπως τάσεις προηγούμενων πωλήσεων και προβλέψεις. Ο διαμοιρασμός 
δεδομένων που αφορούν προβλέψεις ανάμεσα σε διανομείς και τα 
άλλα μέλη της αλυσίδας μπορεί αποδεδειγμένα να περιορίσει ουσιαστικά 

τα επίπεδα των αποθεμάτων, αφού περιορίζει το φαινόμενο «bullwhip 
effect», κατά το οποίο η διακύμανση της ζήτησης αυξάνει δραματικά όσο 

απομακρυνόμαστε από το επίπεδο των πελατών και κινούμαστε προς το 

επίπεδο των προμηθευτών. Το επίπεδο αυτό του διαμοιρασμού διαδικασιών 

στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η νέα πρόκληση για τον παγκόσμιο 

επιχειρηματικό κόσμο. [3]

Τέλος, το νέο επιχειρηματικό μοντέλο των Application Service 
Providers (ASP) αποτελεί μία ακόμη εξέλιξη, που πραγματοποιείται μέσω 

του διαδικτύου και αναμένεται να επηρεάσει εφαρμογές όπως τα ERP 

συστήματα και ορισμένες αναλυτικές εφαρμογές όπως τα SCMs. Οι ASPs 

ενοικιάζουν ορισμένες εφαρμογές και είναι υπεύθυνοι για τη σωστή 

λειτουργία - «τρέξιμό» (εξ’ αποστάσεως) τους. Με τη μέθοδο αυτή οι 

επιχειρήσεις δεν καταβάλουν χρήματα για την άδεια χρήσης (συνήθως 

υψηλό αρχικό κόστος), αλλά πληρώνουν μία μηνιαία συνδρομή χρήσης 
και καταβάλλουν αποζημίωση ανάλογα με το βαθμό χρήσης της 
εφαρμογής. Το φαινόμενο αυτό έχει απήχηση σε μικρότερες επιχειρήσεις, 

οι οποίες δε διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια για να επενδύσουν σε 

εγκαταστάσεις ακριβών συστημάτων. Τα οφέλη του παραπάνω μοντέλου 

είναι η μικρή σχετικά αρχική επένδυση, τα μηδενικά κόστη συντήρησης και η 

ευκολία αναβάθμισης, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι η διείσδυσή του θα είναι 

μεγαλύτερη κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις.

Όλα τα παραπάνω ζητήματα και οι εξελίξεις που αναφέρθηκαν διέρχονται 

από τα SCMs και καταδεικνύουν, σε κάθε περίπτωση, την ισχυρή τάση
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σύγκλισης της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας με τις 
συναλλαγές Β2Β και το Internet. Η σύγκλιση αυτή δημιουργεί ένα νέο 
σύνολο ευκαιριών για τους κατασκευαστές λογισμικού εφοδιαστικής 
αλυσίδας, οι οποίοι αντιλαμβάνονται πλέον ότι τα προϊόντα τους 
διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στη δημιουργία επιτυχημένων Β2Β 
συναλλαγών. Ταυτόχρονα, η σύγκλιση αυτή εισάγει ένα νέο σύνολο από 

ανταγωνιστές στο χώρο του λογισμικού της εφοδιαστικής αλυσίδας, με 

αποτέλεσμα να αναβαθμίζεται ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας του χώρου 

αυτού [8].

3.5.4. Εταιρική στρατηγική γύρω από την εφοδιαστική αλυσίδα

Ένα από τα κεντρικά συμπεράσματα της μεταπτυχιακής εργασίας 

(Thesis) του A. Reichert [75] είναι ότι δύο εταιρίες με κοινές ανάγκες, 

δραστηριότητες και απαιτήσεις στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. 

δύο εταιρίες του ίδιου κλάδου), δε διαθέτουν απαραίτητα κοινή οργανωσιακή 

δομή, η οποία να διαχειρίζεται όλες τις παραπάνω απαιτήσεις. Οι 

οργανωσιακές δομές που χαρακτηρίζουν τον ευρύτερο χώρο της 
εφοδιαστικής αλυσίδας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση και 

αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εταιρική στρατηγική που 
ακολουθείται.

Η προέκταση της παραπάνω αντίληψης στο χώρο των εφαρμογών 

πληροφοριακής τεχνολογίας της εφοδιαστικής αλυσίδας μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι δύο εταιρίες, με ίδιες δραστηριότητες και απαιτήσεις, 
είναι πολύ πιθανό να μην ικανοποιούνται απαραίτητα από την ίδια 
SCM - προσέγγιση, εξαιτίας της πιθανόν διαφορετικής εταιρικής 
στρατηγικής και προσέγγισης στο θέμα που εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση. 

Το παραπάνω συμπέρασμα επαληθεύεται στις δύο μελέτες 

περιπτώσεων των εταιριών παραγωγής καφέ Starbucks και Green 

Mountain Coffee [3], κατά τις οποίες οι διοικήσεις των επιχειρήσεων αυτών 

υλοποίησαν επιτυχώς εφαρμογές SCM, επιλέγοντας διαφορετικές 

προσεγγίσεις.

Η επιλογή και υλοποίηση ενός SCM συστήματος εξαρτάται επομένως σε 

μεγάλο βαθμό από την εταιρική στρατηγική, τις οργανωσιακές δομές
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που χαρακτηρίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης, αλλά 

και τις ιδιαιτερότητες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο οποίο αυτή 

δραστηριοποιείται. Οι συνήθεις προσεγγίσεις των επιχειρήσεων απέναντι 

στα συστήματα αυτά παρουσιάστηκαν στην αρχή του κεφαλαίου (best of 

breed», αγορά ERP και SCM λύσης από τον ίδιο κατασκευαστή και 

ενδογενή ή ιδιόκτητη (proprietary) ανάπτυξη εφαρμογών) και κάθε μία 

χαρακτηρίζεται από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της (πίνακας 

3.3).

Table 10.6 "Best of Breed" versus Single-Vendor 
and Proprietary

implementation lane Best of Breed Single Vendor Proprietary

Length 2-4 years 12-24 months Not known

Cost Higher Lower Depends on expertise

Flexibility Higher Lower Highest

Complexity Higher Lower Highest

Quality of solution Higher Lower Not sure

fit to enterprise Higher Lower Highest

Staff training Longer Shorter Shortest

Πίνακας 3.3: Σύγκριση των τριών προσεγγίσεων υλοποίησης SCM συστημάτων

Όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα, κάθε σύστημα SCM αποτελείται 

από ένα σύνολο λειτουργικών περιοχών Modules), δηλαδή η δομή - 

αρχιτεκτονική των συστημάτων αυτών αποτελείται από επιμέρους 

εφαρμογές - συστατικά (Component Based Software Architecture). Αξίζει 

να αναφερθεί ότι ένα σύστημα SCM μπορεί κάλλιστα να παρομοιαστεί με το 

γνωστό παιχνίδι Lego (προέκταση της αντίληψης που εκφράζεται στο [70]).

Όπως τα τμήματα Lego έχουν ένα χαρακτηριστικό τρόπο να «ενώνονται» 

μαζί, αλλά και να υπάρχουν ως αυθύπαρκτες οντότητες, το ίδιο ισχύει και για 

τις παραπάνω υπηρεσίες - λειτουργικές περιοχές ενός SCM συστήματος (ή 

ενός ERP με SCM λειτουργικότητες). Οι περιοχές αυτές - υποσυστήματα 

μπορούν να υπάρξουν τόσο ως αυθύπαρκτες οντότητες όσο και σε 

πολλαπλούς συνδυασμούς με άλλες αντίστοιχες περιοχές - υποσυστήματα. 

Επιπλέον, ενώνοντας διαφορετικές λειτουργικές περιοχές μπορεί κάποιος 

κατασκευαστής να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν στο στάδιο των μεταφορών,
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της αποθήκευσης ή και το συνδυασμό τους (suites). Αυτό ακριβώς το 

χαρακτηριστικό κάνει περισσότερο ευέλικτες τις παραπάνω λύσεις και 

παράλληλα δίνει τη δυνατότητα, αλλά και τον «πονοκέφαλο», στις 

επιχειρήσεις να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλαπλούς συνδυασμούς 

λειτουργικών περιοχών, οι οποίοι βέβαια αναβαθμίζονται και επεκτείνονται 

με ραγδαίους ρυθμούς.

Πολλές επιχειρήσεις, στην προσπάθεια ανάπτυξης της πληροφοριακής 

τεχνολογίας στις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, θεωρούν εσφαλμένα ότι 

υπάρχει ένα δίλημμα ανάμεσα στην επιλογή ERP συστήματος ή στην 

επιλογή ενός αναλυτικού SCM εργαλείου. Η πλήρης και άρτια αντιμετώπιση 

του θέματος αυτού περιλαμβάνει το συνδυασμό και των δύο συστημάτων. 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο αναγνωρίζεται σχεδόν απ' όλους ο θεμελιώδης 

ρόλος ενός ERP συστήματος - ραχοκοκαλιά για τη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρά τις εμφανείς αδυναμίες σ' ένα σύνολο 

ζητημάτων, η κυριότερη από αυτές αντιμετωπίζεται με την εισαγωγή - 

ενοποίηση μίας ή περισσοτέρων αναλυτικών εφαρμογών, όπως τα 

SCMs, για την αποτελεσματική υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων, κυρίως στο τακτικό και στρατηγικό επίπεδο. Η ανάγκη, 
επομένως, δημιουργίας μίας συνεκτικής (από άκρη σε άκρη 

ενοποιημένης) λύσης της εφοδιαστικής αλυσίδας επιβάλλει το 

συνδυασμό και τη στενή συνεργασία του ERP με τις αναλυτικές SCM 

εφαρμογές και δεν χαρακτηρίζεται από διλήμματα.

Τέλος, μία ακόμη ερώτηση που απασχολεί τις επιχειρήσεις είναι ποια 
είναι η κατάλληλη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν όσο αφορά 

πιο από τα δύο παραπάνω συστήματα να υλοποιήσει και σε ποια χρονική 

στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, είναι κοινός τόπος ότι η συλλογή δεδομένων 

και η προσπέλασή τους αποτελούν τις πρώτες και βασικές προτεραιότητες 

μίας εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες διασφαλίζονται μέσα από την 

εγκατάσταση ενός ERP συστήματος. Το επόμενο βήμα είναι η ανάλυση των 

δεδομένων αυτών σε χρήσιμες πληροφορίες, εκτιμήσεις και προβλέψεις, 

που επιτυγχάνεται με την υλοποίηση των διαφόρων SCM εργαλείων. 

Παρόλο που η παραπάνω προσέγγιση μοιάζει να είναι ιδανική, σε μερικές 

περιπτώσεις κρίνεται χρήσιμο να μη περιμένει κανείς την περισσότερο 

χρονοβόρα εφαρμογή ενός ERP συστήματος, αλλά να προχωρεί στην
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υλοποίηση SCM συστημάτων, τα οποία παρέχουν και μία πιο άμεση 

επιστροφή της επένδυσης (ROI). Ο τύπος του εργαλείου SCM που θα 

επιλεγεί από την κάθε επιχείρηση εξαρτάται επίσης από τις ιδιαιτερότητες 

της επιχείρησης, καθώς και το αντίκτυπο που αυτό θα έχει στις λειτουργίες 

της (3).

3.6 Συμπεράσματα - Αποτίμηση των SCMs

Γίνεται αντιληπτό ότι ανάμεσα στις συνήθεις προσεγγίσεις των 

επιχειρήσεων στην πορεία υλοποίησης ενός ή περισσοτέρων συστημάτων

SCM ξεχωρίζουν κατά κύριο λόγο οι Best of Breed λύσεις, καθώς και η 
αγορά ERP και λειτουργικών περιοχών SCM αυτού από τον ίδιο 
προμηθευτή. Η βέλτιστη στάση των επιχειρήσεων στον τομέα αυτό 

περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση το συνδυασμό του ERP συστήματος 
και με τις αναλυτικές SCM εφαρμογές.

Οι Best of Breed εφαρμογές των συστημάτων αυτών διαφέρουν πλέον 
σημαντικά από κατασκευαστή σε κατασκευαστή και εξελίσσονται με 

ταχύτατους ρυθμούς. Από αυτές, οι εφαρμογές Προηγμένου Σχεδιασμού 
και Προγραμματισμού (APS) βασίζονται στην πληροφορία που προέρχεται 

από τις παραγγελίες των πελατών, παρέχουν τη δυνατότητα του ταχύτατου 

σχεδιασμού και προγραμματισμού της ζήτησης των πελατών, λαμβάνοντας 

ταυτόχρονα υπόψη τους περιορισμούς σε πρώτες ύλες και 
δυναμικότητα και συνθέτουν μία πλήρης εικόνα της ζήτησης και ένα 

συνολικό σχέδιο διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δημιουργήθηκαν 

και εξελίσσονται ταχύτητα μέσα από τη συνεισφορά πολλαπλών κλάδων 

(τεχνητή νοημοσύνη, βιομηχανική μηχανική, επιχειρησιακή έρευνα, logistics 

κ.α.), απαιτούν τεράστια τεχνογνωσία και συνιστούν για πολλούς ένα 

ιδιαίτερα συγκεχυμένο πλαίσιο εφαρμογών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα συστήματα Διαχείρισης Παραγγελιών (OMS) αποτελούν ίσως τις 

πιο θεμελιώδεις εφαρμογές της εφοδιαστικής αλυσίδας, αφού 

γεφυρώνουν στην ουσία τις εφαρμογές σχεδιασμού και εκτέλεσης. Τα 

συστήματα αυτά συνιστούν κεντρικούς κόμβους πληροφοριών, οι οποίοι 

ενεργοποιούν (είσοδος παραγγελίας) όλα τα συστήματα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες των
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πελατών και, γνωρίζοντας τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων, ομαδοποιούν 

- βελτιστοποιούν τις παραγγελίες της επιχείρησης ανά πελάτη και 

προτεραιότητα, με βάση το σχέδιο διαχείρισης των APS. Στη συνέχεια 

παραδίδουν τα νέα δεδομένα στα SCE συστήματα (MES, WMS, TMS) για 

περαιτέρω διεκπεραίωση των παραγγελιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει πλέον 

αποδοθεί στο ρόλο των επεκτεταμένων συστημάτων OMS (extended OMS), 

με στόχο τη συνολική βελτιστοποίηση της διαχείρισης παραγγελιών μίας 

επιχείρησης.

Τα συστήματα MES υποστηρίζουν αποτελεσματικά την παραγωγική 
λειτουργία, των επιχειρήσεων, έχοντας ως κύριο στόχο να ισορροπήσουν 

τα δεδομένα των προβλέψεων με τα πραγματικά δεδομένα.
Συγκεντρώνουν και οργανώνουν, σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα από το 

χώρο της παραγωγής και τα παρέχουν στα συστήματα σχεδιασμού της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (SCP), συμβάλλοντας στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Ταυτόχρονα, αποδέχονται τις προβλέψεις, τις δαπάνες και τις 

πληροφορίες προγραμματισμού από τα συστήματα (SCP), καθώς και τις 

παραγγελίες προς κατασκευή, και φροντίζουν να διαχειρίζονται δυναμικά 

τους πόρους της επιχείρησης (εξοπλισμό, εργατικό δυναμικό, αποθέματα) 

στις μονάδες παραγωγής των εργοστάσιων. Επιπλέον, παρέχουν 

διασυνδέσεις και με άλλα πληροφοριακά συστήματα όπως τα SRM και 

CRM.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Αποθηκών (WMS) θεωρούνται κομβικά 
σημεία για τη μηχανογράφηση των λειτουργιών μίας αποθήκης ή ενός 

κέντρου διανομής, αφού διαχειρίζονται επαρκώς ακριβείς και έγκυρες 
πληροφορίες για κάθε λειτουργία της, ενώ παράλληλα 
παρακολουθούν την παραγωγή. Συνιστούν ιδιαίτερα παραμετρικές 

εφαρμογές, κύριος στόχος των οποίων είναι η ελαχιστοποίηση των 

αποθεμάτων, η βελτίωση του προγραμματισμού και τη δρομολόγησης των 

μεταφορών και η συνεχή αύξηση της ωφελιμότητας του εξοπλισμού και των 

εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Θεμελιώδη συνιστώσα των συστημάτων 

WMS είναι η διασύνδεσή τους με τεχνολογίες ραδιοσυχνοτήτων και bar 

code για τη διασφάλιση πληροφοριών και αποκρίσεων και σε πραγματικό 

χρόνο.
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Τα συστήματα TMS βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και έχουν ως κύριο μέλημά τους τη βέλτιστη διαχείριση του 
πλήρους κύκλου ζωής μίας διαδικασίας μεταφοράς. Δέχονται τις 

παραγγελίες από τα OMS, επιβεβαιώνουν ένα σύνολο παραμέτρων 

μεταφοράς, με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη και στη συνέχεια 

υποστηρίζουν την πλήρη ιχνηλάτηση των παραγγελιών, εγγυώμενα την 

ολοκλήρωση όλων των σχεδιασμένων και προγραμματισμένων εργασιών.

Οι εξελίξεις στο χώρο των εφαρμογών Best of Breed συνοδεύονται από 

σημαντικές στρατηγικές κινήσεις και συμμαχίες, με στόχο τη δημιουργία 

κατάλληλων ενοτήτων (suites), οι οποίες θα παρέχουν ένα πλήρες 

πακέτο διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πέρα όμως από τις Best of Breed εφαρμογές, τα τελευταία χρόνια έχουν 

γίνει σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λειτουργικών 
περιοχών SCM στα συστήματα ERP. Οι εφαρμογές αυτές, που 

καλύπτουν δραστηριότητες κυρίως στα υψηλότερα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων (σχεδιασμού - τακτικό και στρατηγικό) έχουν πλέον 

εξελιχθεί σε ενότητες - εφαρμογές ολοκληρωμένων υπηρεσιών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μία σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο παραπάνω είδη 

προσεγγίσεων είναι το γεγονός ότι τα συστήματα Best of Breed 

εξειδικεύονται στα επιμέρους ζητήματα για τα οποία έχουν σχεδιαστεί, 

ενώ οι αντίστοιχες λειτουργικές περιοχές ενός ERP χαρακτηρίζονται από μία

τάση ομαδοποίησης δραστηριοτήτων.

Είναι εύλογο ότι η μεγιστοποίηση των ωφελειών των παραπάνω 

συστημάτων επιβάλλει την πλήρη ενοποίησή τους, προκειμένου να 

συνεργάζονται απρόσκοπτα και να καλύπτουν αποτελεσματικά το σύνολο 

των δραστηριοτήτων του κορμού της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ενοποίηση, 

καθώς και οι τεχνολογίες και τα μέσα που την υποστηρίζουν, συνιστά έναν 

από τους καθοριστικούς παράγοντες στην πορεία υλοποίησης των 

συστημάτων SCMs. Ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται 

επίσης οι εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων 

εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και οι ευρύτερες εξελίξεις στο χώρο του 

ηλεκτρονικού εμπορίου με κύριο ζήτημα τη σύγκλιση της διαχείρισης της
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εφοδιαστικής αλυσίδας με τις συναλλαγές Β2Β και το Internet. Τέλος, 

είναι γεγονός ότι είναι εξίσου σημαντικός και ο ρόλος της εταιρικής 
στρατηγικής μίας επιχείρησης, αφού αυτή διαμορφώνει τις 

οργανωσιακές δομές που χαρακτηρίζουν τον ευρύτερο χώρο της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένες από τις 

επικρατέστερες βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής στο χώρο των 

συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
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4.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό συγκεντρώνονται ορισμένες από τις κυριότερες 
βέλτιστες πρακτικές, τις οποίες έχουν εφαρμόσει και εφαρμόζουν 

καθημερινά οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν και να 

υλοποιήσουν ένα σύστημα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι πρακτικές αυτές αναφέρονται στη στάση που πρέπει να κρατήσει μία 

επιχείρηση στα πρώτα στάδια ενημέρωσης και επιλογής της κατάλληλης γι' 

αυτή λύσης, καθώς και σε θέματα σχετικά με τη μεγιστοποίηση των 

ωφελειών από την απόδοση ενός SCM συστήματος. Παρόλο που οι 

βέλτιστες πρακτικές διαφοροποιούνται επί μέρους από σύστημα σε 

σύστημα, επιλέχθηκε η συνολική παρουσίαση των κοινών προσεγγίσεων - 

πρακτικών για το σύνολο των συστημάτων, αφού η περαιτέρω εξειδίκευση 
στο χώρο αυτό απαιτεί σημαντική εμπειρία από το χώρο της αγοράς 
και τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες των κλάδων των επιχειρήσεων 

που καταλήγουν στην επιλογή των συστημάτων αυτών.

4.2 Βέλτιστες πρακτικές

Ο ρόλος και η σπουδαιότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας αναβαθμίζεται, 

με αποτέλεσμα να αναβαθμίζεται αντίστοιχα, σε όρους στρατηγικής, 

διαδικασίας και συστήματος, και ο ρόλος των συστημάτων διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM systems). Τα λάθη στον τομέα αυτό έχει 

αποδειχθεί ότι μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα ακριβά, σε μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα [4],

Η ευφυής ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων προάγεται όταν 

αποτελεί μέρος μίας καλά σχεδιασμένης στρατηγικής της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, ενώ αντίθετα υποβαθμίζεται όταν αποτελεί τμήμα μιας 

λανθασμένης στρατηγικής. Γίνεται αντιληπτό ότι η αποτελεσματικότητα 

των σύγχρονων στρατηγικών σχετίζεται άμεσα με την επιλογή μίας 

ικανής τεχνολογικής λύσης και για το λόγο αυτό η τεχνολογία δε 

συνιστά απλά ένα μέσο στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά ένα 

καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας.
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Στην πορεία εφαρμογής και υλοποίησης μίας SCM λύσης η επιχείρηση 

πρέπει πρώτα απ’ όλα να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει μία μοναδική - τέλεια 
λύση, η οποία να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις και να επιλύει όλα τα 
προβλήματα κάθε επιχείρησης [77,79,80]. Τα προϊόντα στην περιοχή 

αυτή είναι πολλά, ευέλικτα και ιδιαίτερα εξειδικευμένα. Είναι μάλιστα γεγονός 

ότι ορισμένες επιχειρήσεις προχωρούν στην εφαρμογή περισσότερων του 

ενός τέτοιων συστημάτων, προκειμένου να καταφέρουν να επιτύχουν 

συνολική βελτιστοποίηση των διαδικασιών τους και να μεγιστοποιήσουν τα 

οφέλη τους.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Bernard J. LaLonde [80], η ανάπτυξη μίας 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μία διαδικασία συνεχών μεταλλαγών, η 

οποία απαιτεί μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σ' ένα εύρος βασικών 

ζητημάτων, όπως την αναδιαμόρφωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, 

την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό και τα ειδικά θέματα διασύνδεσης 

(hardware), καθώς και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης.

Τα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με ένα πλήθος 

άλλων βασικών ζητημάτων (ανάμειξη διοίκησης - στρατηγική, ανθρώπινο 

δυναμικό, επιχειρηματική κουλτούρα, διαδικασίες που εφαρμόζονται, κ.α.), 

τα οποία είναι συγκεκριμένα για κάθε περίπτωση, πρωταγωνιστούν σε κάθε 

εφαρμογή συστημάτων SCM και οι συνέργιες και πρακτικές που 

αναπτύσσονται γύρω από αυτά εγγυώνται τις περισσότερες φορές 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι κυριότερες από τις συνέργιες και τις 

πρακτικές αυτές, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην πορεία 

εφαρμογής συστημάτων SCM, είναι οι ακόλουθες:

4.2.1 Ο ρόλος της διοίκησης και των στελεχών της στην πορεία 
υλοποίησης ενός SCM συστήματος

Οι εκάστοτε επιλογές των επιχειρήσεων στα συστήματα αυτά 

διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατηγική που ακολουθούν ή 

επιθυμούν να ακολουθήσουν οι διοικούντες. Για παράδειγμα, μία επιχείρηση 

που κατασκευάζει βασικά καταναλωτικά αγαθά μπορεί να επιθυμεί να 

υιοθετήσει μία στρατηγική που θα δίνει έμφαση στη μείωση του κόστους, 

ενώ μία άλλη επιχείρηση που κατασκευάζει προϊόντα νέας τεχνολογίας
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μπορεί να επιθυμεί να υιοθετήσει μία στρατηγική που θα δίνει έμφαση στη 
ταχύτητα παραγωγής και διοχέτευσης των προϊόντων προς την αγορά. Η 

διοίκηση της επιχείρησης είναι εκείνη που επιλέγει την καλύτερη στρατηγική 

που πρέπει να ακολουθηθεί για την εφοδιαστική αλυσίδα και η οποία θα 

καθορίσει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από την υλοποίηση και 

χρήση συστημάτων SCM.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σπουδαιότερος ίσως παράγοντας στην πορεία 

μεγιστοποίησης της αξίας μίας επένδυσης σε συστήματα SCM είναι η 

απόλυτη στήριξή της από τους υψηλά ιστάμενους στη διοίκηση της 

επιχείρησης. Οι διοικούντες οφείλουν: [3,4,29,79]

■ να γνωρίζουν επαρκώς τα ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, τις 

προσεγγίσεις διαχείρισής της, στις οποίες η επιχείρηση έχει 

μεσομακροπρόθεσμο συμφέρον για να επενδύσει, καθώς και τα ειδικά 

ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις με τους συνεργάτες, πελάτες και 

προμηθευτές

■ να αναγνωρίσουν τη δυνητική αξία των εφαρμογών SCM, τα έργα 

σχεδιασμού και υλοποίησης που πρέπει να γίνουν, το χρόνο 

ολοκλήρωσής τους και να υποστηρίζουν ενεργά την υλοποίησή τους

■ να εκτιμήσουν τη σημαντική προσπάθεια και τις οργανωσιακές 

αλλαγές που πρέπει να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της εφαρμογής 

των συστημάτων αυτών

■ να αναθέσουν το έργο της εφαρμογής των συστημάτων SCM σε 

στελέχη της επιχείρησης με το μέγιστο δυνατό υπόβαθρο στο χώρο

■ να δεσμευτούν και να εγγυηθούν, από νωρίς στη διαδικασία, την 

πλήρη υποστήριξη και χρηματοδότηση της αναγκαίας επένδυσης, έτσι 

ώστε να αποδοθούν έγκαιρα όλοι οι απαιτούμενοι εσωτερικοί πόροι.

Η επιχείρηση πρέπει να εφαρμόσει διαδικασίες κατά τις οποίες τα υψηλά 

ιστάμενα διοικητικά στελέχη αναμένεται να συνεργαστούν στενά με αναλυτές 

και υφιστάμενα διοικητικά στελέχη της εταιρίας, με στόχο την εκπόνηση 

μελετών μοντελοποίησης, την αξιολόγηση αποτελεσμάτων και την εφαρμογή 

των τελικώς προτεινόμενων σχεδίων [16]. Τα υφιστάμενα διοικητικά στελέχη 

(π.χ. Logistics Manager, Διευθυντής Παραγωγής, Διευθυντής 

Μηχανογράφησης, Διευθυντής Αποθήκης) που εμπλέκονται τελικά στις 

διαδικασίες υλοποίησης κρίνεται χρήσιμο: [76]
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■ πριν τη συνάντηση με τους δυνητικούς προμηθευτές λογισμικού να 

μελετήσουν και να καταγράψουν τη ροή πληροφοριών και αγαθών μέσα 

στην επιχείρηση (σύγχρονες αλλά και μελλοντικές απαιτήσεις - ανάγκες). 

Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν μία πλήρη εικόνα των απαιτήσεων 

σε πληροφορίες και αναφορές που χρειάζεται η επιχείρηση. Ειδικά για το 

θέμα αυτό, κρίνεται επιβεβλημένη η πλήρης διατμηματική ομοφωνία και 

συνεργασία

■ να κοινοποιήσουν στους δυνητικούς κατασκευαστές λογισμικού τις 

ακριβείς ανάγκες - απαιτήσεις της επιχείρησης, ζητώντας τους 

παράλληλα κάποιο δείγμα εργασίας τους σε ανάλογες περιπτώσεις - 

εφαρμογές. Στη φάση αυτή, η επιχείρηση είναι χρήσιμο να ξεκαθαρίσει 

τι ακριβώς περιμένει (ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους) από το 

σύστημα SCM και πως αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή της στα στάδια 

υλοποίησης. Στόχος των συμμετεχόντων είναι να εστιαστούν στις 

ιδιαιτερότητες της εφοδιαστική αλυσίδας της επιχείρησης και να 

διασφαλίσουν την πλήρη εποπτεία των διαδικασιών της σε κάθε μέλος 

της σε πραγματικό χρόνο, μέσω των κατάλληλων διαδραστικών 

αναλυτικών εργαλείων.

Η υλοποίηση μίας εφαρμογής SCM καθιστά, τις περισσότερες φορές, 

αναγκαία και τη συμμετοχή ενός κατάλληλου εξωτερικού συμβούλου, ο 

οποίος θα παρέχει πληροφορίες και απαντήσεις σε επιμέρους εξειδικευμένα 

προβλήματα στην πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης της SCM εφαρμογής. 

Παρόλο που η συμμετοχή αυτού του ειδικού επιφέρει επιπρόσθετα κόστη, η 

υπηρεσία αυτή είναι σχεδόν πάντα ιδιαίτερα ανταποδοτική, αφού εκτιμάται 

ότι κατά μέσο όρο μία επιχείρηση μπορεί να εξοικονομήσει από τρεις (3) έως 

δέκα (10) φορές την αμοιβή του συμβούλου, αποφεύγοντας σημαντικά λάθη 

και συντομεύοντας το χρόνο υλοποίησης του συστήματος.

Απαραίτητη για την επιτυχία του έργου είναι επίσης και η συμβολή του 

τμήματος μηχανογράφησης της επιχείρησης, αφενός μεν στην διαδικασία 

υλοποίησης του συστήματος και των σχετικών γεφυρών επικοινωνίας 

(interfaces) με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης 

(π.χ. ERP) και αφετέρου στη διαχείριση του συστήματος μετά την 

εγκατάστασή του.
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Αφού η εταιρία αναδείξει στους δυνητικούς προμηθευτές SCM τα 

χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της θα πρέπει να μελετήσει 

προσεκτικά την πρόταση ή τις προτάσεις έργου, φροντίζοντας έτσι ώστε να 
προσεγγίσει όσο το δυνατό περισσότερο τους τέσσερις βασικούς 

παράγοντες κόστους στην υλοποίηση μίας τεχνολογικής λύσης (εκπαίδευση 

ανθρώπινου δυναμικού, άδεια χρήσης λογισμικού και εγκατάσταση - 

συνδυασμός λειτουργικών περιοχών που εξαρτάται από τις απαιτήσεις της 

εταιρίας, εξοπλισμός και ζητήματα ενοποίησης, και συντήρηση επένδυσης, 

ιδιαίτερα μετά από τα δύο πρώτα χρόνια χρήσης).

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices

4.2.2 Ο ρόλος των δυνητικών προμηθευτών συστημάτων SCM

Οι δυνητικοί προμηθευτές συστημάτων SCM θα πρέπει να μελετήσουν 

προσεκτικά τα υφιστάμενα δεδομένα [52] και τις μελλοντικές απαιτήσεις της 

επιχείρησης που ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην υλοποίηση. Πριν την 

επιλογή οποιοσδήποτε συγκεκριμένης τεχνολογίας, είναι αναγκαίο να 

τεκμηριωθεί μία λεπτομερής καταγραφή των συγκεκριμένων λειτουργικών, 

επιχειρηματικών και τεχνικών απαιτήσεων του πελάτη - επιχείρησης. Πρέπει 

επίσης να υιοθετηθεί ένας αυστηρός καθορισμός των απαιτήσεων και μία 

μεθοδολογία ανάπτυξης, η οποία θα αναδείξει ταχύτατα τις ιδιαιτερότητες και 

τις ανάγκες της επιχείρησης σε διαδικασίες και πληροφορίες για το 

συγκεκριμένο σύστημα - τεχνολογία [51].

Το κρίσιμο ζητούμενο για την επιτυχία του έργου είναι οι δυνητικοί 

προμηθευτές να κατανοήσουν επαρκώς τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις 

της επιχείρησης. Έχει άλλωστε αποδειχθεί ότι πολλές από τις αποτυχημένες 

προσπάθειες επιχειρήσεων στο θέμα της υλοποίησης των συστημάτων 

αυτών οφειλόταν στην αδυναμία κατανόησης από τη μεριά των 

προμηθευτών των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης.

Επιπλέον, είναι γεγονός ότι ορισμένα SCM συστήματα σχεδιάζονται με 

τυποποιημένη λογική και ένα πλήθος σεναρίων τα οποία είναι γενικά, με 

αποτέλεσμα τα συστήματα αυτά να οδηγούνται πολύ γρήγορα σε αχρηστία. 

Παράλληλα, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι κατασκευαστές λογισμικού που 

αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους με μία τάση ευρύτερης ομαδοποίησης και 

γενίκευσης, θεωρώντας ότι οι δραστηριότητές τους χαρακτηρίζονται από
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ομαλούς ρυθμούς (σταθερές ροές παραγγελιών κ.α.). Το επακόλουθο σε 

κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις είναι η αδυναμία των 

κατασκευαστών λογισμικού - δυνητικών προμηθευτών SCMs να 

αξιολογήσουν τις θεμελιώδεις αλλαγές που πραγματοποιούνται σήμερα 

όσον αφορά τις προσδοκίες των πελατών και τις δυνατότητες των πωλητών 

τους. Αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους 

ορισμένοι συγγραφείς όπως ο J. Shapiro [16] εκτιμά ότι είναι πλέον 

αναγκαία η ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων βελτιστοποίησης και 

αναλυτικών συστημάτων που θα υποστηρίζουν κάθε εταιρία [29],

4.2.3 Αναμόρφωση των επιχειρηματικών διαδικασιών

Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα στην πορεία υλοποίησης ενός SCM 

συστήματος και βελτιστοποίησης της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης και αναμόρφωσης των επιχειρηματικών 

διαδικασιών που εφαρμόζει κάθε εταιρία.

Κάθε επιχείρηση, πριν ακόμη ξεκινήσει την υλοποίηση ενός τέτοιου 

συστήματος, οφείλει να εξετάσει λεπτομερειακά το σύνολο των εσωτερικών 

και εξωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζει και να εντοπίσει όλα εκείνα τα 

οργανωσιακά εμπόδια - υπάρχουσες διαδικασίες που δημιουργούν 

προβλήματα. Η βέλτιστη πρακτική είναι να αφαιρείται από κάθε διαδικασία 

οτιδήποτε δεν έχει προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση (η διαδικασία 

γίνεται πιο «λεπτή» - lean και επιπλέον αποκτά χαρακτηριστικά ευελιξίας - 
agile).

Το ζητούμενο είναι η επιχείρηση να κατανοήσει απόλυτα το βαθμό των 

αλλαγών που προαπαιτούνται και να γνωρίζει ότι η εγκατάσταση 

συστημάτων SCM προϋποθέτει συνήθως ριζικές τομές στις υπάρχουσες 

εφοδιαστικές αλυσίδες. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι 

έτοιμες να ξαναοργανώσουν τις εσωτερικές διαδικασίες της εφοδιαστικής 

τους αλυσίδας, καθώς και τις σχέσεις τους (εξωτερικές διαδικασίες) με τους 

προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους πελάτες. [23]

Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού η επιχείρηση πρέπει 

πάνω απ' όλα να διασφαλίσει ότι η εφοδιαστική της αλυσίδα έχει σχεδιαστεί
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με γνώμονα την ίδια την επιχείρηση και όχι με κύριο άξονα το λογισμικό το 

οποίο έχει εγκατασταθεί. Με άλλα λόγια, η υλοποίηση του συστήματος SCM 

που θα επιλεγεί θα πρέπει να προσαρμοστεί στην εφοδιαστική αλυσίδα της 

επιχείρησης και όχι να προσαρμοστεί η εφοδιαστική αλυσίδα της 

επιχείρησης στο SCM σύστημα [12].

4.2.4 Ρυθμός και θεώρηση της διαδικασίας υλοποίησης συστημάτων 
SCM

Όπως ειπώθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, η εφοδιαστική αλυσίδα 

χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος σταδίων και διαδικασιών, όπως ανάπτυξη 

προϊόντων / σχεδιασμός ταξινομήσεων, πρόβλεψη, διαχείριση παραγγελιών, 

σχεδιασμός παραγωγής, sourcing (προέλευση), προγραμματισμό 

κατασκευών, διαχείριση αποθεμάτων, κατανομή, προμήθειες, μεταφορές και 

διανομή και διαχείριση παραγγελιών.

Παρατηρούμε δηλαδή ότι το εύρος όλων των παραπάνω τομέων είναι 

τεράστιο και είναι σχεδόν αδύνατο να μπορεί να καλυφθεί από ένα 

κατασκευαστή λογισμικού. Παράλληλα, και παρόλο που του τελευταίους 

μήνες γίνονται μεγάλες προσπάθειες να ενοποιηθεί στα συστήματα SCM ο 

σχεδιασμός (θεωρητικό μέρος) με την εκτέλεση (πρακτικό μέρος), μέχρι 

σήμερα κανένα σύστημα δε διαθέτει ταυτόχρονα και για τους δύο αυτούς 

τομείς τις καλύτερες πρακτικές. Γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι οι λύσεις 

πληροφοριακής τεχνολογίας στο χώρο της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι στην ουσία μία σύνθεση επιμέρους υποσυστημάτων 

διαχείρισης συναλλαγών και λήψης αποφάσεων, εσωτερικού εστιασμού και 

εξωτερικού εστιασμού, καθώς και μερικές λειτουργικές περιοχές που τυπικά 

δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στα SCM ούτε και στα ERP συστήματα. 

[11.21]

Καμία επιχείρηση, λοιπόν, δεν είναι πρακτικά σε θέση, τουλάχιστον μέχρι 

σήμερα, να υλοποιήσει μία πλήρης, από άκρη σ' άκρη κατά μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, λύση SCMs, επιλέγοντας ένα μόνο προϊόν. Για το 

λόγο αυτό, η προσέγγιση που ακολουθούν με μεγάλη επιτυχία οι 

περισσότερες επιχειρήσεις είναι να προχωρούν σε μικρές, και καλά 

ορισμένες φάσεις υλοποίησης SCM συστημάτων. Η προσέγγιση αυτή
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ενδείκνυται στην περίπτωση των συστημάτων SCM και εξαιτίας της 

πολυπλοκότητάς τους, αφού, σύμφωνα με τον CEO της εταιρίας Tigrsoft, κ. 

Dilip Kembhavi [77], η τακτική «κάνω πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα 

είναι υπεύθυνη για ένα μεγάλο αριθμό αποτυχιών εφαρμογής τέτοιων 

συστημάτων».

Η επιχείρηση κρίνεται χρήσιμο να επιλέγει μία καλά ορισμένη λειτουργική 

περιοχή (π.χ. πεπερασμένο προγραμματισμό δυναμικότητας - finite 

capacity scheduling) και στη συνέχεια να αποδίδει την αναγκαία 

λειτουργικότητα στην περιοχή αυτή. Κάθε επιχείρηση είναι φυσικό να δίνει 

τη μέγιστη προτεραιότητα στην πιο κρίσιμη λειτουργική περιοχή όσον 

αφορά τις δραστηριότητες και τις ανάγκες της, εφαρμόζοντας στη συνέχεια 

μικρές και αυστηρά καθορισμένες φάσεις υλοποίησης. Ένα από τα 

κυριότερα πλεονεκτήματα των συστημάτων SCM είναι ότι μπορεί κανείς να 

υλοποιήσει μικρά τμήματα λειτουργικότητας σε σύντομες χρονικές 

περιόδους (τρεις με έξι μήνες) και να αναγνωρίσει σημαντικά οφέλη μέσα 

από την εφαρμογή αυτή. Επιτυγχάνοντας επιμέρους στόχους σε σύντομες 

χρονικές περιόδους η επιχείρηση χτίζει πάνω σ' αυτά που έχει μάθει και 

οδηγείται σταδιακά μεν, αλλά με μεγαλύτερη σιγουριά στην επιτυχία. 

[7,79,29]

Στο σημείο αυτό βέβαια θα πρέπει να τονιστεί η βασική αρχή της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή η συνολική θεώρηση και 
βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών της. Αυτό σημαίνει ότι η 

σύγχρονη επιχείρηση οφείλει να προσεγγίζει τη διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και κατ' επέκταση την υλοποίηση πληροφοριακής 

τεχνολογίας σ' αυτή συστημικά. Κάθε επιχείρηση οφείλει να ξεκινάει από 

την υλοποίηση SCM συστημάτων για την κάλυψη των κύριων απαιτήσεων 

της, αλλά θα πρέπει να αναζητά συνεχώς τρόπους να ενισχύσει τον 
αναλυτικό χαρακτήρα της εφοδιαστικής της αλυσίδας και στα άλλα 
στάδιά της αλυσίδας που αυτή διαχειρίζεται, προκειμένου να επιτύχει μία 

αποτελεσματική και ευρέως φάσματος υποστήριξη στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα δυστυχώς 

χαρακτηρίζονται από μεμονωμένες SCMs εφαρμογές και όχι από 

ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα αυτό. Οι μεμονωμένες αυτές εφαρμογές 

θα μπορούσαν να ονομαστούν και ως νησίδες ανάλυσης, που εγγυώνται,
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κατά συνέπεια, τη μερική και όχι την ολική υποστήριξη της λήψης 
αποφάσεων.

Στη σύγχρονη εποχή η ελλιπής ή κακής ποιότητας πληροφόρηση δεν 

σημαίνει μόνο αδυναμία επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, ούτε 

ακαταλληλότητα των παρεχόμενων προς επεξεργασία δεδομένων (“garbage 

in, garbage out"), αλλά και αδυναμία της επιχείρησης να εφαρμόσει ένα 

συνεκτικό πλέγμα αναλυτικών εφαρμογών και να αντιμετωπίσει 

συνολικά τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

4.2.5 Χρήσιμες παρατηρήσεις για τις δύο κύριες προσεγγίσεις 
υλοποίησης SCM συστημάτων («Best of breed» και πλήρως 
ενοποιημένη λύση από ένα προμηθευτή)

Πέρα από τις διαφορές ανάμεσα στις κυριότερες προσεγγίσεις 

υλοποίησης συστημάτων SCM υπάρχουν ορισμένα κρίσιμα σημεία για κάθε 

μία από αυτές, τα οποία θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα από κάθε 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

Όσον αφορά την προσέγγιση «best of breed», οι επιχειρήσεις πριν 

προχωρήσουν σε αυτή οφείλουν να:

■ αναλύσουν επαρκώς τη συνεισφορά του κάθε συστήματος ή 

υποσυστήματος στη λειτουργία της επιχείρησης και να σχεδιάσουν την 

επένδυση σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, αλλά και τη 
ζήτηση των πελατών.

■ διασφαλίσουν ότι η υλοποίηση της προτιμώμενη λύσης δε θα ξεπεράσει 

τον αναμενόμενο χρόνο (συνήθως περίπου έξι μήνες), αφού στην 

αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος απαξίωσης της εφαρμογής

■ μεριμνήσουν έτσι ώστε το ένα ή περισσότερα “best of breed» 

διαφορετικά συστήματα που επιλέγουν να επικοινωνούν τόσο μεταξύ 

τους όσο και με τα άλλα συστήματα της επιχείρησης, προκειμένου να 

υπάρχει συνολική εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η διαδικασία 

αυτή της ενοποίησης συνιστά το κατεξοχήν δυσκολότερο μέρος της 

διαδικασίας «best of breed», δεδομένου ότι τα διαφορετικά λογισμικά 

προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές και είναι πολύ πιθανό
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να μην έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται μεταξύ τους. Στο θέμα της 

ενοποίησης πρέπει να δοθεί η μέγιστη δυνατή βαρύτητα, καθώς πέρα 

από κάθε αμφιβολία συνιστά κεντρικό ζήτημα στο χώρο των 

συστημάτων SCM και αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κόστους. 

[3,77]

Εφόσον μία επιχείρηση πραγματοποιήσει πλήρως όλα τα παραπάνω 

βήματα μπορεί να καρπωθεί ταχύτατα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

(μεγαλύτερη ευελιξία, περισσότερα οφέλη) της συγκεκριμένης προσέγγισης.

Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις που προτιμούν την προσέγγιση ενός 

πακέτου - πλήρως ενοποιημένης λύσης από ένα προμηθευτή για το σύνολο 

των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, γνωρίζουν ότι οι λειτουργικές 

υποπεριοχές (modules) του πακέτου αυτού είναι σχεδιασμένες να 

συνεργάζονται, με αποτέλεσμα να γίνεται ευκολότερη και γρηγορότερη η 

χρήση τους από την προσέγγιση «best of breed». Και στην περίπτωση 

όμως της προσέγγισης αυτής, υπάρχουν κάποια κρίσιμα ζητήματα για τα 

οποία οι επιχειρήσεις οφείλουν να προβληματιστούν. Ειδικότερα:

■ Το πακέτο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία τις περισσότερες 

φορές δεν εξειδικεύονται σε επιμέρους προβλήματα, δραστηριότητες και 

ιδιαιτερότητες της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, η επιχείρηση οφείλει να 

μελετήσει προσεκτικά τα χαρακτηριστικά των πακέτων της αγοράς, 

προκειμένου να υλοποιήσει εκείνο που βρίσκεται πιο κοντά στις 
απαιτήσεις της.

■ η επιχείρηση είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την εταιρία από την 

οποία προμηθεύτηκε το συνολικό πακέτο, αφού η προμήθεια τέτοιων 

συστημάτων είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε φαινόμενα εγκλωβισμού 

(lock-in). Αυτό σημαίνει ότι εάν η επιχείρηση επιλέξει τελικά ένα πακέτο 

λύσεων που δεν αποδειχθεί ισάξιο των απαιτήσεών της, είτε σε επίπεδο 

διεργασιών είτε σε επίπεδο αναλυτικών δυνατοτήτων, τότε και στις δύο 

περιπτώσεις η επιχείρηση θα αναγκαστεί να διαθέσει επιπλέον χρήματα 

για αναδιαρθρώσεις, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει ένα μεγάλο 

μέρος από τα αρχικά έξοδα.

Αυτό δηλαδή που γίνεται αντιληπτό όσο αφορά την προσέγγιση πακέτου 

λύσεων είναι ότι η επιχείρηση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιλεκτική στο
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ζήτημα του εγνωσμένου κύρους αλλά και της αποτελεσματικότητας του 

προμηθευτή, φροντίζοντας να ανήκει στις παραδοσιακά μεγάλες εταιρίες του 

χώρου, με ικανές συνεργασίες στο χώρο των εταιριών αναλυτικών 
εφαρμογών. Η αναζήτηση των υφιστάμενων πακέτων της αγοράς θα πρέπει 

να προχωρήσει ακόμη και στο σημείο που να συμπεριληφθεί η βιωσιμότητα 

του προμηθευτή.

Οποιαδήποτε όμως και αν είναι η προσέγγιση που επιλέγει μία 

επιχείρηση, θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της, πέρα από τις 

υφιστάμενες ανάγκες, και τις πιθανές μελλοντικές προοπτικές και απαιτήσεις 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, και με δεδομένο ότι τα 

πληροφοριακά συστήματα μίας επιχείρησης διαρκούν περισσότερο από το 

αρχικό σχέδιο εφαρμογής τους, οι υπεύθυνοι οφείλουν να αφιερώσουν 

σημαντικό χρόνο, προκειμένου να εξερευνήσουν το βαθμό ευελιξίας των 

συστημάτων αυτών (δυνατότητες αναβάθμισης, κ.α.) όταν θα χρειαστεί να 

πραγματοποιηθούν ορισμένες αλλαγές στο μέλλον.

4.2.6 Αξιολόγηση ενός συστήματος SCM

Στην πορεία αξιολόγησης ενός SCM συστήματος η επιχείρηση οφείλει να 

δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακόλουθα ζητήματα: [3,16]

■ Το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται από το SCM σύστημα. Η 

εταιρία πρέπει να δεσμευτεί για τη σχεδίαση και εφαρμογή διαδικασιών 

πληροφοριακής τεχνολογίας, με στόχο τη συγκέντρωση και την 

ανανέωση της βάσης των δεδομένων που αφορούν τη λήψη 

αποφάσεων σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain decision 

database)

■ Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του συστήματος, όπως η ακρίβεια και 
αποτελεσματικότητα των μοντέλων που χρησιμοποιούνται, η ικανότητα 

ποσοτικοποίησης των μέτρων απόδοσης, τα απαιτούμενα αναλυτικά 

εργαλεία, οι μέθοδοι ευριστικών, οι προσομοιώσεις, οι απαιτήσεις 

χρηματοοικονομικών υπολογισμών και η υπολογιστική ταχύτητα. Η 

επιχείρηση πρέπει να είναι σίγουρη ότι τα εργαλεία ανάλυσης επαρκούν 

ακόμη και για πιθανά μελλοντικά σχέδιά της.
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■ Οι δυνατότητες του συστήματος όσον αφορά τα εργαλεία παρουσίασης 

(π.χ. GIS), συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων όπως φιλικότητα προς 

το χρήστη, πίνακες, αναφορές κ.α. Η επιχείρηση οφείλει στο ζήτημα αυτό 

να εξαντλήσει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα αναφορών (reports) και 

συγκριτικών πινάκων, τα οποία θα βοηθήσουν αποτελεσματικά τους 

διοικούντες στο έργο τους.

■ Η συμβατότητα και ενοποίηση με τα υπάρχοντα συστήματα (π.χ. ERP). 

Ειδικότερα, θα πρέπει να προσεχτούν:

To interface της βάσης δεδομένων πρέπει να αποδέχεται και να 

δημιουργεί πρότυπα αρχείων, όπως Excel, Access κ.α. 

το interface του χρήστη, καθώς και το interface των εξαγόμενων της 

ανάλυσης, αφού τόσο ο τρόπος που το πρόγραμμα προσεγγίζει το 

χρήστη και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εταιρίας (η ορολογία και 

οι διαδικασίες μεταβάλλονται από επιχείρηση σε επιχείρηση - 

προγραμματισμός ανά εβδομάδα, ανά ημέρα, κ.α.), όσο και ο τρόπος 

που παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης (εποπτεία 

διαδικασιών, προγραμματισμός παραγωγής κ.α.) αποτελούν σημεία 

στα οποία συναντάται μεγάλος βαθμός εξειδίκευσης [78],

Η ενοποίηση SCM συστημάτων (π.χ. APS) με το ERP 

χαρακτηρίζεται από δύο όψεις: α) η ενοποίηση όσον αφορά τα 

δεδομένα (data integration) και β) η ενοποίηση όσον αφορά τις 

επιχειρηματικές λειτουργίες - πεδία (business function integration). 

Πριν την αγορά του SCM συστήματος οι επιχειρήσεις πρέπει να 

έχουν επιβεβαιώσει ότι οι βάσεις δεδομένων των συστημάτων που 

πρόκειται να ενοποιηθούν έχουν συμβατές φόρμες, καθώς και ότι τα 

συστήματα έχουν συμβατές επιχειρηματικές διαδικασίες [77],

■ Οι απαιτήσεις του λογισμικού (πλατφόρμα, διαθεσιμότητας της τεχνικής 

υποστήριξης, ευελιξίας στις συχνές αλλαγές, user interfaces, 

εξοπλισμός), σε συνδυασμό με τη δομή - αρχιτεκτονική και τα 

συστήματα με τα οποία η επιχείρηση επικοινωνεί με τους πελάτες 

(CRMs) και τους προμηθευτές της (SRMs).

■ Το επίπεδο πολυπλοκότητας του συστήματος, σε συνδυασμό με το 

βαθμό πολυπλοκότητας που απαιτείται, έτσι ώστε η επιχείρηση να 

διασφαλίσει ότι το σύστημα που επέλεξε είναι το καταλληλότερο. Στην 

περίπτωση που σφάλει μία επιχείρηση στο θέμα αυτό και επιλέξει ένα 

σύστημα λιγότερο προηγμένο - πολύπλοκο, σε σχέση με το επίπεδό 

της, τότε είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα
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ανταγωνιστικότητας. Εάν πάλι επιλέξει ένα σύστημα περισσότερο 
πολύπλοκο - προηγμένο από τις δυνατότητές της, τότε θα οδηγηθεί σε 

σύγχυση, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να επενδύσει εκ' νέου και 

συνεπώς να αφιερώσει περισσότερο χρόνο και χρήμα. [8]

■ Τα συμπληρωματικά συστήματα που διαθέτει ο κατασκευαστής, προς 

την κατεύθυνση της υλοποίησης μίας ολοκληρωμένης ενότητα (suite) 

προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθούν οι πολυάριθμες λύσεις από 

πολυάριθμους κατασκευαστές και τα αλλεπάλληλα προβλήματα 

συμβατότητας - ενοποίησης.

■ Τη συνολική τιμή, στην οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται η 

προσαρμογή του συστήματος στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και η 

τεχνική υποστήριξη (απαραίτητες αναβαθμίσεις - συντηρήσεις), ως 

παράγοντες κόστους που υπερβαίνουν τις περισσότερες φορές την 

αρχική επένδυση. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να αποδοθεί στο κόστος 

συντήρησης των συστημάτων αυτών, κυρίως μετά τα δύο πρώτα χρόνια, 

αλλά και το κόστος εκπαίδευσης των χρηστών, αφού οι χρήστες ενός 

SCM συστήματος είναι μεν λιγότεροι από αυτούς ενός ERP, αλλά η 

εκπαίδευση είναι περισσότερο δύσκολη - εξειδικευμένη.

Με άλλα λόγια το ζητούμενο είναι η πληροφοριακή τεχνολογία, στην 

οποία η επιχείρηση ενδιαφέρεται να επενδύσει, να αντικατοπτρίζει 
πλήρως τους στόχους της επιχείρησης στον τομέα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας.

4.2.7 Ανάπτυξη συνεργιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της 
επιχείρησης

Η επιτυχής υλοποίηση συστημάτων SCM προϋποθέτει σε κάθε 

περίπτωση αφενός τη στενή συνεργασία - ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των 

στελεχών της επιχείρησης και αφετέρου τη συνεργασία με τους συνεργάτες, 

τους προμηθευτές, αλλά και τη βέλτιστη επικοινωνία με τους πελάτες.

Η συστημική προσέγγιση (systems approach) της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

ως βασική αρχή επιτυχίας, συνεπάγεται την αποτελεσματική βελτιστοποίηση 

των διαδικασιών της αλυσίδας, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των σταδίων
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της και όχι μεμονωμένες διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αντιληπτό ότι 

απαιτείται η συνεργασία και η συναίνεση των στελεχών της επιχείρησης που 

ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα - τομείς. Είναι, για παράδειγμα, προφανές 

ότι ένας παραγωγός που βελτιστοποιεί τις σχέσεις του με τους προμηθευτές 

του καταφέρνει να μειώσει σημαντικά το χρόνο παραγωγής ενός προϊόντος 

του, αλλά η ταχύτατη είσοδός του στην αγορά προϋποθέτει επιπλέον την 

ολοκληρωμένη βελτιστοποίηση και των διαδικασιών μεταφοράς και 

διακίνησης, καθώς και την ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών προς την 

κατεύθυνση αυτή. Στενή συνεργασία πρέπει επίσης να αναπτύσσεται και 

ανάμεσα στις δύο άκρες των πωλήσεων και των προμηθειών.

Η χρήση διατομεακών - διαλειτουργικών ομάδων είναι ο σύγχρονος 

και συνήθης τρόπος ανάμειξης διαφορετικών σταδίων της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και μεγιστοποίησης των ωφελειών. Το πρόβλημα όμως που 

συνήθως εμφανίζεται στην περίπτωση αυτή είναι ότι οι ομάδες αυτές 

συγκροτούνται χωρίς να έχει αναπτυχθεί νωρίτερα κάποια στρατηγική, στην 

οποία θα στηριχθεί η παραπάνω συνεργασία. Γίνεται δηλαδή αντιληπτό, ότι 

οι επιχειρήσεις θα πρέπει αρχικά να σχεδιάσουν μία ξεκάθαρη στρατηγική, 

καθορίζοντας διακριτούς ρόλους στους συμμετέχοντες και διασφαλίζοντας 

την αποφυγή επικαλύψεων.

Πέρα όμως από την ανάπτυξη συνεργασιών στο εσωτερικό των 

επιχειρήσεων, η νέα τάση που επικρατεί έντονα αφορά τη μεγίστη δυνατή 
εκμετάλλευση όλων των υφιστάμενων επενδύσεων μίας επιχείρησης 
σε πληροφορική τεχνολογία, με στόχο την ενδυνάμωση της 
εξωστρέφειάς της. Κυριότερο θεμέλιο για τη σύναψη συνεργασιών και 

συμφωνιών με εξωτερικούς συνεργάτες συνιστά η εσωτερική ενοποίηση των 

συστημάτων και η διασφάλιση της ομαλής πληροφοριακής ροής κατά μήκος 

όλων των τμημάτων της επιχείρησης.

Η σύναψη δεσμών συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, μέσα από 

καθορισμένα πρότυπα και διαδικασίες (π.χ. online marketplaces,) που 

επιτρέπουν τη δημιουργία επιχειρηματικών κοινοτήτων, κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική αφού ισοδύναμε! στην ουσία με την εξωτερική ενοποίηση των 

πληροφοριακών ροών δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. Στόχος της 

επιχείρησης είναι πλέον η είσοδος της εφοδιαστικής της αλυσίδας σε ένα 

δίκτυο συνεργατών, πωλητών και προμηθευτών και πελατών πολλαπλών
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επιπέδων, δηλαδή μία δυναμική επιχειρηματική κοινότητα συναλλαγών, η 

οποία συμβάλει περαιτέρω στον περιορισμό του κόστους και στην παροχή 

προς τους πελάτες υπηρεσιών με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία [76],

Ιδιαίτερα όσον αφορά τους προμηθευτές οι επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας 

τα οφέλη που αποκομίζουν από τη σύναψη στενών σχέσεων με αυτούς, 

τους εντάσσουν σε ειδικά προγράμματα, όπως ανάπτυξη προϊόντων, 

μείωση αποθεμάτων - κόστους, καθώς και εξειδικευμένες λειτουργίες στο 

χώρο της διανομής και διακίνησης. Για το λόγο αυτό, οι προμηθευτές πρέπει 

να καλύπτουν τις απαιτήσεις των κορυφαίων επιχειρήσεων, οι οποίες 

αποτελούν συνήθως τους κεντρικούς - εστιακούς (focal) κόμβους 

εφοδιαστικών αλυσίδων και να επενδύουν ανάλογα σε νέες τεχνολογίες 

(λογισμικό, τεχνολογίες υποστήριξης και εξοπλισμούς).

Είναι όμως κοινός τόπος ότι η εποπτεία που παρέχεται μέσα από τη 

σύναψη συνεργασιών δεν είναι πλέον αρκετή για να διασφαλίσει την 

αποδοτική διαχείριση των πληροφοριών κατά μήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Οι αυξημένες απαιτήσεις των πελατών καθιστούν αναγκαία τη 

δυνατότητα εντοπισμού πιθανών γεγονότων (events), που μπορούν να 

δημιουργήσουν προβλήματα στις ομαλές λειτουργίες της αλυσίδας. Στο θέμα 

αυτό επιβάλλεται η στενή συνεργασία των μελών της επιχειρηματικής 

κοινότητας συναλλαγών, προκειμένου να καθοριστούν αποτελεσματικοί 

επιχειρηματικοί κανόνες, που μπορούν να παρακολουθούνται στενά μέσα 

από την υλοποίηση κατάλληλων εφαρμογών - λειτουργικών περιοχών 

(Supply Chain Event Management systems - SCEMs), που θα διαθέτουν 

εξουσιοδοτήσεις άμεσων επεμβάσεων [76]

Συνοψίζοντας, στο πλαίσιο της σύναψης των παραπάνω εσωτερικών και 

εξωτερικών συνεργασιών, η επιχείρηση θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε 

το σύστημα SCM που θα προμηθευτεί να:

■ επιτρέπει στα τμήματα της επιχείρησης (π.χ. πωλήσεων, σχεδιασμού 

κατασκευών κ.α.) να συνεργάζονται στενά, χωρίς να δημιουργεί πεδία 

προστριβών (επαναλήψεις δεδομένων, ασάφειες αρμοδιοτήτων κ.α.)

■ η απόκριση της επιχείρησης προς τους εξωτερικούς συνεργάτες της - 

μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να είναι ταχύτατη και 

αποτελεσματική και να διασφαλίζει την απόλυτη εποπτεία των
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διαδικασιών, καθώς και τη δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης έκτακτων 

γεγονότων. Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει κατάλληλα πρότυπα και 

αρχιτεκτονικές, ανάλογες με αυτές των συνεργατών, έτσι ώστε να 
υπάρχει πλήρη συμβατότητα.

Το επίπεδο επένδυσης σε συστήματα και τεχνολογίες της 
εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί σήμερα το πιο καθοριστικό ίσως 

κριτήριο στη διαδικασία επιλογής συνεργατών και τη διαμόρφωση 
στρατηγικών συνεργασιών.

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης

4.2.8 Επιλογή αποτελεσματικών μέτρων απόδοσης

Η επιτυχής υλοποίηση εφαρμογών SCM αναδεικνύει σχεδόν πάντα και 

τις υπάρχουσες ατέλειες στις διαδικασίες αξιολόγησης των επιχειρήσεων και 

εστιάζεται στην ανάπτυξη περισσότερο ουσιαστικών μέτρων, τα οποία θα 

συμπεριληφθούν και θα λαμβάνονται υπόψη από το σύστημα. [79]

Το επόμενο ζητούμενο μετά από την υλοποίηση ενός συστήματος SCM, 

είναι η επιστροφή της επένδυσης (ROI) και η αξιολόγηση των βασικών 

λειτουργιών της επιχείρησης, με στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών. Για 

το ζήτημα αυτό υπάρχουν πολλές μέθοδοι και μέτρα που υιοθετούνται από 

τις επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση έχει τους δικούς της δείκτες απόδοσης, 

στους οποίους λόγω στρατηγικής δίνει μεγαλύτερη σημασία. Η ανάπτυξη 

δεικτών απόδοσης και συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarks) αποτελεί ένα 

σημαντικό βήμα για τον πλήρη έλεγχο της απόδοσης της επιχείρησης.

Τις περισσότερες φορές όμως οι δείκτες - μέτρα απόδοσης που 

επιλέγονται είναι γενικοί, με αποτέλεσμα να μη συνεισφέρουν σημαντικά 

στην αξιολόγηση των επιδόσεων και στην περαιτέρω εξειδικευμένη ανάλυση 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σε 

πολλές περιπτώσεις, παρόλο που παρακολουθούνται συστηματικά τα 

επίπεδα ασφαλείας αποθεμάτων για προϊόντα που προμηθεύεται η 

επιχείρηση, δε λαμβάνονται συνήθως υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά ενός 

κωδικού (SKU). Με τον τρόπο αυτό, δεν αναλύεται τελικά η αλληλεπίδραση 

που υπάρχει ανάμεσα στα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών και 

επένδυσης των αποθεμάτων. Επιπρόσθετα, τα επίπεδα της εξυπηρέτησης
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των πελατών συνήθως δεν ορίζονται ικανοποιητικά (δεν υπάρχουν μέτρα 

για την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας, τη χρονική διάρκεια μίας 

παραγγελίας πριν από τη διεκπεραίωση, καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης 
ως προς αυτή) ή παραποιούνται από πολλαπλούς υπολογισμούς.[29]

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συνεχώς τη δυνατότητα να αξιολογούν 

επαρκώς την απόδοσή τους σε διάφορους τομείς. Ο καθηγητής Bernard J. 

LaLonde αναφέρει ότι, όσον αφορά τα μέτρα αξιολόγησης της απόδοσης και 

της επιστροφής της επένδυσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον 

περιορισμό των αποθεμάτων και στα κόστη συναλλαγών. Στον τομέα αυτό, 

ο ίδιος θεωρεί ως απολύτως απαραίτητες και σχετικές με το περιβάλλον μίας 

εφοδιαστικής αλυσίδας τις ακόλουθες κατηγορίες ομάδων δεικτών: [80]

■ την αξιολόγηση της απόδοσης που σχετίζεται με την εξυπηρέτηση των 

πελατών, η οποία στην ουσία είναι η αξία της εφοδιαστικής αλυσίδας 

προς τον πελάτη. Οι δείκτες αυτοί διαφέρουν ανά πελάτη, αφού κάθε 

ένας θεωρεί προστιθέμενη αξία την προσφορά της εφοδιαστικής 

αλυσίδας προς τον ίδιο και την επιχείρησή του.

■ την αξιολόγηση των οικονομικών ωφελειών που απολαμβάνει η 

επιχείρηση και οι συνεργάτες της

■ την αξιολόγηση από την επιστροφή της επένδυσης, η οποία οφείλεται 

στη μείωση στα κόστη συναλλαγών από την εφαρμογή συγκεκριμένων 

στρατηγικών εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. πως η εφαρμογή του EDI, ως 

μέρος μίας στρατηγικής για την εφοδιαστική αλυσίδα επηρέασε τα 

συνολικά κόστη των συναλλαγών με ένα συγκεκριμένο σύνολο 

πελατών).

Τέλος, στο πλαίσιο του σύγχρονου ανταγωνισμού και των νέων τάσεων, 

οι δείκτες απόδοσης που υιοθετούνται κρίνεται χρήσιμο να λαμβάνουν 
ταυτόχρονα υπόψη τους όλα τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

προκειμένου να ενθαρρυνθεί με τον τρόπο αυτό η συνεργασία. [23]
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4.2.9 Χρήσιμες γενικές παρατηρήσεις

■ Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει μία κουλτούρα συνεχούς 
βελτίωσης - αναπροσαρμογής διαδικασιών SCM. Ένα τυπικό λάθος 

που κάνουν οι επιχειρήσεις είναι να εγκαθιστούν ένα σύστημα 

εφοδιαστικής αλυσίδας και στη συνέχεια να μειώνουν τη διοικητική 

προσπάθεια (επαναπαύονται) που απαιτείται για θέματα εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν επιτυχώς SCM συστήματα 

πρέπει να παραμείνουν εστιασμένες και να προσαρμόζουν συνεχώς την 

εφοδιαστική τους αλυσίδα στις ραγδαίες μεταβολές στον ανταγωνισμό 

και τις απαιτήσεις των πελατών [8]. Ο καθηγητής Bernard J. LaLonde 

τονίζει, άλλωστε, ότι όλα τα τμήματα του εξελισσόμενου όρου SCM 

βρίσκονται σε μία συνεχή μεταβολή. Η διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας δεν είναι ένας σταθερός όρος και κατ' επέκταση η εφαρμογή 

νέων τεχνολογιών στο χώρο αυτό είναι μία ιδιαίτερα δυναμική 

διαδικασία. [81]

■ Πελατοκεντρικός προσανατολισμός. Η επιτυχημένη εφοδιαστική 

αλυσίδα δε λειτουργεί με κύριο γνώμονα την προώθηση των προϊόντων 

προς τους πελάτες (push technology), αλλά στηρίζεται στα δεδομένα 

πραγματικής ζήτησης (pull technology) και προσαρμόζεται ταχύτατα στις 

συνεχείς μεταβολές των απαιτήσεων των πελατών [4],

■ Εκπαίδευση. Παρά το γεγονός ότι τα συστήματα SCM γίνονται ολοένα 

και περισσότερο φιλικά και προσιτά στους τελικούς χρήστες, η 

εκπαίδευση των χρηστών παραμένει ένας ιδιαίτερα κρίσιμος 

παράγοντας, ο οποίος εάν δεν προσεχτεί μπορεί να οδηγήσει σε 

πολλαπλά κρυφά κόστη (hidden costs). Η εκπαίδευση για την υλοποίηση 

ενός συστήματος SCM αφορά τις περισσότερες φορές όχι μόνο τους 

τελικούς χρήστες, αλλά και τα μεσαία στελέχη της επιχείρησης. Η εταιρία 

πρέπει να δεσμευτεί στην ανάθεση και εκπαίδευση των κατάλληλων 

ατόμων, οι οποίοι θα αφιερώσουν ένα σημαντικό τμήμα του χρόνου τους 

και προοδευτικά θα εκπονούν στρατηγικές αξιολογήσεις της πορείας του 

έργου. Η εκπαίδευση αυτή συνεπάγεται μία ολοκληρωμένη μεταφορά 

της τεχνολογίας μοντελοποίησης του συστήματος από τους πωλητές 

(vendors) και συχνά και τους συμβούλους που εκπονούν την μελέτη 

στην εταιρία που υλοποιείται [16].

■ Μελέτη σχετικών Case Studies. Στην πορεία υλοποίησης ενός SCM 

συστήματος καλό είναι τα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης να

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης
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μελετήσουν παρόμοιες περιπτώσεις σχεδιασμού και υλοποίησης 

(στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας, λύσεις που επιλέχθηκαν, 

σχεδιασμός, συνέργιες, χρόνος υλοποίησης κ.α.) Οι αναφορές στις 
προηγούμενες αυτές περιπτώσεις είναι σε κάθε περίπτωση μία καλή 

μέθοδος αξιολόγησης εφαρμογών - συστημάτων και προμηθευτών.

■ Καλλιέργεια μίας κουλτούρας αλλαγής. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις αποτυχίας επιχειρήσεων στην πορεία υλοποίησης ενός 

συστήματος SCM, η αιτία οφείλονταν στην ελλιπή οικοδόμηση σχέσεων 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Πολλές φορές η καλύτερη δυνατή στρατηγική για το χτίσιμο 

μίας εφοδιαστικής αλυσίδας αποτυγχάνει, γιατί τα στελέχη των 

επιχειρήσεων αντιτίθενται σθεναρά σε οποιαδήποτε αλλαγή. Ως 

αποτέλεσμα της αντίδρασης αυτής η στρατηγική αυτή τροποποιείται 

σημαντικά από τις αρχικές της βάσεις, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να 

αποκλίνει δραματικά από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μία 

προσέγγιση που βοηθάει ουσιαστικά στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης 

ανάμεσα στα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η προσομοίωση 
της διαδικασίας σχεδιασμού, πριν ουσιαστικά εφαρμοστεί σε μία 

εφοδιαστική αλυσίδα (επίδειξη της ικανότητας πραγματοποίησης 

συγκεκριμένων εργασιών και ανάλυση αποτελεσμάτων, ανάπτυξη 

αποτελεσματικής στρατηγικής εφοδιαστικής αλυσίδας, κ.α.). [79]

4.3 Συμπεράσματα - Αποτίμηση των κυριότερων βέλτιστων 
πρακτικών

Από τα προηγούμενα γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει μία μοναδική 
λύση που να επιλύει όλα τα προβλήματα κάθε επιχείρησης. Η 
ανάπτυξη μίας λύσης στην εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μία δυναμική 
διαδικασία που προϋποθέτει ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών και 
συνεργιών.

Ανάμεσα σ' αυτές πρωτεύουσα θέση κατέχει η απόλυτη στήριξη του 

έργου υλοποίησης από τους υψηλά ιπτάμενους στη διοίκηση της 
επιχείρησης. Οι διοικούντες οφείλουν να αποδώσουν στο εγχείρημα τους 

απαραίτητους πόρους και να προσεγγίσουν όσο το δυνατό περισσότερο 

τους τέσσερις βασικούς παράγοντες κόστους στην υλοποίηση μίας

Σελίδα 147



τεχνολογικής λύσης. Στην πορεία αυτή αποδεικνύεται συχνά πολύτιμη η 

συμμετοχή ενός κατάλληλου εξωτερικού συμβούλου

Από την άλλη μεριά, οι δυνητικοί προμηθευτές SCMs οφείλουν να 
κατανοήσουν επαρκώς τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της 
επιχείρησης και να αποφύγουν τις τάσεις ομαδοποίησης και

γενίκευσης, θεωρώντας ότι οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων 

χαρακτηρίζονται από ομαλούς ρυθμούς.

Παράλληλα, κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να υλοποιήσει ένα τέτοιο 

σύστημα οφείλει να αξιολογήσει λεπτομερειακά το σύνολο των εσωτερικών 

και εξωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζει, προκειμένου να εντοπίσει και

να αναμορφώσει τα οργανωσιακά εμπόδια και να δημιουργήσει 
σχέσεις εμπιστοσύνης.

Όσον αφορά το ρυθμό και τη θεώρηση της διαδικασίας υλοποίησης 
των συστημάτων SCM, είναι φανερό ότι το εύρος των σταδίων και 

διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας καθιστά πρακτικά αδύνατη την 

κάλυψη όλων των εφαρμογών του χώρου με ένα μόνο προϊόν. Για το λόγο 

αυτό, οι επιχειρήσεις προτιμούν συνήθως τις μικρές και καλά 
ορισμένες φάσεις υλοποίησης SCM συστημάτων. Αυτό όμως που είναι 

απαραίτητο να τονιστεί είναι ότι επιβάλλεται η συνολική θεώρηση και 
βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, με 

στόχο την εφαρμογή ενός συνεκτικού πλέγματος αναλυτικών 
εφαρμογών και τη συνολική αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, και όχι τη δημιουργία μεμονωμένων SCMs 
εφαρμογές - νησίδων ανάλυσης, οι οποίες παρέχουν τη μερική και όχι 
την ολική υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.

Οι επιχειρήσεις ανάλογα με την προσέγγιση υλοποίησης SCMs («Best 
of breed» ή πλήρως ενοποιημένη λύση από ένα προμηθευτή) που θα 

ακολουθήσουν οφείλουν να προσέξουν κάθε φορά ένα σύνολο ζητημάτων 

χρονικής διάρκειας (κίνδυνο απαξίωσης της εφαρμογής), συνεργιών και 

ενοποίησης με τα υπάρχοντα συστήματα (συνολική εποπτεία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας), ειδικών χαρακτηριστικών (εξάρτηση από 

προμηθευτή εγκλωβισμός κ.α.).

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices _____________________
Δημήτριος Γάγαλης
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Στη διαδικασία αξιολόγησης ενός SCM συστήματος οι επιχειρήσεις 

οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα όπως το σύνολο των 

δεδομένων που απαιτούνται από το SCM σύστημα, τα αναλυτικά 
χαρακτηριστικά του συστήματος, τα εργαλεία παρουσίασης που 
διαθέτει, το επίπεδο πολυπλοκότητάς του κ.α. Το ζητούμενο είναι η 
πληροφοριακή τεχνολογία, στην οποία η επιχείρηση ενδιαφέρεται να 

επενδύσει, να αντικατοπτρίζει πλήρως τους στόχους της επιχείρησης 
στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η ανάπτυξη συνεργιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της 
επιχείρησης διασφαλίζεται με τη χρήση διατομεακών - διαλειτουργικών 
ομάδων με διακριτούς ρόλους, μέσα από μία κατάλληλη στρατηγική. Η 
σύναψη συνεργασιών συμφωνιών με εξωτερικούς συνεργάτες προϋποθέτει 

την εσωτερική ενοποίηση των συστημάτων και τη διασφάλιση της 

ομαλής πληροφοριακής ροής κατά μήκος όλων των τμημάτων της 

επιχείρησης. Είναι άλλωστε γεγονός ότι ένα από τα καθοριστικότερα 

κριτήρια στη διαμόρφωση των σύγχρονων στρατηγικών συνεργασιών 
είναι το υψηλό επίπεδο επένδυσης σε συστήματα και τεχνολογίες 
εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στον τομέα αξιολόγησης των βασικών λειτουργιών της επιχείρησης, 

με στόχο την επιστροφή της επένδυσης (ROI), τον πλήρη έλεγχο της 

απόδοσης της επιχείρησης και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών, πρέπει να 

αποδίδεται μεγάλη βαρύτητα στην επιλογή αποτελεσματικών και 
εξειδικευμένων (όχι γενικών) μέτρων - δεικτών απόδοσης.

Τέλος η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει μία κουλτούρα συνεχούς 
βελτίωσης - αναπροσαρμογής διαδικασιών SCM, αφού η διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μία ιδιαίτερα δυναμική διαδικασία, να διαθέτει 

πελατοκεντρικό προσανατολισμό (pull technology), να δίνει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στο θέμα της εκπαίδευσης του προσωπικού της (παράγοντας 

κρυφού κόστους), να μελετήσει αναλυτικά σχετικά Case Studies 

προμηθευτών SCMs και να καλλιεργεί συνεχώς στα στελέχη της μία 

κουλτούρα αλλαγής, προκειμένου να αποφύγει πιθανές αντιδράσεις που 

θα την οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις από τους στόχους της.
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Οι βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης συστημάτων SCMs αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα μίας καλά σχεδιασμένης στρατηγικής, αφού η 
τεχνολογία συνιστά πλέον ένα καθοριστικό παράγοντα 
ανταγωνιστικότητας.

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices
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5.1 Εισαγωγή

Προκειμένου να διαπιστωθεί η εικόνα που παρουσιάζουν τα συστήματα 

SCMs στην Ελλάδα (ποια χρησιμοποιούνται περισσότερο, πότε άρχισαν να 

υλοποιούνται, τα κυριότερα οφέλη αλλά και προβλήματα που συνοδεύουν τα 

συστήματα αυτά, ικανοποίηση επιχειρήσεων και αναγκαιότητα των SCMs 

κ.α.) πραγματοποιήθηκε από τα τέλη Μαϊου έως τα τέλη Ιουνίου 2002 
σχετική έρευνα στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας. Η 

έρευνα αυτή υποστηρίχθηκε από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και την Ελληνική Εταιρία Logistics (EEL) (Παραρτήματα 

Θεσσαλονίκης και Αθηνών). Το υλικό της έρευνας (Εισαγωγικό σημείωμα, 

Σύντομη περιγραφή SCM λογισμικών και Ερωτηματολόγιο 14ων ερωτήσεων, 

κυρίως κλειστού τύπου) ακολουθεί στο παράρτημα, στο τέλος του 5ου 

κεφαλαίου.

Για το σχεδίασμά και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της

έρευνας, καθώς και για την υλοποίησή της, ακολουθήθηκαν στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι γενικοί άξονες διεξαγωγής 
δειγματοληπτικών ερευνών, όπως αυτοί καταγράφονται από την 

καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου 

Αθηνών κα. Νότα Κυριαζή στο 3° κεφάλαιο του βιβλίου «Η Κοινωνιολογική 
Έρευνα», 4η έκδοση, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα [85]. Το

ερωτηματολόγιο της έρευνας σχεδιάστηκε έχοντας ως κύριο στόχο να 

παρουσιάσει σε γενικές γραμμές την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο 

των SCMs, με σύντομες σε πλήθος και έκταση, κατανοητές κλειστές 

ερωτήσεις, χωρίς να κουράσει τις επιχειρήσεις που θα προχωρούσαν στη 

συμπλήρωσή του. Το ερωτηματολόγιο απευθύνονταν κυρίως σε 

επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση SCMs, αφού μετά τις 

τρεις πρώτες ερωτήσεις οι επιχειρήσεις που δε διέθεταν τέτοιες εφαρμογές 

ολοκλήρωναν τη συμπλήρωσή του. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που διέθεταν 

κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω λογισμικά ή υποσυστήματά τους 

συνέχιζαν μέχρι το τέλος (14η ερώτηση) τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου.

Στάλθηκαν περισσότερα από 400 ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις 

μέλη του ΣΒΒΕ και της EEL, καθώς επίσης και σε ένα μεγάλο αριθμό
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επιχειρήσεων που επιλέχθηκαν από το Χρυσό Οδηγό του ΟΤΕ, με 

γνώμονα τις δραστηριότητές τους. Στις τελευταίες αυτές επιχειρήσεις έγινε 

πρώτα μία τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπεύθυνους logistics ή 

μηχανογράφησης ή παραγωγής, προκειμένου να ενημερωθούν επαρκώς για 

το σκοπό και το περιεχόμενο της έρευνας και στη συνέχεια τους απεστάλη 

ηλεκτρονικά το σχετικό υλικό.

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν τελικά 54 επιχειρήσεις, αποστέλλοντας 

συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, ενώ παράλληλα ένα σημαντικός αριθμός 

επιχειρήσεων ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι δε διαθέτει συστήματα αυτής της 

κατηγορίας. Σε κάθε περίπτωση, το δείγμα της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε ανέρχεται στις 54 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 37 

δήλωσαν ότι διαθέτουν ένα ή περισσότερα λογισμικά SCM ή 
υποσυστήματά τους. Επιπλέον απεστάλησαν από επιχειρήσεις άλλα δύο 
(2) ερωτηματολόγια, τα οποία όμως κρίθηκαν ότι δεν ήταν επαρκώς 

συμπληρωμένα και επομένως θεωρήθηκαν άκυρα.

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης

5.2. Το δείγμα

Πρέπει να τονιστεί ότι λόγω της ιδιομορφίας της έρευνας στην ουσία 

μιλάμε για δύο δείγματα. Το πρώτο δείγμα (Δείγμα Α) αφορά το σύνολο των 

επιχειρήσεων που απάντησαν μέχρι και την 3η ερώτηση, ενώ το δεύτερο 

δείγμα (Δείγμα Β) είναι αντικειμενικά το κύριο δείγμα της έρευνας, δηλαδή το 

σύνολο των επιχειρήσεων που προχώρησαν στην πλήρη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα Δείγματα Α και Β, ως 

προς τους τομείς - κλάδους δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.
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Δείγμα A: Επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα 
(με ή χωρίς SCMs)

□ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
□ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΟΤΩΝ
□ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΕΩΝ,ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ
□ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
■ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
□ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ
□ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
□ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ,ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
■ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
□ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
□ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
□ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ,ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
□ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ
■ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Στο Δείγμα Α ξεχωρίζουν οι βιομηχανίες ειδών διατροφής και οι εταιρίες 

εισαγωγών (ειδών) διατροφής με ποσοστό 29,6%, οι αλυσίδες διανομής 

διακίνησης και οι εταιρίες μεταφορών με 7,4% έκαστη, οι υφαντικές 

βιομηχανίες, οι βιομηχανίες ειδών υποδήσεων, ενδυμασίας και ειδών από 

ύφασμα και οι βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα με 5,6% 

έκαστη και οι διάφορες βιομηχανίες - επιχειρήσεις με 14,8%. Στην κατηγορία 

«ΔΙΑΦΟΡΕΣ» περιλαμβάνονται χημικές βιομηχανίες καπνοβιομηχανίες, 

εταιρίες παροχής υπηρεσιών Β2Β, τεχνικές οικοδομικές εταιρίες, κ.α., 

καθεμία από τις οποίες λαμβάνει ποσοστό μικρότερο από 3%.

Οσον αφορά το Δείγμα Β, δηλαδή το δείγμα των επιχειρήσεων που 

διαθέτουν SCMs παρατηρούμε από το αντίστοιχο γράφημα ότι ξεχωρίζουν 

κατ' ανάλογο τρόπο οι βιομηχανίες ειδών διατροφής και οι εταιρίες 

εισαγωγών (ειδών) διατροφής με ποσοστό 27%, οι αλυσίδες διανομής 

διακίνησης με ποσοστό 11%, οι εταιρίες μεταφορών με 8% και οι διάφορες 

βιομηχανίες - επιχειρήσεις με 16%.

Στην κατηγορία «ΔΙΑΦΟΡΕΣ» περιλαμβάνονται οι υφαντικές βιομηχανίες 

και οι βιομηχανίες ειδών υποδήσεων, ενδυμασίας και ειδών από ύφασμα, οι 

βιομηχανίες ποτών, οι χημικές βιομηχανίες, καθώς και εταιρίες παροχής
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υπηρεσιών B2B, καθεμία από τις οποίες λαμβάνει ποσοστό μικρότερο από

3%.

Δείγμα Β: Επιχειρήσεις που διαθέτουν μία ή περισσότερες 
SCM εφαρμογές

□ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
■ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
□ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
□ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ,ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
□ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
□ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
□ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
■ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ,ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
□ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ
□ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και τα κυριότερα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων.

5.3 Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας

Ερώτηση 1η: (δικαίωμα πολλαπλών επιλογών)

Ποιες κατηγορίες λογισμικών Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

(Supply Chain Management) χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας;

Μία πρώτη εικόνα των απαντήσεων στην ερώτηση αυτή μας δείχνει 

(εικόνα 1) ότι ξεχωρίζουν αισθητά οι κατηγορίες ERP module με 38,9%, και 

οι Best of Breed λύσεις WMS και OMS, με ποσοστά χρήσης που 

ανέρχονται στο 35,2% και 33,3% αντίστοιχα. Ακολουθούν με 13% τα 

συστήματα MES, ενώ το 7,4% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι έχει 

προχωρήσει στην υλοποίηση APS και TMS. Επιπλέον, το 3,7% των 

επιχειρήσεων ανέφερε στην επιλογή «Άλλο» ότι για τη διαχείριση της 

εφοδιαστικής του αλυσίδας χρησιμοποιεί τεχνολογίες Β2Β και Service 

Management. Τέλος, στην ίδια ερώτηση, λίγο λιγότερο από το 1/3 των
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επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα (31,5%) απάντησε ότι δε 
χρησιμοποιεί κανένα απολύτως από τα SCMs. Οι τελευταίες αυτές 

επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μετά την 

3η ερώτηση.

Πρέπει όμως να τονιστεί ότι τα παραπάνω ποσοστά δηλώνουν το πλήθος 

των επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον μία από τις παραπάνω λύσεις και 

αυτό διότι στην 1η ερώτηση οι επιχειρήσεις είχαν το δικαίωμα πολλαπλών 

επιλογών. Γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι ένας σημαντικός αριθμός 

επιχειρήσεων από αυτές που συμμετείχαν δήλωσαν ότι διαθέτουν 

περισσότερα από ένα SCMs. Για να ξεχωρίσουν οι κύριες τάσεις που 

σκιαγραφούν τις επιλογές των επιχειρήσεων στο χώρο των SCMs (δηλαδή 

π.χ. ποιο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχει προχωρήσει μόνο σε 

υλοποίηση WMS ή μόνο σε ERP module ή μόνο σε κάποιο συγκεκριμένο 

συνδυασμό - π.χ. OMS & WMS - ενότητα εφαρμογών) χρησιμοποιήθηκε η 

Συνδυαστική. Από τη Συνδυαστική γνωρίζουμε ότι το πλήθος των δυνατών 

συνδυασμών που μπορούν να προκύψουν ανάμεσα στις επτά διαφορετικές 

επιλογές της 1ης ερώτησης ισούται με 127, όμως στην περίπτωση του 

δείγματος οι συνδυασμοί που τελικά προέκυψαν είναι 23. Από αυτούς, οι 

επικρατέστεροι συνδυασμοί - επιλογές SCMs, όπως διακρίνεται και στην 

εικόνα 2 αφορούν μεμονωμένες εφαρμογές ERP modules (21,6%), WMS 

(13,5%), συνδυασμούς OMS & ERP modules (8,1%), ενώ ακολουθούν με 

5,4% και άλλοι συνδυασμοί εφαρμογών όπως ERP module & WMS, OMS & 

WMS & ERP module κ.α. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συνδυασμοί λύσεων
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SCM που εμφανίζονται στην εικόνα 2 αποτελούν περίπου το 65% των 

συνολικών επιλογών των επιχειρήσεων, ενώ κάθε ένας από τους 

υπόλοιπους 16 συνδυασμούς των SCM λύσεων δε ξεπερνά το 2,7%.
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Εικόνα 2: Επικρατέστερες επιλογές SCMs

5,4%

5,4%

5,4%

21,6%

13,5%

□ ERP module

□ WMS

□ OMS & ERP module

□ WMS & ERP module

■ OMS & WMS & ERP 
module

□ OMS & WMS & TMS

□ OMS& WMS

Ερώτηση 2η:
Σχεδιάζετε στο άμεσο μέλλον να υλοποιήσετε κάποιες από τις 

παραπάνω ή και άλλες SCM εφαρμογές ;

Εάν Ναι (παρακαλώ αναφέρατε το είδος της εφαρμογής)

Όπως διακρίνεται και από την εικόνα 3, το 50% των επιχειρήσεων 

δηλώνει κατηγορηματικά ότι σκοπεύει να προχωρήσει στην υλοποίηση SCM 

εφαρμογών. Αντίθετα, το 25,9% δε σχεδιάζει την υλοποίηση τέτοιων 

εφαρμογών, ενώ για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων 

(20,4%) οι υπεύθυνοι συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δηλώνουν ότι δε 

γνωρίζουν τις προθέσεις - σχέδια της διοίκησης. Τέλος το 3,7% των 

επιχειρήσεων αποφεύγουν να απαντήσουν στην ερώτηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παραπάνω απαντήσεις των 

επιχειρήσεων όταν αυτές ομαδοποιηθούν σε «έχοντες SCMs» και «μη 

έχοντες SCMs». Ειδικότερα, και όσον αφορά τους «έχοντες SCMs» το 

48,6% σκοπεύει να προχωρήσει σε νέες SCM εφαρμογές, ενώ αντίθετα το 

32,4% δε σχεδιάζει κάτι ανάλογο στο άμεσο μέλλον. Στους μη «έχοντες 

SCMs» ποσοστό 52,9% σκοπεύει να προχωρήσει σε κάποια ή κάποιες
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SCM λύσεις, ενώ αντίθετα μόλις το 11,8% δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται να 

αναπτύξει παρόμοιες λύσεις.

Εικόνα 3: Σχεδιάζετε στο μέλλον να υλοποιήσετε 
κάποια SCM εφαρμογή;

20,4%

25,9%

3,7%

50,0%
□ Ναι

□ Οχι

□ Δε γνωρίζω

□ Δεν απαντούν

Στην ίδια ερώτηση ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να 

υλοποιήσουν SCMs στο προσεχές μέλλον να αναφέρουν το είδος της 

εφαρμογής (ή των εφαρμογών) που τους ενδιαφέρει. Από τις απαντήσεις 

που δόθηκαν διαπιστώνεται (εικόνα 4) ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για 

εφαρμογές όπως WMS (33,3%), ERP module (22,2%), MES (22,2%), APS 

(18,5%) και TMS (14,8%). Σημαντικό είναι και το ενδιαφέρον για εφαρμογές 

OMS (11,1%), καθώς και για μία ολοκληρωμένη ERP λύση στο χώρο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (11,1%).

Εικόνα 4: Δυνητική αγορά ενδιαφερομένων για
υλοποίηση SCMs

□ APS

3,7% □ ERP module

11,1% 

7,4% , 

11,1% > 1 18,5%

□ WMS

□ TMS 

HCPFR
□ MES

3,7% ^ 3^==*->s22,2%

3,7% □ PO system
22,2% ' 33,3% ■ OMS

3,7% J □ Πλήρη ενοποίηση

14,8% □ ERP εγκατάσταση

□ Εσωτερική ανάπτυξη SCM
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Ερώτηση 3n:

Πόσο θα σας ενδιέφερε το ενδεχόμενο ενοικίασης τέτοιων 

εφαρμογών, μέσω του Internet (φαινόμενο Application Service 

Providers - ASP);

Τα αποτελέσματα της ερώτησης αυτής, όπως φαίνεται και από την εικόνα 

5, καταδεικνύουν ότι η επιλογή ενοικίασης SCMs μέσω του διαδικτύου, 

παρόλο που διαθέτει πλήθος πλεονεκτημάτων, δε θεωρείται ελκυστική από 

τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το 29,6% ενδιαφέρεται ελάχιστα, το 27,8% 

αρκετά, το 25,9% ξεκαθαρίζει ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου να προχωρήσει 

σε ενοικίαση SCMs εφαρμογών, ενώ μόλις ένα ποσοστό της τάξης περίπου 

του 15% δηλώνει σοβαρό ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό.

Εικόνα 5: Ενδιαφέρον για ενοικίαση εφαρμογών 
SCMs μέσω Internet (ASP)

Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Δεν
απαντούν

Ερώτηση 4Π:

Πότε εφαρμόσατε για πρώτη φορά συστήματα SCM;

Από την ερώτηση αυτή και μέχρι το τέλος του ερωτηματολογίου 

συμμετέχουν μόνο οι επιχειρήσεις (37 το πλήθος) που δήλωσαν στην 1η 

ερώτηση ότι έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον μία SCM εφαρμογή.

Η εικόνα 6 παρουσιάζει το τέλος της δεκαετίας του 1990, αλλά και τις 

αρχές του 21ου αιώνα ως τις περιόδους εκείνες στις οποίες έγιναν και 

γίνονται σημαντικά βήματα, και στην Ελλάδα, στον τομέα της υλοποίησης 

συστημάτων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το
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άθροισμα των SCMs υλοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και το 

1997 ισούται με τις αντίστοιχες υλοποιήσεις για την περίοδο 1997 - 2000. 

Παράλληλα και οι SCMs υλοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές 

της πρώτης δεκαετίας του 21ou αιώνα δείχνουν να κινούνται σε ανάλογα 

υψηλά επίπεδα.

Ερώτηση 5η:

Πόσο χρόνο χρειαστήκατε για να υλοποιήσετε το λογισμικό SCM 

στην επιχείρησή σας;

Η χρονική περίοδος υλοποίησης που ξεχωρίζει (32,4%) είναι η συνήθης 

για τα SCMs περίοδο 3-6 μηνών. Σημαντικό, αλλά σχετικά φυσιολογικό, 

εμφανίζεται (εικόνα 7) και το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρειάστηκαν, 

κατά μέσο όρο πάντα, 6-9 μήνες (18,9%), ενώ μάλλον προβληματίζει το 

γεγονός ότι το 19% περίπου των επιχειρήσεων χρειάζονται για το ίδιο θέμα 

περισσότερο από 12 μήνες.

Μία περαιτέρω ανάλυση των απαντήσεων των επιχειρήσεων έδειξε ότι 

όλες οι επιχειρήσεις που υλοποίησαν ένα WMS ολοκλήρωσαν σε 3 - 6 

μήνες, ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων που ολοκλήρωσε την εφαρμογή 

ενός ERP module στο ίδιο χρονικό διάστημα ανέρχεται στο 62,5%.
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Εικόνα 7: Χρόνος, κατά μέσο όρο, που απαιτήθηκε για την 
υλοποίηση SCM συστήματος

32,4%

Λιγότερο από 3 3-6 μήνες 6-9 μήνες 9-12 μήνες Περισότερο από
μήνες 12 μήνες

Ερώτηση 6η\ (Δικαίωμα πολλαπλής επιλογής)

Ποιες δραστηριότητες της επιχείρησής σας στοχεύετε να ενισχύσετε 

με το λογισμικό SCM;

Από τα αποτελέσματα της εικόνας 8 ξεχωρίζουν με μεγάλη διαφορά ο 

έλεγχος των αποθεμάτων (86,5%), ο οποίος θεωρείται παντού και πάντα το 

βαρόμετρο της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αποθήκευση 

(75,7%), ο έλεγχος παραγγελιών των πελατών (64,9%), καθώς και η 

βέλτιστη εποπτεία διαδικασιών και η διανομή - διακίνηση με ποσοστό 

59,5% έκαστη. Στο σημείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι 

περισσότερες από τις παραπάνω διαδικασίες που επιθυμούν να ενισχύσουν 

οι επιχειρήσεις σχετίζονται άμεσα με τα υψηλά ποσοστά των συστημάτων 

WMS και OMS της 1ης ερώτησης.

Εικόνα 8: Κυριότερες δραστηριότητες που ενισχύονται με το SCM σύστημα

Άλλο

Βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας 

Εναρμόνιση της προσφοράς με τη ζήτηση 

Βέλτιστη εποπτεία διαδικασιών 

Έλεγχο αποθεμάτων 

Έλεγχο παραγγελιών πελατών 

Σχεδίασμά Παραγωγής 

Διανομή - Διακίνηση 

Αποθήκευση
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Όσον αφορά την επιλογή «Άλλο» της ερώτησης ίδιας αυτής, ορισμένες 

επιχειρήσεις θεωρούν ότι η υλοποίηση SCMs, πέρα από τις παραπάνω 

δραστηριότητες, διευκολύνει τις διαδικασίες ISO 9002, μειώνει το κόστος 

διεκπεραίωσης παραγγελιών, αυξάνει την παραγωγικότητα του (όχι άμεσα) 

παραγωγικού προσωπικού, ενισχύει την εφαρμογή Just In Time (JIT), 

crossdocking, First In First Out (FIFO), Last In First Out (LIFO), First Ended 

First Out (FEFO), Quality assurance and Quality control (Qa & Qc) και 

συμβάλλει αποτελεσματικά στην αυστηρή οριοθέτηση των χρόνων 

απόκρισης.

Εοώτηση Τ:

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι υποστηρίζεστε σήμερα από το 

λογισμικό SCM;

Το πλήθος των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνουν αρκετά (48,7%) 

έως πολύ ικανοποιημένες (27%), ενώ ένα αξιοσημείωτο ποσοστό της 

τάξεως του 10,8% δηλώνει είναι ελάχιστα ικανοποιημένο (εικόνα 9). Αξίζει 

να σημειωθεί ότι καμία από τις επιχειρήσεις δε διάλεξε στην ερώτηση αυτή 

την επιλογή «Καθόλου».

Εοώτηση &1:
Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης;

Μπορεί βέβαια οι επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι είναι αρκετά έως πολύ 

ικανοποιημένες με τις λύσεις που έχουν, αλλά η διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι πράγματι ένας δυναμικός, συνεχώς εξελισσόμενος με
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ραγδαίους ρυθμούς, τομέας στον οποίο προκύπτουν ολοένα και 

μεγαλύτερες απαιτήσεις. Κάτω από το πρίσμα αυτό, οι επιχειρήσεις, στη 

συντριπτική πλέον πλειοψηφία τους, εκτιμούν (εικόνα 10) ότι τα περιθώρια 

βελτίωσης των υφιστάμενων εφαρμογών τους είναι αρκετά (64,9%) έως 

πάρα πολλά (32,4%).

Ερώτηση 9η: (Δικαίωμα πολλαπλής επιλογής)

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυριότερα οφέλη - πλεονεκτήματα από 

την εφαρμογή των συστημάτων αυτών;

Στην ερώτηση αυτή, καθώς και στις ερωτήσεις 10 έως και 12 ζητήθηκε 

από τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν με χρήση κλίμακας από το 1 

(ελάχιστη σημαντικότητα) έως το 10 (υψηλότερη σημαντικότητα). Οι 

αξιολογήσεις αυτές ομαδοποιήθηκαν ως εξής:

Ομάδα - Χαρακτηρισμός Κλίμακα
Ελάχιστα σημαντικό όφελος / πρόβλημα / παράγοντας κόστους: 1 έως και 4

Αρκετά σημαντικό όφελος / πρόβλημα / παράγοντας κόστους: 5 και 6

Πάρα πολύ σημαντικό όφελος / πρόβλημα / παράγοντας 

κόστους:

7 έως και 10

Στην εικόνα 11 έχουν συγκεντρωθεί όλες οι αξιολογήσεις των 

επιχειρήσεων όσον αφορά τα πέντε (5) προτεινόμενα οφέλη από την 

υλοποίηση SCMs. Παρατηρούμε ότι οι επιχειρήσεις ξεχωρίζουν, με ιδιαίτερα
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υψηλά ποσοστά σημαντικότητας το Υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης 

πελατών (Customer Service - 81,1%), τον Καλύτερο έλεγχο και την 

Εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας (64,9%), και τη Μείωση στα κόστη που 

συνεπάγεται ταυτόχρονη αύξηση των κερδών (51,4%). Αντίθετα, οι 

επιχειρήσεις δεν επιλέγουν ως σημαντικά οφέλη («Δεν απαντούν») και 

μάλλον αγνοούν την Αύξηση του μεριδίου αγοράς και τη Συνεργασία με 

άλλους προμηθευτές. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, τα ποσοστά αποχής 

είναι ιδιαίτερα υψηλά και ανέρχονται στο 59,5% και 48,7% αντίστοιχα.

Εικόνα 11: Κυριότερα οφέλη από την υλοποίηση SCMs

Πάρα πολύ 
σημαντικό 

όφελος

Αρκετά
σημαντικό

όφελος

Ελάχιστα
σημα\β|β%

όφελος

Δεν απαντούν

81,1%

65%
59,50%

□ Συνεργασία με 
άλλους προμηθευτές 
(Collaborative SC)

□ Αύξηση του μεριδίου 
αγοράς

□ Υψηλότερο 
Customer Service

□ Καλύτερο έλεγχο - 
ορατότητα της SC

□ Μείωση στα κόστη 
αύξηση κερδών

Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι ορισμένες (13,5%) από τις επιχειρήσεις 

του δείγματος αναφέρουν και αξιολογούν επιπλέον ως «Πάρα πολύ 

σημαντικά οφέλη» από την υλοποίηση των SCMs την αύξηση της 

παραγωγικότητας του (όχι άμεσα) παραγωγικού προσωπικού, τη βελτίωση 

της διαδικασίας διεκπεραίωσης προμηθευτών, τον καλύτερο έλεγχο 

αποθεμάτων, την ορθολογικότερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, την 

αναβάθμιση δεξιοτήτων μέσω εξειδικευμένης κατάρτισης (on the job 

training), καθώς και τη διευκόλυνση της παραγωγής.
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Ερώτηση Iff1: (Δικαίωμα πολλαπλής επιλογής)

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίσατε ή αντιμετωπίζετε από την εφαρμογή των συστημάτων 

αυτών;

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices

Εφαρμόζοντας την ίδια ομαδοποίηση των αξιολογήσεων στα τέσσερα (4) 

προτεινόμενα προβλήματα, που εμφανίζονται στην πορεία υλοποίησης 

SCM λύσεων, προέκυψαν (εικόνα 12) τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Εικόνα 12: Κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι 
επιχειρήσεις στην πορεία υλοποίησης SCMs

Πάρα πολύ 
σημαντικό 
πρόβλημα

Αρκετά
σημαντικό
πρόβλημα

Ελάχιστα
σημαντικό
πρόβλημα

Δεν απαντούν

18,10%
I 29,73%

21,62%

J 18,90% 
13,51%

I 21,62%

Ί 35,10%
18,92% 
“2160% 

27,03%

59,50%

□ Ελλιπής υποστήριξη από 
κατασκευαστή του 
συστήματος

□ Προβλήματα συμβατότητας 
με προηγούμενες 
εφαρμογές της εταιρίας ή 
των συνεργατών της

□ Έλλειψη δέσμευσης - 
Αδυναμία κατανόησης του 
θέματος από τη διοίκηση

□ Έλλειψη κατάλληλων 
στελεχών επιχείρησης

Ως πιο σημανπκά από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις 

θεωρούνται κατά κύριο λόγο τα προβλήματα συμβατότητας με 

προηγούμενες εφαρμογές και η έλλειψη κατάλληλων στελεχών (σε κάθε ένα 

από τα ζητήματα αυτά το 43,24% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι 

αντιμετώπισε Αρκετά έως Παρά πολύ σημαντικό πρόβλημα). Αξίζει βέβαια 

να τονιστεί ιδιαίτερα ότι μέσα από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων 

προκύπτει πως η συντριπτική πλειοψηφία των διοικήσεων είχε κατανόηση 

του θέματος και δεσμεύτηκε να υποστηρίξει την πορεία υλοποίησης ενός ή 

περισσότερων SCMs (καμία επιχείρηση δε θεωρεί ότι αντιμετώπισε Αρκετά 

σημαντικά ή Πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα στον τομέα αυτό, ενώ μόνο 

το 1/5 περίπου των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετώπισε ελάχιστα 

σημαντικά προβλήματα). Από την άλλη μεριά όμως, προκαλεί μάλλον 

έκπληξη το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αναφέρουν την ελλιπή υποστήριξη 

του κατασκευαστή του συστήματος ως ένα από τα λιγότερο επώδυνα
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προβλήματα στην πορεία υλοποίησης ενός SCMs, αφού το 35,1% τη θεωρεί 

ως Ελάχιστα σημαντικό πρόβλημα, ενώ μόνο μία στις τέσσερις επιχειρήσεις 

(25%) τη θεωρεί ως Αρκετά ή Πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι τα ποσοστά αποχής (δεν απαντούν) των 

επιχειρήσεων στην ερώτηση αυτή ήταν σχετικά αυξημένα.

Επιπλέον, ορισμένες επιχειρήσεις (8,1%), πέρα από τα προβλήματα που 

καλούνται να αξιολογήσουν στην ερώτηση αυτή, αναφέρουν ότι 

αντιμετώπισαν ως εξίσου σημαντικά προβλήματα την ελληνοποίηση του 

εφαρμοστέου λογισμικού και τη χρηστική απόδοση της ορολογίας στις 

ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, την έλλειψη υποστηρικτικών διαδικασιών 

που θα συνεισέφεραν στη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων συστημάτων, 

καθώς και ορισμένα σφάλματα, που εμφανίστηκαν κατά τη χρήση.

Ερώτηση 11η:

Έχετε κάνει εκτίμηση (έστω και άτυπη) των αποτελεσμάτων από 

την υλοποίηση της SCM εφαρμογής ;

Εάν Ναι, μπορείτε να αναφέρετε αντίστοιχα τις εκτιμήσεις - 

ποσοστά (σ' ένα σύνολο δεικτών απόδοσης);

Από την εικόνα 13 βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις που προχώρησαν σε 

εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση SCMs ανέρχονται στο 

51,4% του δείγματος, δηλαδή σχεδόν μία στις δύο επιχειρήσεις.

Εικόνα 13: Επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει σε, 
έστω και άτυπες, εκτιμήσεις αποτελεσμάτων

□ Δεν έχουν κάνει εκτίμηση 
αποτελεσμάτων
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Ακολουθούν οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων αυτών σ' ένα σύνολο 

γενικών δεικτών απόδοσης.

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices

Εικόνα 14: Εκτιμήσεις επιχειρήσεων όσον αφορά 
τη μείωση των αποθεμάτων

15,8% 15,8%

57,9%

□ < 10% □ 10% - 20% □ >20% □ Δεν απαντούν

Από την εικόνα 14 παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων (57,9%) δηλώνει ότι, μέσω της υλοποίησης των συστημάτων 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, οδηγήθηκε σε μείωση των 

αποθεμάτων σε ποσοστό 10% - 20%. Επιπλέον, το 15,8% των 

επιχειρήσεων αναφέρει αντίστοιχη μείωση σε επίπεδα μικρότερα του 10%, 

ενώ οι επιχειρήσεις που κατάφεραν να περιορίσουν τα αποθέματά τους 

περισσότερο από 20% ανέρχονται στο 10,5%. Τέλος, το 15,8% των 

επιχειρήσεων δεν αναφέρει εκτίμηση.

Εικόνα 15 : Εκτιμήσεις επιχειρήσεων όσον αφορά 
τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των 

παραγγελιών

10,5% 5,3%

□ < 10%
□ 10% -20%

□ 30%-40%

□ >40%

Η Δεν απαντούν
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Όσον αφορά τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των παραγγελιών 

(εικόνα 15) παρατηρούμε ότι και πάλι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

(47,4%) αναφέρει περιορισμό στα επίπεδα του 10% - 20%. Αξιοσημείωτο 

είναι και το ποσοστό (26,3%) των επιχειρήσεων που επιτυγχάνει ανάλογους 

περιορισμούς στα επίπεδα του 30% - 40%, ενώ το 10,5% των επιχειρήσεων 

δηλώνει ότι κατάφερε να περιορίσει τους χρόνους διεκπεραίωσης των 

παραγγελιών σε ποσοστά μεγαλύτερα του 40%. Τέλος, μόλις το 5,3% των 

επιχειρήσεων αναφέρει μείωση του αντίστοιχου δείκτη απόδοσης σε 

επίπεδα μικρότερα του 10%, ενώ δεν προκύπτει ανάλογη εκτίμηση από το 

10,5% των επιχειρήσεων. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι καμία 

επιχείρηση δε δήλωσε παρόμοιες μειώσεις σε επίπεδα μεγαλύτερα του 20% 

και μικρότερα του 30%.

Εικόνα 16 : Εκτιμήσεις επιχειρήσεων όσον αφορά 
τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των 

πελατών

□ < 10%
□ 10% - 20%

□ >20%
□ Δεν απαντούν

Στην εικόνα 16 παρατηρούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

(52,6%) αναφέρει ότι η υλοποίηση συστημάτων SCMs τις οδήγησε σε 

βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών σε ποσοστό 10% - 

20%. Επιπλέον, ένα σημαντικό πλήθος επιχειρήσεων που αντιστοιχεί στο 

15,8%, αναφέρει ανάλογα αποτελέσματα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, 

ενώ ένας μικρότερος αριθμός επιχειρήσεων (10,5%) αναφέρει παρόμοια 

βελτίωση σε ποσοστό μικρότερο του 10%. Αξίζει να τονιστεί, γι' ακόμη μία 

φορά, το υψηλό ποσοστό των επιχειρήσεων (21,1%) που αποφεύγουν να 

απαντήσουν ή δεν έχουν προχωρήσει σε ανάλογη εκτίμηση.
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Στη συνέχεια ακολουθούν τρεις ακόμη γενικοί δείκτες απόδοσης των 

επιχειρήσεων, από την παρουσίαση των οποίων όμως δεν μπορούν να 

εξαχθούν βάσιμα συμπεράσματα, αφού τα ποσοστά των επιχειρήσεων που 

αγνόησαν τους δείκτες αυτούς ή απέφυγαν να απαντήσουν είναι ιδιαίτερα 

υψηλά.

Ως προς τη συντόμευση του κύκλου παραγωγής προϊόντων, το 63,2% 

των επιχειρήσεων δεν ανέφερε εκτίμηση. Από τις επιχειρήσεις που 

προχώρησαν σε εκτιμήσεις του δείκτη αυτού το 21,1% αναφέρει συντόμευση 

του κύκλου παραγωγής προϊόντων σε ποσοστό 10% - 20%, το 10,5% 

δηλώνει ανάλογα αποτελέσματα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, ενώ 

μόλις το 5,3% των επιχειρήσεων οδηγείται σε παρόμοια συντόμευση σε 

ποσοστά μικρότερα του 10%.

Εικόνα 18 : Εκτιμήσεις επιχειρήσεων όσον αφορά την αύξηση 
των εσόδων και τη μείωση στα μεταφορικά κόστη

□Αύξηση εσόδων

□ Μείωση στα μεταφορικά 
κόστη

Ανάλογη ή και ακόμη μεγαλύτερη είναι η αποχή των επιχειρήσεων στους 

γενικούς δείκτες απόδοσης της αύξησης των κερδών και της μείωσης στα
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μεταφορικά κόστη (73,7% και 68,4% αντίστοιχα). Το μόνο στοιχείο που 

μπορεί να σχολιαστεί, πέρα από την αποχή, είναι το γεγονός ότι περίπου μία 

στις πέντε επιχειρήσεις (21,1%) αναφέρει αύξηση κερδών σε ποσοστό 5% - 

10%, ενώ ακριβώς ο ίδιος αριθμός επιχειρήσεων δηλώνει ότι πέτυχε μείωση 

στα μεταφορικά κόστη σε ποσοστό μικρότερο του 5%.

Τέλος, αξίζει να προσεχθεί ότι ορισμένες μόνο επιχειρήσεις από όσες 

προχώρησαν σε εκτιμήσεις (21,1%) ανέφεραν ότι προχώρησαν σε 

εκτιμήσεις επιμέρους δεικτών, όπως μείωση του κόστους διαχείρισης (10%), 

μείωση του κόστους απόκτησης των προϊόντων κατά 5-25% - ανάλογα με το 

είδος, μείωση σφαλμάτων κατά 15%, πιστοποίηση / θεσμοθέτηση των 

διαδικασιών επίτευξης αποτελέσματος, μέσω ιεραρχικά τηρουμένων 

προδιαγραφών και παράλληλης ελαχιστοποίησης των παρατηρούμενων 

εκάστοτε αποκλίσεων - χρονικών, ποιοτικών και ποσοτικών (15%), 

εξειδικευμένη κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού/ αύξηση συνολικής 

παραγωγικότητας - αποδοτικότητας επί μέρους μονάδων (20%), καθώς και 

μείωση κόστους διαχείρισης παραγγελιών μέχρι την αποστολή (δεν 

αναφέρεται εκτίμηση).

Ερώτηση 12η:
Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας κόστους που 

αντιμετωπίσατε στην πορεία εφαρμογής του SCM λογισμικού ;

Εικόνα 19: Οι μεγαλύτεροι παράγοντες κόστους στην πορεία 
υλοποίησης SCMs

Πάρα πολύ 
σημαντικός 
παράγοντας 

κόστους

I 10,8%

21,6%
] 35,1% 

29,7%

Αρκετά
σημαντικός
παράγοντας

κόστους

Ελάχιστα
σημαντικός
παράγοντας

κόστους

Δεν απαντούν

J 27%
118,9%

116,2%
Π 21,6%

21,6% 
16,2%

| 32,4%
51,4%

□ Προβλήματα ενοποίησης με 
υπάρχοντα συστήματα 
συνεργατών

□ Προβλήματα συμβατότητας με 
παλαιότερα πληροφοριακά 
συστήματα

□ Συντονισμός ενδοπ/κής ομάδας με 
προμηθευτές SW

□ Εκπαίδευση ανθ/νου δυναμικού
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Αρκετά έως Πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες κόστους στην πορεία 

υλοποίησης SCMs συνιστούν κατά κύριο λόγο (εικόνα 19) ο συντονισμός 

της ενδοεπιχειρησιακής ομάδας με τους προμηθευτές λογισμικού και η 

εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης (καταλαμβάνουν 

ποσοστό 62,1% έκαστος). Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάσταση 

απόψεων των επιχειρήσεων όσον αφορά το κόστος που μπορεί να 

προκύψει από τα προβλήματα συμβατότητας των SCMs με τα παλαιότερα 

πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης, αφού το 35,1% θεωρεί τον 

παράγοντα αυτό ιδιαίτερα κοστοβόρο, ενώ ένα ανάλογο περίπου ποσοστό 

επιχειρήσεων (32,4%) αγνοεί την ερώτηση ή αποφεύγει να απαντήσει. 

Τέλος, οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι τα προβλήματα ενοποίησης με τα 

υπάρχοντα συστήματα συνεργατών δεν οδηγούν σε αρκετά σημαντικά ή 

πάρα πολύ σημαντικά κόστη (αθροιστικά μόλις στο 21,6%), ενώ και στην 

περίπτωση αυτή περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις (51,4%) δεν απαντά.

Ορισμένες από τις επιχειρήσεις (8,1%) ανέφεραν επίσης ως πάρα πολύ 

σημαντικούς παράγοντες κόστους την απαιτούμενη επένδυση σε υλικό 

(Hardware), τις ανθρωποημέρες που απαιτήθηκαν για βελτίωση 

/τροποποίηση/ προσαρμογή των επιμέρους modules του λογισμικού σε 

actual και real time ανάγκες και γενικότερα τα κόστη προσαρμογής του 

λογισμικού στις ανάγκες της επιχείρησης.

Ερώτηση 12Ρ

Έχετε υλοποιήσει στην επιχείρησή σας Enterprise Resource 
Planning (ERP) σύστημα;

Εάν Ναι, η SCM εφαρμογή είναι μέρος - τμήμα (module) του ERP, 
αποτελεί ξεχωριστή ενότητα που συνεργάζεται με το ERP ή είναι κάτι 
άλλο (αναφέρατε);

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων όπως παρατηρούμε από 

την εικόνα 20 (81,1%) διαθέτει ERP σύστημα, το οποίο βέβαια συνεργάζεται 

στο πλαίσιο της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας είτε με κάποιο ή 

κάποια ERP SCM modules, είτε με Best of Breed εφαρμογή, είτε υπάρχει 

ένας συνδυασμός των δύο προηγούμενων περιπτώσεων.
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Η κατανομή των SCMs διακρίνεται στην εικόνα 21. Παρατηρούμε ότι το 

2,7% έχει προχωρήσει στη διεπιχειρησιακή διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (Β2Β SCM εφαρμογή), το 16,2% διαθέτει μεμονωμένη Best of 

Breed λύση (κυρίως WMS), το 32,4% διαθέτει μία ή περισσότερες 

εξειδικευμένες SCM λειτουργικές περιοχές του ERP (ERP SCM modules), 

ενώ το υπόλοιπο 48,6% των επιχειρήσεων έχει εφαρμόσει ένα συνδυασμό 

ERP και Best of Breed συστημάτων. Η τελευταία αυτή ομάδα χωρίζεται σε 

δύο υποομάδες - υποσύνολα: στις επιχειρήσεις που διαθέτουν ταυτόχρονα 

ένα ή περισσότερα ERP SCM modules και μία η περισσότερες Best of 

Breed λύσεις (27%), καθώς και στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τα 

παραδοσιακά ERP και μία η περισσότερες Best of Breed λύσεις (21,6%).

Εικόνα 21: Κατανομή εφαρμογών SCM

2,7%

□ Β2Β SCM εφαρμογή 
Ο Μόνο Best of Breed
□ Μόνο ERP SCM module(s)
□ ERP SCM module & Best of Breed 
■ ERP & Best of Breed
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Ερώτηση 14η
Πιστεύετε ότι το SCM λογισμικό είναι απαραίτητο σε μία επιχείρηση 

ή καλύπτεται από τις βασικές λειτουργικές περιοχές ενός ERP 

συστήματος;

Στην τελευταία αυτή ερώτηση της έρευνας διαφαίνεται ξεκάθαρα (εικόνα 

22) ότι οι επιχειρήσεις εκτιμούν ως απολύτως αναγκαίες τις SCM εφαρμογές 

(54,1%), ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων που θεωρούν ότι το SCM 

λογισμικό καλύπτεται από τις βασικές λειτουργικές περιοχές ενός ERP 

(35,1%) είναι φανερά επηρεασμένο από τα νέα ERPs, τα οποία 

συνοδεύονται και από λειτουργικές περιοχές SCM.

5.4 Κυριότερα συμπεράσματα έρευνας

Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας οδηγούν σε ένα σύνολο 

βασικών συμπερασμάτων αναφορικά με τις κυρίαρχες τάσεις των SCMs 

στην Ελληνική πραγματικότητα. Ειδικότερα:

■ Οι συνήθεις SCMs εφαρμογές στο χώρο των ελληνικών 

επιχειρήσεων είναι οι λειτουργικές περιοχές SCM ενός ERP (ERP SCM 

modules ή ERP modules) με 38,9%, και οι Best of Breed λύσεις WMS 

(35,2%) και OMS με 33,3%. Από περαιτέρω ανάλυση, με χρήση της 

Συνδυαστικής, προκύπτει ότι οι επικρατέστερες μεμονωμένες εφαρμογές 

ή συνδυασμοί SCMs είναι τα ERP SCM modules με 21,6%, τα WMS με
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13.5% και ο συνδυασμός ERP SCM module & OMS με 8,1%. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι καμία από τις επιχειρήσεις δεν έχει αναπτύξει, 
τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ένα πλήρες σύνολο - ενότητα SCMs 
εφαρμογών.

■ Μία στις δύο επιχειρήσεις σκοπεύουν να προχωρήσουν στην 
υλοποίηση SCM εφαρμογών, σχεδόν μία στις τρεις δε σχεδιάζει κάτι 

ανάλογο, ενώ ένας στους πέντε υπεύθυνους συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου δήλωσαν ότι δε γνωρίζουν τις προθέσεις της 

διοίκησης. Από τους μη έχοντες SCMs, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι 

μόνο το 11,8% ανέφερε ότι δεν ενδιαφέρεται να αναπτύξει παρόμοιες 

λύσεις. Οι επιχειρήσεις δείχνουν σε κάθε περίπτωση ουσιαστικό 
ενδιαφέρον και αναγνωρίζουν το ρόλο των SCMs.

■ Η εικόνα της δυνητικής αγοράς καταδεικνύει σημαντικές δυνατότητες 

ανάπτυξης εφαρμογών, όπως WMS (33,3%), ERP SCM module και 

MES με 22,2% αντίστοιχα, APS με 18,5% και TMS με 14,8%. 

Παρατηρούμε, σε σχέση με τα ποσοστά χρήσης SCMs, ότι οι 

λειτουργικές περιοχές SCM ενός ERP και τα WMS παρουσιάζουν 

σταθερή ανάπτυξη, ενώ τα APS και TMS εμφανίζουν ισχυρά αυξητικές 

τάσεις.

■ Παρόλο που η επιλογή ASP (ενοικίαση εφαρμογών SCMs από το 

Internet) διαθέτει πολλαπλά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα στον τομέα του 

κόστους, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (55,5%) θεωρεί τη 

λύση αυτή ελάχιστα έως καθόλου ελκυστική, ενώ ένα ποσοστό μόλις 

της τάξεως του 15% περίπου δηλώνει σοβαρό ενδιαφέρον για το ζήτημα. 

Το φαινόμενο ASP φαίνεται ότι δεν έχει ακόμη ωριμάσει στη συνείδηση 

των ελληνικών επιχειρήσεων, ίσως και λόγω της παραδοσιακής 
κουλτούρας των επιχειρήσεων να μην είναι εύκολα δεκτικές σε θέματα 

που προϋποθέτουν το διαμοιρασμό ευαίσθητων - ανταγωνιστικά 

κρίσιμων δεδομένων τους.

■ Οι επιχειρήσεις τοποθετήθηκαν στην αγορά των SCMs κυρίως από το 

1994 και μετά, ενώ οι υλοποιήσεις των εφαρμογών αυτών εμφανίζουν 

ραγδαία ανάπτυξη από το 1998 και έπειτα. Η περίοδος 1998 - 2000 

αποτέλεσε σταθμό για την είσοδο των επιχειρήσεων στο χώρο (35,1% 

εγκατέστησαν SCMs), ενώ περίπου μία στις τρεις επιχειρήσεις 

προχώρησαν στην υλοποίηση SCMs μετά το 2000. Η ανάπτυξη SCM 

εφαρμογών στην Ελλάδα έχει σημειώσει έκρηξη στα τέλη της δεκαετίας 

του 1990 και συνεχίζεται ικανοποιητικά μέχρι σήμερα.

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices
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■ Ως προς τη χρονική διάρκεια που απαιτήθηκε κατά μέσο όρο για την 

υλοποίηση SCMs ξεχωρίζει και στην ελληνική πραγματικότητα η 

συνήθης περίοδο των 3-6 μηνών (32,4% - κυρίως για Best of 

Breed λύσεις), ενώ ακολουθούν οι περίοδοι των 6-9 μηνών και 

περισσότερο των 12 μηνών, με 18,9% αντίστοιχα. Η τελευταία από τις 

περιόδους αυτές προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, αφού 

θεωρείται σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα μία μακρά περίοδο για 
υλοποίηση ανάλογων εφαρμογών. Σε γενικές γραμμές, οι χρόνοι 
που παρουσιάζονται από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι 

ικανοποιητικοί και αντικατοπτρίζουν μία αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των προμηθευτών 
τους.

■ Οι επιχειρήσεις αναζητούν μέσα από τα SCMs κατά κύριο λόγο τον
πληρέστερο έλεγχο των αποθεμάτων τους (86,5%), την ενίσχυση 
των λειτουργιών της αποθήκευσης (75,7%), τον έλεγχο των 
παραγγελιών (64,9%), καθώς και τη βέλτιστη εποπτεία των 
διαδικασιών και τις λειτουργίες που αφορούν τη διανομή και τη 
διακίνηση με 59,5% αντίστοιχα.

■ Παρόλο που οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι υποστηρίζονται σε μεγάλο 

βαθμό από το λογισμικό SCM, αναγνωρίζουν παράλληλα τα 

σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης που μπορούν να 

προσδώσουν στις υφιστάμενες SCM εφαρμογές τους. Η

πληροφοριακή τεχνολογία στο χώρο του SCM είναι πράγματι 
μία δυναμική (συνεχώς εξελισσόμενη) διαδικασία και οι

επιχειρήσεις δείχνουν να αντιλαμβάνονται ότι στον τομέα αυτό

απαιτείται συνεχής εγρήγορση.
■ Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τα πολλαπλά οφέλη των συστημάτων 

SCMs, τα κυριότερα από τα οποία είναι το υψηλότερο επίπεδο 
εξυπηρέτησης πελατών (81,1%), ο καλύτερος έλεγχος και η 

εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας (64,9%) και η μείωση στα 

κόστη που συνεπάγεται ταυτόχρονη αύξηση των κερδών 

(51,4%).

■ Ως κυριότερα προβλήματα στην πορεία υλοποίησης των συστημάτων 

SCM ξεχωρίζουν τα προβλήματα συμβατότητας με προηγούμενες 

εφαρμογές και η έλλειψη κατάλληλων στελεχών (43,2% 

αντίστοιχα). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην
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πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι υπήρξε μία πλήρης 
κατανόηση των αναγκών υλοποίησης των SCMs και ξεκάθαρη 
δέσμευση των διοικούντων για την υποστήριξη του θέματος. 
Ένα ακόμη σημείο που καταδεικνύει σε γενικές γραμμές τα 

ικανοποιητικά επίπεδα συνεργασίας ανάμεσα στους 
προμηθευτές των SCMs και τις επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι 

μόνο μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δηλώνει ότι αντιμετώπισε κάποιο 

σημαντικό πρόβλημα στη συνεργασία αυτή.

■ Σχεδόν μία στις δύο επιχειρήσεις φέρονται να έχουν 
προχωρήσει σε εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων που 

καρπώθηκαν από τα SCMs και από αυτές, η συντριπτική 
πλειοψηφία αναφέρει μεμονωμένες και όχι εκτενείς εκτιμήσεις, 

ακόμη και στους προτεινόμενους, ιδιαίτερα γενικούς, δείκτες 

απόδοσης. Με άλλα λόγια, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων 

εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση περιορισμένες. Με βάση τα 

παραπάνω δεδομένα, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι οι επιχειρήσεις 
ή δεν έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένους μηχανισμούς 
αξιολόγησης - εκτίμησης των αποτελεσμάτων τους ή είναι 
επιφυλακτικές ως προς την κοινοποίηση των εκτιμήσεων τους 
για τα αποτελέσματα και τις ωφέλειες που καρπώθηκαν, αφού 

θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουν τα ανταγωνιστικά τους 

πλεονεκτήματα από την υλοποίηση των συστημάτων αυτών, ή απλά 

δεν έχουν προλάβει να προχωρήσουν σε επιμέρους 

αξιολογήσεις εξαιτίας της σχετικά πρόσφατης (για την πλειοψηφία 

τέλη 1990 - αρχές 2000) υλοποίησης SCMs.

■ Ως προς τις επιμέρους εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, η μεγάλη 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναφέρει ότι κατάφερε να περιορίσει 
τα αποθέματά της, το χρόνο διεκπεραίωσης των παραγγελιών 
και να βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της σε 

ποσοστά 10% - 20%.

■ Στους μεγαλύτερους παράγοντες κόστους στην πορεία υλοποίησης 

SCMs ξεχωρίζουν, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά (62,1% έκαστος), ο 

συντονισμός της ενδοεπιχειρησιακής ομάδας με τους 

προμηθευτές λογισμικού και η εκπαίδευση του ανθρώπινου 

δυναμικού. Τα ζητήματα αυτά συνιστούν για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις στο διεθνές περιβάλλον παράγοντες «κρυφού 

κόστους» (hidden costs), γεγονός που επιβεβαιώνεται και στην

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices
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ελληνική πραγματικότητα. Παράλληλα, εντοπίζεται μία προφανής 
διάσταση απόψεων στο ζήτημα της συμβατότητας των SCMs με 
τα παλαιότερα πληροφοριακά συστήματα, αφού μία στις τρεις 

επιχειρήσεις αναγνωρίζει το ζήτημα αυτό ως ιδιαίτερα κοστοβόρο, 

ενώ εξίσου υψηλά είναι τα ποσοστά των επιχειρήσεων που αγνοούν - 

δεν απαντούν ή θεωρούν το ζήτημα αυτό ελάχιστης σημαντικότητας.

■ To ERP αποτελεί τη τεχνολογική ραχοκοκαλιά της πλειοψηφίας 
(81,1%) των επιχειρήσεων του δείγματος και κατά συνέπεια 

αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα του στην υποστήριξη των 
διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το σύστημα ERP 

συνεργάζεται τις περισσότερες φορές είτε με κάποια ή κάποιες 

ενσωματωμένες λειτουργικές περιοχές SCM (ERP module), είτε με 

κάποια Best of Breed αυτόνομη - μεμονωμένη λύση, (π.χ. WMS, 

OMS κ.α.) είτε εφαρμόζεται κάποιος συνδυασμός των δύο παραπάνω 

πρακτικών.

■ Ως προς την κατανομή των SCM εφαρμογών, ιδιαίτερα ενισχυμένο 
διαφαίνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που διαθέτουν 

αποκλειστικά μία ή περισσότερες λειτουργικές περιοχές SCM 
ενός ERP (32,4%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που έχουν εφαρμόσει μία ή περισσότερες Best of 
Breed λύσεις (16,2%). Σε κάθε περίπτωση, το πλήθος των 
επιχειρήσεων (48,6%) αναφέρει ότι έχει προχωρήσει σε 
συνδυασμό ERP (με ή χωρίς λειτουργικές περιοχές SCM) και Best 

of Breed συστημάτων, δηλαδή έχει ακολουθήσει την πλέον 
κατάλληλη για τα διεθνή δεδομένα τεχνολογική προσέγγιση 
διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

■ Οι περισσότερες επιχειρήσεις (54,1%) αναγνωρίζουν ως απολύτως 
απαραίτητες τις SCM εφαρμογές, ενώ το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 

(35,1%) που θεωρεί ότι αυτές καλύπτονται από τα ERPs είναι 

προφανώς επηρεασμένο από τα σύγχρονα ERPs - τέλη δεκαετίας 

1990, τα οποία συνοδεύονται από λειτουργικές περιοχές SCM.
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5.5 Παράρτημα - Υλικό έρευνας
5.5.1 Εγκύκλιος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

ΑΠΔ. 406
Θεσσαλονίκη 9 Μαΐου 2002

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46/2002

Προς τις
Βιομηχανίες & τους Συνδέσμους 
Μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος

Θέμα: Έρευνα στο χώρο των συστημάτων διαχείρισης της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας

Αγαπητέ κύριε / κυρία,

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος έχει κατ' επανάληψη 
υλοποιήσει και υποστηρίξει ένα πλήθος ερευνών και μελετών, με στόχο 
τον εντοπισμό προβλημάτων, εμποδίων και ελλειμμάτων 
ανταγωνιστικότητας, την καταγραφή τους και τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Εκτιμώντας ότι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain 
Management) και οι νέες τάσεις που τη συνοδεύουν αποτελούν πλέον 
ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα, ικανά να προωθήσουν αποτελεσματικά την 
ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η διοίκηση του Συνδέσμου 
εκφράζει την υποστήριξή της στην έρευνα του κ. Δημήτρη Γάγαλη, 
αναλυτή του ΣΒΒΕ, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
μεταπτυχιακής του εργασίας (Thesis) στην ειδικότητα των 
Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο τίτλος 
της εργασίας είναι «Συστήματα Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - 
Μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής - Βέλτιστες πρακτικές» και τα εξαγόμενα 
της έρευνας αυτής θα παρουσιαστούν στην 5η ενότητα με τον τίτλο: «Η 
Ελληνική Πραγματικότητα».

Η διοίκηση του ΣΒΒΕ θεωρεί ότι η προσπάθεια καταγραφής της 
υπάρχουσας κατάστασης στον ελληνικό επιχειρηματικό χώρο, όσον αφορά 
τα Συστήματα Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain 
Management Systems), και γενικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας 
αυτής αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το 
λόγο αυτό καλεί τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην προσπάθεια 
αυτή.

Παρακαλούμε θερμά να προωθήσετε το επισυναπτόμενο υλικό 
(εισαγωγικό σημείωμα ερωτηματολογίου, σύντομη περιγραφή των 
κυριότερων SCM λογισμικών και Ερωτηματολόγιο) στο Διευθυντή 
Logistics ή στο Διευθυντή Παραγωγής ή στο Διευθυντή 
Μηχανογράφησης της εταιρίας σας, προκειμένου να συμπληρωθεί 
κατάλληλα και να συμβάλλεται ενεργά με την πολύτιμη συμμετοχή σας 
στην ολοκλήρωση της πρωτογενούς αυτής έρευνας.

Με εκτίμηση
Δρ. Αναστάσιος Αλεξανδρίδης 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
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5.5.2 Εισαγωγικό Σημείωμα Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο της 

μεταπτυχιακής μου εργασίας (Thesis) για το Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Πληροφοριακά Συστήματα» του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το θέμα της εργασίας είναι: «Ανάλυση 
Συστημάτων Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Μελέτες 
περιπτώσεων εφαρμογής - Βέλτιστες πρακτικές» (Supply Chain 

Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices).

To ερωτηματολόγιο αποτελείται από ένα μικρό αριθμό κλειστών 
ερωτήσεων και έχει ως κύριο στόχο του να δώσει μία, κατά το δυνατό, 

ικανοποιητική εικόνα του βαθμού εφαρμογής των συστημάτων SCM, 
χωρίς να κουράσει τους συμμετέχοντες (οι επιχειρήσεις που δεν έχουν 

εφαρμόσει τέτοια συστήματα ολοκληρώνουν τη συμπλήρωσή του μετά την 

τρίτη (3η) ερώτηση).

Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τα ερωτηματολόγια της 

έρευνας αυτής θα παρουσιαστούν στην 5η ενότητα της μεταπτυχιακής μου 

εργασίας, με τίτλο: «Η Ελληνική πραγμαπκότητα» (διείσδυση των 

συστημάτων SCM στην ελληνική επιχειρηματικότητα).

Στην προσπάθειά μου αυτή να διερευνήσω το χώρο των SCMs έχω την 

τιμή να υποστηρίζομαι από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(Σ.Β.Β.Ε.) και την Ελληνική Εταιρία Logistics.

Για την πληρέστερη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, και κατ' 

επέκταση για την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων του, παρακαλώ 

θερμά να συμπληρωθεί από το Διευθυντή Logistics ή το Διευθυντή 
Παραγωγής ή το Διευθυντή Μηχανογράφησης της επιχείρησής σας. Οι 

απαντήσεις κάθε επιχείρησης είναι απολύτως εμπιστευτικές και θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Στην περίπτωση που οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις που 

συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο επιθυμεί να της αποσταλούν τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας, παρακαλώ να σημειώσει στην 

τελευταία σελίδα του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου όλα τα

απαραίτητα στοιχεία της.
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Γνωρίζοντας ότι είναι πολύ εύκολο να ξεχαστεί ένα ερωτηματολόγιο, θα 
ήθελα να σας τταρακαλέσω θερμά, για την όσο το δυνατό πιο σύντομη 
ανταπόκρισή σας - συμπλήρωση και αποστολή του ερωτηματολογίου (όχι 
αργότερα από την Τετάρτη 26 Ιουνίου). Η συμμετοχή σας στην έρευνα 
συμβάλει στην τεκμηριωμένη ενδυνάμωση των συμπερασμάτων της και για 

το λόγο αυτό είναι πολύτιμη.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για το 

χρόνο που πρόκειται να αφιερώσετε για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. Παραμένω πάντοτε στη διάθεσή σας για πιθανές 

διευκρινήσεις και περαιτέρω συνεργασία.

Με εκτίμηση 

Δημήτριος Γάγαλης

Αναλυτής, Τμήμα Μελετών και Τεκμηρίωσης

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Πλατεία Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 54625

Τηλέφωνο: 031 0 539817, εσωτ. 209, Fax: 031 0 541933

e-mail: D.Gaqalis@sbbe.qr

5.5.3 Σύντομη περιγραφή των κυριότερων SCM λογισμικών

Enterprise Resource Planning SCM module (ERP SCM module). To

σύστημα ERP αποτελεί τον κορμό σχεδιασμού και προγραμματισμού για 

μεγάλες εταιρίες. Τα συνήθη modules - λειτουργικές περιοχές ενός ERP 

αφορούν τα οικονομικά, τις αγορές, τη μισθοδοσία, τους ανθρώπινους 

πόρους, καθώς και άλλες διοικητικές λειτουργίες. Τα τελευταία χρόνια οι 

κατασκευαστές ERP συστημάτων έχουν αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα της 

μοντελοποίησης ως προς τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, εντάσσοντας στα προϊόντα τους νέα modules - 

λειτουργικές περιοχές για το σκοπό αυτό.

Advanced Planning and Scheduling (APS). Πρωταρχικά 

χρησιμοποιήθηκε για το σχεδίασμά και τον προγραμματισμό των 

κατασκευαστικών λειτουργιών. Είναι ένα ισχυρότατο αναλυτικό εργαλείο, οι 

λειτουργικές περιοχές (modules) του οποίου εκτείνονται από το σχεδίασμά 

της ζήτησης (demand planning) και των αποθεμάτων έως τη σχεδίαση του 

δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain network planning).
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Order Management System (OMS). To σύστημα αυτό διαχειρίζεται τις 

παραγγελίες των πελατών και ουσιαστικά συνιστά το πρώτο σημείο επαφής 

της επιχείρησης με τους πελάτες της. Λαμβάνει, επικυρώνει, επεξεργάζεται, 

τιμολογεί, δίνει προτεραιότητα, επισπεύδει και ακόμη εκδίδει τιμολόγια για 

τους πελάτες. Αποτελεί πραγματικά τη γέφυρα μεταξύ του σχεδιασμού - 

προγραμματισμού (Supply Chain Planning) και της εκτέλεσης (Supply chain 

Execution) της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενεργώντας ως το τελευταίο βήμα 

του προγραμματισμού και το πρώτο βήμα της εκτέλεσης.

Manufacturing Execution Systems (MES). To λογισμικό αυτό είναι 

εγκατεστημένο στον κόσμο της παραγωγής. Οι ενέργειές του γίνονται 

δυναμικά και σε πραγματικό χρόνο, αντισταθμίζοντας τις μετατοπίσεις στη 

διαθεσιμότητα μηχανών παραγωγής, τα επίπεδα καταλόγων, τις 

προτεραιότητες παραγγελιών, κ.α.. Το σύστημα MES αποδέχεται τις 

προβλέψεις στοιχείων, τις πληροφορίες προγραμματισμού και τις δαπάνες 

από τα συστήματα APS και ERP. Κατόπιν το λογισμικό φροντίζει για την 

εξισορρόπηση όλων αυτών των δεδομένων με την πραγματική κατάσταση 

στο χώρο των καταστημάτων και οι αποφάσεις παραγωγής λαμβάνονται 

άμεσα.

Warehouse Management System (WMS). To σύστημα WMS λειτουργεί 

μέσα στους τέσσερις τοίχους της αποθήκης εμπορευμάτων ή του καταλόγου 

κεντρικής διαχείρισης διανομής, της εκπλήρωσης των παραγγελιών, του 

εξοπλισμού χειρισμού υλικών και της εργασίας. Το λογισμικό κατευθύνει 

δυναμικά και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες, από τη λήψη των προϊόντων 

έως την αποστολή τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το WMS 

χρησιμοποιούνται για να ενημερώσουν τις κεντρικές βάσεις δεδομένων, 

προκειμένου να αρχίσουν την τιμολόγηση και να διαμορφώσουν τα 

μηνύματα επικοινωνίας για τους πελάτες.

Transportation Management System (TMS). Ο αρχικός στόχος ενός 

TMS είναι να ρυθμιστεί το δίκτυο μεταφορών μιας επιχείρησης και να 

μειωθούν τα έξοδα αποστολής. Οι αρχικές λειτουργίες περιλαμβάνουν τη 

διαχείριση εργασίας στο τμήμα αποστολών, το σχεδίασμά και την ετοιμασία 

της παραγγελίας και τον προγραμματισμό των αποστολών. Το λογισμικό 

διαχειρίζεται τις εισερχόμενες, τις εξερχόμενες και τις διεπιχειρησιακές 

αποστολές, εστιάζοντας στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, χωρίς να θυσιάσει 

τις απαιτήσεις εξυπηρέτησης των πελατών ή των εμπορικών εταίρων.
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5.5.4 Ερωτηματολόγιο Έρευνας

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μεταπτυχιακή Εργασία :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

(ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

Δημήτρης Γάγαλης 

Μεταπτυχιακός Φοιτητής
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Ερώτηση 1η :
Ποιες κατηγορίες λογισμικών Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
(Supply Chain Management) χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας ;
(Δικαίωμα πολλαπλής επιλογής)
(επισυνάπτεται μία σύντομη περιγραφή των κυριότερων SCM λογισμικών)

Advanced Planning and Scheduling (APS) | |

Manufacturing Execution Systems (MES) 1 |

Order Management System (OMS) | 1

Warehouse Management System (WMS) 1 |

Transportation Management System (TMS) | |

ERP module (λειτουργική περιοχή ενός ERP συστήματος) | |

Άλλο Ια (παρακαλώ αναφέρατε)..................................................... | 1

Κανένα απολύτως * 1 1

* Εάν Κανένα απολύτως, τότε μετά την ολοκλήρωση της τρίτης (3η) ερώτησης 
έχετε ολοκληρώσει και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. (Παρακαλώ 
αναφέρατε τυχόν Παρατηρήσεις - Σχόλια στην τελευταία σελίδα)

Ερώτηση 2Ρ
Σχεδιάζετε στο άμεσο μέλλον να υλοποιήσετε κάποιες από τις 
παραπάνω ή και άλλες SCM εφαρμογές ;_____________________________

Ναι □ Όχι Δεν γνωρίζω

Εάν Ναι (παρακαλώ αναφέρατε το είδος της εφαρμογής)

Ερώτηση &
Πόσο θα σας ενδιέφερε το ενδεχόμενο ενοικίασης τέτοιων εφαρμογών, 
μέσω του Internet (φαινόμενο Application Service Providers - ASP)

Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ Παρά Πολύ

□ Π □ Π □

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟΥ
για τις επιχειρήσεις που δε χρησιμοποιούν σήμερα Κανένα απολύτως SCM 
λογισμικό.

(Παρακαλώ αναφέρατε τυχόν Παρατηρήσεις - Σχόλια στην τελευταία σελίδα
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Ερώτηση 4η
Πότε εφαρμόσατε για πρώτη φορά συστήματα SCM ;

Πριν το 1990 □ 1994-1997 □
Μετά το 2000 □

1990- 1993 U 1998-2000 □

Ερώτηση 5η
Πόσο χρόνο χρειαστήκατε για να υλοποιήσετε το λογισμικό SCM στην 
επιχείρησή σας;___________________________________________________

Λιγότερο από 3 μήνες

3 έως 6 μήνες

6 έως 9 μήνες

9 έως 12 μήνες

Περισσότερο από 12 μήνες

Ερώτηση 6η
Ποιες δραστηριότητες της επιχείρησής σας στοχεύετε να ενισχύσετε 
με ΤΟ λογισμικό SCM ; (Δικαίωμα πολλαπλής επιλογής)

Αποθήκευση □ Έλεγχο αποθεμάτων Q

Διανομή - Διακίνηση □ Βέλτιστη εποπτεία διαδικασιών Q

Σχεδιασμό Παραγωγής □ Εναρμόνιση προσφοράς με ζήτηση Q

Έλεγχο παραγγελιών Π Βελτίωση του επιπέδου 1 1
πελατών υ συνεργασίας |__|

Άλλο/α (παρακαλώ 
αναφέρατε)

Ερώτηση Τ'
Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι υποστηρίζεστε σήμερα από το λογισμικό 
SCM ;

Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ Παρά Πολύ

Π □ □ □ □
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Ερώτηση 8P
θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ;

Ελάχιστα Αρκετά Πάρα Πολλά

□ □ □

Ερώτηση &1
Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυριότερα οφέλη - πλεονεκτήματα από την 
εφαρμογή των συστημάτων αυτών ; (Δικαίωμα πολλαπλής επιλογής)
(Παρακαλώ βαθμολογήστε με κλίμακα από 1 (ελάχιστη σημαντικότητα) έως 10 (υψηλότερη
σημαντικότητα)

Μείωση στα κόστη - Αύξηση κερδών Q

Καλύτερη έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας - Ορατότητα Q

Υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών Q

Αύξηση του μεριδίου της αγοράς Q

Συνεργασία με άλλους προμηθευτές (Collaborative Supply Chain) Q 

Άλλο (παρακαλώ αναφέρατε)
............................................................................................................... □

Ερώτηση 10Ρ
Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε 
ή αντιμετωπίζετε από την εφαρμογή των συστημάτων αυτών ; (Δικαίωμα 
πολλαπλής επιλογής)
(Παρακαλώ βαθμολογήστε σύμφωνα με την εμπειρία σας με κλίμακα από 1 (ελάχιστη 
σημαντικότητα) έως 10 (υψηλότερη σημαντικότητα)

Έλλειψη κατάλληλων στελεχών της επιχείρησης 
(ενδοεπιχειρησιακή ομάδα που θα συνεργαστεί στενά με τους 
προμηθευτές λογισμικού)

Έλλειψη δέσμευσης - Αδυναμία κατανόησης του θέματος από 
τη διοίκηση

Προβλήματα συμβατότητας με προηγούμενες εφαρμογές της 
εταιρείας ή και των συνεργατών της

Ελλιπής υποστήριξη από τον κατασκευαστή του λογισμικού

Άλλο (παρακαλώ αναφέρατε)
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Ερώτηση 11η
Έχετε κάνει εκτίμηση (έστω και άτυπη) των αποτελεσμάτων από την 
υλοποίηση της SCM εφαρμογής ;___________________________________

Ναι □ Όχι □

Εάν Ναι, μπορείτε να αναφέρετε αντίστοιχα τις εκτιμήσεις - ποσοστά, (π.χ. 
Μείωση Αποθεμάτων κατά 15%) για :

Δείκτες Απόδοσης Ποσοστό
%

Μείωση αποθεμάτων [ |

Συντόμευση του κύκλου παραγωγής προϊόντων | |

Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των παραγγελιών | |

Μείωση στα μεταφορικά κόστη | [

Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών | [

Αύξηση εσόδων [ |

Άλλο (παρακαλώ αναφέρατε) | |

Ερώτηση 12*
Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας κόστους που αντιμετωπίσατε 
στην πορεία εφαρμογής του SCM λογισμικού ;
(Παρακαλώ βαθμολογήστε σύμφωνα με την εμπειρία σας με κλίμακα από I (ελάχιστη 
σημαντικότητα) έως 10 (υψηλότερη σημαντικότητα)

Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού |___]

Συντονισμός ενδοεπιχειρησιακής ομάδας με προμηθευτές 
λογισμικού ___

Προβλήματα συμβατότητας με παλαιότερα πληροφοριακά 
συστήματα ___

Προβλήματα ενοποίησης με υπάρχοντα συστήματα 
συνεργατών ___

Άλλο (παρακαλώ αναφέρατε)
........................................................................................................... □
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Ερώτηση 13P
Έχετε υλοποιήσει στην επιχείρησή σας Enterprise Resource 
Planning (ERP) σύστημα ;__________________________________________

Ναι □ Όχι □

Εάν Ναι, η SCM εφαρμογή είναι μέρος του ERP ή αποτελεί ξεχωριστή 
ενότητα που συνεργάζεται με το ERP ;

Η SCM εφαρμογή είναι τμήμα (module) του ERP [ |

Η SCM εφαρμογή είναι ξεχωριστή οντότητα | |

Άλλο (παρακαλώ αναφέρατε) _____

Ερώτηση 14
Πιστεύετε ότι το SCM λογισμικό είναι απαραίτητο σε μία επιχείρηση ή
καλύπτεται από 
συστήματος;

τις βασικές λειτουργικές περιοχές ενός ERP

Είναι απαραίτητο | 1 Καλύπτεται από το ERP □

Παρατηρήσεις - Σχόλια
(παρακαλώ αναφέρατε οτιδήποτε θεωρείτε χρήσιμο για την ολοκλήρωση των στοιχείων της 
_________________________________________έρευνας)_________________________________________

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε τα αποτελέσματα της έρευνας, 
παρακαλώ σημειώστε τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησής σας:

Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία Επιχείρησης
Διεύθυνση
Υπεύθυνος Συμπλήρωσης 
Ερωτηματολογίου
E-mail Υπευθύνου
Τηλ / Fax

Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που αφιερώσατε 
για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
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6.1 Εισαγωγή

Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται η παρουσίαση και περιγραφή α) των 

βασικών χαρακτηριστικών της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισής 

της, β) του χώρου των συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(Supply Chain Management systems), των παραγόντων που τα 

επηρεάζουν, γ) των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται, αλλά και δ) 

των σύγχρονων επιλογών και απόψεων των ελληνικών επιχειρήσεων όσον 

αφορά τα συστήματα αυτά. Ακολουθεί μία σύντομη σύνοψη των 
κυριότερων σημείων που αναφέρθηκαν στο χώρο των SCMs και οι 

πιθανές μελλοντικές προεκτάσεις, μέσα από την έρευνα και μελέτη των 

οποίων μπορούν να προκύψουν περισσότερο χρήσιμα, εξειδικευμένα 

στοιχεία και πληροφορίες για τα συστήματα αυτά.

6.2 Σύνοψη - Συνολική αποτίμηση δεδομένων στο χώρο των SCMs

Στο 1° κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι επικρατέστεροι ορισμοί της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισής της, καθώς και οι σύγχρονες 

τάσεις επιχειρηματικότητας που συνδέονται με τις έννοιες αυτές. Η 

εφοδιαστική αλυσίδα συνιστά ένα δίκτυο επιχειρήσεων, το οποίο και 

απαιτεί συνεχείς αναπροσαρμογές και αναδιαμορφώσεις (δυναμική 

διαδικασία). Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί μία 

στρατηγική προσέγγιση (ορισμένοι εκτιμούν ότι είναι ολόκληρη φιλοσοφία) 

που περικλείει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, από το στρατηγικό 

έως το λειτουργικό επίπεδο. Χαρακτηρίζεται από μία συστημική 
προσέγγιση (system approach), βασική αρχή της οποίας είναι η 

βελτιστοποίηση του συνόλου των διαδικασιών της αλυσίδας και όχι 

μεμονωμένων τμημάτων και υποσυνόλων της. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

καταδεικνύουν την αναγκαιότητά του SCM στην πορεία ενίσχυσης του 

ανταγωνιστικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων.

Επισημάνθηκε επιπλέον ότι ένα σύνολο παραγόντων διόγκωσε τον 

ανταγωνισμό στην παγκόσμια επιχειρηματική σκηνή και ώθησε τις 

επιχειρήσεις στη σύναψη δυναμικών εφοδιαστικών αλυσίδων - δικτύων 

συνεργασίας. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των δικτύων 

αυτών είναι εφικτή μέσα από την πλήρη ενοποίηση των διαδικασιών και των
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πληροφοριακών ροών, αλλά και την επιλογή συνεργατών που θα ενισχύουν 

την προστιθέμενη αξία των εφοδιαστικών αλυσίδων. Παράλληλα 

παρουσιάστηκε η σύγχυση που επικρατεί σε μεγάλο βαθμό τόσο στο 
εσωτερικό του SCM, εξαιτίας κυρίως των διαφορετικών οπτικών θέσεων με 

τις οποίες οι συμμετέχοντες (ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες) εκτιμούν την 

εφοδιαστική αλυσίδα όσο και ανάμεσα στους όρους Logistics και Supply 
Chain Management, αφού τα logistics και η αντίστοιχη βιβλιογραφία τους 

επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την αντίληψη SCM. Για το τελευταίο αυτό 

ζήτημα τονίστηκε ότι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) είναι 
υπερσύνολο των Logistics, αφού περιλαμβάνει την ενοποίηση και 

αποδοτική διαχείριση ενός εύρους επιχειρηματικών διαδικασιών που 

συνιστούν τον κορμό της αλυσίδας και δεν περιορίζεται στις διαδικασίες της 

αποδοτικής μεταφοράς και της αποθήκευσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο εννοιών, υπογραμμίστηκε ο πρωταγωνιστικός 
ρόλος της πληροφοριακής τεχνολογίας (IT) στις εξελίξεις, τις τάσεις και 
τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αφού αποτελεί τον καθοριστικό 

παράγοντα που βρίσκεται στην καρδιά των παγκόσμιων
επιχειρηματικών εξελίξεων για την επίτευξη υψηλών ρυθμών 

ανταγωνιστικότητας και την απόκτηση μεγαλύτερων μεριδίων της 

παγκόσμιας αγοράς. Τα συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας 

(SCMs) συμβάλλουν στην ενοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, τη 

συνεχή βελτίωση και τον περιορισμό στα κόστη, καθώς και τη βέλτιστη 

εποπτεία και ανάπτυξη συνεργιών της επιχείρησης με τους συνεργάτες της.

Η ραγδαία ανάπτυξη ενός συνόλου αξιοσημείωτων εφαρμογών και 

τεχνολογιών στο χώρο του SCM, σε συνδυασμό με τη σύγχυση που 

υφίσταται ανάμεσα στα Logistics και τη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, καθιστούν σχεδόν άγνωστο, αλλά και αόριστο, το εύρος των 
SCM εφαρμογών. Το γεγονός αυτό, το οποίο είναι περισσότερο εμφανές 

στην ελληνική πραγματικότητα, συνιστά σε κάθε περίπτωση ένα 

ενδιαφέρον και ουσιαστικό πεδίο μελέτης, στο εισαγωγικό επίπεδο του 

οποίο εντάσσεται και η παρούσα εργασία.

Στο 2° κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε μία σύντομη ιστορική αναδρομή στα 

πρόδρομα συστήματα σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας και μία 

βιβλιογραφική ανασκόπηση στις απόψεις ακαδημαϊκών και επαγγελματιών 

του χώρου για τη δομή και το εύρος των SCMs. Ταυτόχρονα σχολιάζονται

Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices_________________________
Δημήτριος Γάγαλης

Σελίδα 192



Δημήτριος Γάγαλης
Supply Chain Management Systems Analysis - Case Studies - Best Practices

θέματα όπως ο ρόλος της πληροφορίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι στόχοι 
των συστημάτων SCM και οι διαφορές ανάμεσα στα Enterprise Resourse 

Planning (ERP) και τα SCM συστήματα.

Αρχικά επισημάνθηκε ότι η πληροφορία είναι η μεταβλητή που 
περιγράφει κάθε οντότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και επομένως η 

έλλειψή της ή η αδυναμία διαχείρισης και αξιοποίησής της ισοδύναμε! με 

έλλειμμα επιχειρηματικής αξιοπιστίας. Πέρα από τον ποσοτικό της 

χαρακτήρα η πληροφορία πρέπει να είναι έγκυρη, έγκαιρη, να αναβαθμίζεται 

συνεχώς, να έχει την κατάλληλη μορφή και να είναι εύχρηστη και εύκολα 

προσβάσιμη. Η πλήρης αξιοποίηση της πληροφορίας σε μία εφοδιαστική 

αλυσίδα προϋποθέτει τη συλλογή, την προσπέλαση και την ανάλυσή της και 

ο καθοριστικός παράγοντας που επιτρέπει τη βέλτιστη δυνατή διαχείρισή της 

και την ενοποίηση διαδικασιών και σταδίων είναι η πληροφοριακή 

τεχνολογία.

Παράλληλα υπογραμμίστηκε ότι οι κύριοι στόχοι των SCM 
συστημάτων είναι η συλλογή πληροφοριών για κάθε προϊόν σε κάθε 

στάδιο της αλυσίδας, η προσπέλαση όλων των δεδομένων του 

συστήματος από οποιοδήποτε σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας και η 

παροχή πλήρους εποπτείας, καθώς και η ανάλυση και ο σχεδιασμός 
δράσεων, με γνώμονα τη συστημική προσέγγιση (system approach). To 

τελευταίο αυτό στάδιο συνιστά την καρδιά των συστημάτων διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και προϋποθέτει από τα συστήματα αυτά 

ανεπτυγμένα χαρακτηριστικά ευελιξίας.

Τα πρόδρομα ή παραδοσιακά συστήματα που αναπτύχθηκαν σε 

ορισμένα από τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας εστιάζονται κατά κύριο 

λόγο σε μία συγκεκριμένη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, με 

ιδιαίτερα περιορισμένο αντικείμενο. Παρά το γεγονός ότι 

χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα από ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων 

συνιστούν αυτόνομες οντότητες, με ελάχιστη βαρύτητα στη συνεργασία 
με τα άλλα συστήματα. Εστιάζονται κυρίως στη συλλογή πληροφοριών και 

στις διαδικασίες λειτουργικού επιπέδου (Transactional IT) και διαθέτουν 

περιορισμένες αναλυτικές ικανότητες, συνεισφέροντας ελάχιστα έως 

καθόλου στο τακτικό και στρατηγικό επίπεδο λήψης αποφάσεων.
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Η ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε στις θέσεις και απόψεις που 

κυριαρχούν για τα SCMs ανέδειξε ένα σύνολο διαφωνιών, αλλά και κοινών 
συμπερασμάτων. Από τις διαφωνίες που προέκυψαν, ως προς τη 

θεώρηση του εύρους και των δυνατοτήτων των SCMs, ξεχώρισαν ιδιαίτερα 

η διαφορετική βαρύτητα που αποδίδεται στα SCMs ανάμεσα στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα και στους επαγγελματίες (σε ορολογίες και 

λειτουργίες σχεδιασμού και προγραμματισμού και στις κατηγορίες 

ομαδοποίησης των SCMs αντίστοιχα), το πραγματικό πεδίο δράσης των 
Advanced Planning and Scheduling systems (APS) (λειτουργικό και 

τακτικό ή τακτικό και στρατηγικό), το πλήρες εύρος επιμέρους 

υποσυστημάτων τους (π.χ. σχεδιασμός της ζήτησης - Demand Planning, 

DP), ο ρόλος των Material Requirements / Resourse Planning (MRP) 

και Distribution Requirements / Resourse Planning (DRP) συστημάτων, 
αλλά και το συγκεχυμένο πλαίσιο («confusing array») εφαρμογών 
Decision Suport Systems (DSS) ή APS.

Ως κυριότερα συμπεράσματα για το εύρος, τη δραστηριότητα και τις 

κυρίαρχες τάσεις των εφαρμογών και των συστημάτων SCM αναγνωρίστηκε 

ότι αυτά συνιστούν αναλυτικές εφαρμογές, που διακρίνονται στις 

εφαρμογές σχεδιασμού (Supply Chain Planning - SCP) και τις εφαρμογές 

εκτέλεσης (Supply Chain Execution - SCE) και η αρχιτεκτονική των 

συστημάτων αυτών αποτελείται από επιμέρους συστατικά (Component 

Based Software Architecture), προκειμένου να διαθέτουν περισσότερα 

χαρακτηριστικά ευελιξίας και να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των 

επιχειρήσεων. Υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα 
(λειτουργικό, τακτικό και στρατηγικού σχεδιασμού), σε αντίθεση με τα 

πρόδρομα συστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Καμία από τις 
εφαρμογές αυτές δεν καλύπτει τόσο κάθετα (επίπεδα λήψης 

αποφάσεων) όσο και οριζόντια (στάδια εφοδιαστικής αλυσίδας) ολόκληρο 
το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι εφαρμογές και τα συστήματα SCMs συνεργάζονται και εξαρτώνται 

από ένα σύνολο εφαρμογών - συστημάτων και προτύπων. Τα

κυριότερα από αυτά είναι τα συστήματα αυτόματης δέσμευσης δεδομένων 

(Bar code, Radio Frequency Data Capture - RFDC, κ.α.), ένα εύρος 

αναλυτικών εργαλείων και προηγμένων τεχνολογιών (expert systems, 

εργαλεία προσομοίωσης, κ.α.) και ένα σύνολο προτύπων που αφορούν
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στην επικοινωνία των συστημάτων και στο περιεχόμενο των υπηρεσιών 

τους (extensible Markup Language - XML, Electronic Business XML 

Initiative - ebXML, Supply Chain Operational Reference model - SCOR κ.α.). 

Τα SCMs διαχωρίζονται από τις αναλυτικές εφαρμογές Supplier 

Relationship Management systems (SRMs) και Customer Relationship 

Management systems (CRMs), αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η στενή 
συνεργασία που πρέπει να αναπτύσσεται ανάμεσά τους, με στόχο την 
επίτευξη μίας αλυσίδας αξίας (value chain).

Παράλληλα, και παρά το γεγονός ότι σήμερα πολλά ERP προϊόντα 
(ERP II) διαθέτουν σημαντική SCM λειτουργικότητα και επομένως 

περισσότερο βελτιωμένες αναλυτικές ικανότητες, εντοπίστηκε ένας 

σημαντικός αριθμός διαφορών που υφίστανται ανάμεσα στα ERPs και 
τα SCMs. Αναγνωρίστηκε ότι η βάση της επιτυχίας σε μία εφοδιαστική 

αλυσίδα είναι τα συστήματα που είναι προσανατολισμένα στις συναλλαγές 

(Transactional IT), όπως τα ERP, ενώ η αιχμή του δόρατος για την 

επίτευξη υψηλών ρυθμών ανταγωνιστικότητας είναι τα συστήματα που είναι 

προσανατολισμένα στην ανάλυση (Analytical IT), όπως τα προηγμένα 
SCMs, κυρίως στο τακτικό και το στρατηγικό επίπεδο και οι επιμέρους 
εφαρμογές τους. Η διαπίστωση ότι τα SCMs εξαρτώνται ανησυχητικά από 

τα δεδομένα των ERPs, έχει ως αποτέλεσμα την είσοδο και υλοποίηση 

κατάλληλων βάσεων δεδομένων εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain 
database ή data warehouse).

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των SCMs είναι ο μικρός χρόνος 
εφαρμογής, η υψηλή αξιοπιστία (δεν αναλώνουν πόρους σε πολλές 

εργασίες και χαρακτηρίζονται από γρήγορες αποκρίσεις), οι μικρές 
απαιτήσεις όσο αφορά τους πόρους του πελάτη και η ανοιχτή 
αρχιτεκτονική (μπορούν να ενοποιηθούν και να συνεργαστούν με τα άλλα 

συστήματα της εταιρίας).

Τέλος υπογραμμίστηκε ότι έχει επικρατήσει, ίσως καταχρηστικά, στο 

πλήθος της διεθνούς βιβλιογραφίας ο χαρακτηρισμός SCMs, ακόμη και για 

το σύνολο των μεμονωμένων εφαρμογών (APS, Manufacturing Execution 

Systems - MES, κ.α.) και τονίστηκε ότι τα συστήματα SCM είναι ενότητες 
- συνδυασμοί των παραπάνω μεμονωμένων εφαρμογών, οι οποίες δεν 

είναι αυστηρά καθορισμένες, και συνθέτονται με γνώμονα τις 

ιδιαιτερότητες και τις κεντρικές δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης.
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Στο 3° κεφάλαιο περιγράφηκαν σύντομα οι βασικές προσεγγίσεις 

υλοποίησης εφαρμογών SCM, οι κυριότερες από τις εφαρμογές αυτές, 

ενδεικτικά case studies και αποτελέσματα αυτών, καθώς και οι καθοριστικοί 

παράγοντες και τα ζητήματα τεχνολογικής υφής που επηρεάζουν την 

υλοποίηση αλλά και την εξέλιξή τους.

Η Best of Breed προσέγγιση, δηλαδή η υλοποίηση εφαρμογών που είναι 

οι καλύτερες δυνατές επιλογές της αγοράς στην κατηγορία τους, είναι η 

πλέον εξειδικευμένη λύση την οποία μπορεί να προμηθευτεί μία επιχείρηση. 

Περιλαμβάνει εφαρμογές σχεδιασμού (SCP) και εκτέλεσης (SCE), όπως τα 

Advanced Planning and Scheduling Systems (APS), Order 
Management Systems (OMS), Manufacturing Execution Systems 
(MES), Warehouse Management Systems (WMS) και Transportation 
Management Systems (TMS) και οι οποίες διαφέρουν από κατασκευαστή 

σε κατασκευαστή. Οι εφαρμογές APS βρίσκονται στην καρδιά του 

σχεδιασμού και προγραμματισμού της ζήτησης των πελατών και 

λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τους όλα τα είδη των περιορισμών, 
προκειμένου να δημιουργήσουν το βέλτιστο συνολικό σχέδιο διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Το σχέδιο αυτό συγχρονίζει την προσφορά με τη 
ζήτηση και αναπροσαρμόζεται ταχύτητα στις μεταβολές των δεδομένων 

παραγωγής, συνεργασίας και των αναγκών των πελατών.

Τα συστήματα OMS γεφυρώνουν τις εφαρμογές σχεδιασμού και 

εκτέλεσης και ενεργοποιούν όλα τα συστήματα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας με την κοινοποίηση της παραγγελίας. Έχοντας υπόψη τα 
αποθέματα και το συνολικό σχέδιο διαχείρισης των APS διαχειρίζονται 

κατάλληλα το σύνολο των παραγγελιών, κατανέμοντας αρμοδιότητες και 

προτεραιότητες σε κάθε σύστημα ή επιμέρους εφαρμογή. Η νέα γενιά των 

συστημάτων αυτών, δηλαδή τα επεκτεταμένα συστήματα OMS (extended 

OMS), διαχειρίζονται τη ροή των παραγγελιών κατά μήκος των 

διαφορετικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης και επιτρέπουν στην 

επιχείρηση να παρουσιάζει ένα ενιαίο πρόσωπο στους πελάτες της σε 

παγκόσμιο επίπεδο.

Τα συστήματα MES δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραγωγής, 

και έχουν ως κύριο στόχο τους αφενός να αποδίδουν σε πραγματικό χρόνο 

στα συστήματα ERP και SCP μία αντικειμενική εικόνα της παραγωγής 

και αφετέρου να διαχειρίζονται δυναμικά τους πόρους της επιχείρησης
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στις μονάδες παραγωγής, παρέχοντας παράλληλα κατάλληλες 
διασυνδέσεις και με άλλα πληροφοριακά συστήματα, όπως τα SRM και 

CRM.

Τα WMS διαχειρίζονται ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών στο χώρο της 
αποθήκης ή του κέντρου διανομής. Τα συστήματα αυτά παρακολουθούν 

την παραγωγή, εστιάζονται στην ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων και 
του κόστους δρομολόγησης των μεταφορών (συνεργασία με TMS) και 

την επίτευξη της μέγιστης ωφελιμότητας των πόρων της επιχείρησης, με τη 

χρήση κατάλληλων αλγορίθμων και την απόδοση προτεραιοτήτων. Για τη 

διεκπεραίωση των παραπάνω λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο 

συνεπικουρούνται από τις τεχνολογίες ραδιοσυχνοτήτων και bar code.

Τα TMS, αναλαμβάνουν τη βέλτιστη διαχείριση του πλήρους κύκλου 
ζωής των διαδικασιών μεταφοράς. Έχοντας ως κύριο γνώμονα την 

ικανοποίηση του πελάτη στο ελάχιστο δυνατό κόστος για την επιχείρηση, 

συνεργάζονται στενά με τα OMS και WMS, δρομολογούν κάθε 
παραγγελία και υποστηρίζουν την ιχνηλάτησή της, έως την τελική 

παράδοση. Και τα συστήματα αυτά συνεπικουρούνται από τις τεχνολογίες 
Global Positioning System (GPS), Global System for Mobile 
Communications (GSM) και από ισχυρά εργαλεία παρουσίασης και 
παρακολούθησης (Geographical Information Systems - GIS, Fleet 
Teletracking, κ.α.).

Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο χώρο 
των Best of Breed εφαρμογών εντοπίζεται πλέον στην πλήρη ενοποίησή 
τους και στη δημιουργία κατάλληλων συστημάτων - ενοτήτων (suites), 
τα οποία θα αποτελούν ένα πλήρες πακέτο διαχείρισης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Το αυξημένο ενδιαφέρον για τις εφαρμογές SCM 

οδήγησε τους κατασκευαστές ERPs στην επέκταση των προϊόντων, μέσα 

από ανάπτυξη λειτουργικών περιοχών SCM (ERP SCM modules) σ' 

αυτά, καθώς και ενοτήτων εφαρμογών ολοκληρωμένων υπηρεσιών της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα παραπάνω προϊόντα συνιστούν μία ακόμη 

συνήθης προσέγγιση υλοποίησης SCMs, με ανάλογες δραστηριότητες 

και οφέλη.

Εκτενείς αναφορές έγιναν επιπλέον στους κυριότερους παράγοντες 

που επηρεάζουν την πορεία υλοποίησης, αλλά και διαμόρφωσης, των
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συστημάτων SCMs. Υπογραμμίστηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος της 
ενοποίησης των συστημάτων αυτών (και των υποεφαρμογών τους) με τα 

υπόλοιπα συστήματα της επιχείρησης, προς την κατεύθυνση της συνολικής 
αναβάθμισης των επενδύσεων πληροφοριακής τεχνολογίας της 
επιχείρησης και κατ' επέκταση της διασφάλισης της πλήρους εποπτείας 
των διαδικασιών. Ταυτόχρονα επισημάνθηκε η σπουδαιότητα των 
τεχνολογιών που υποστηρίζουν τις διαδικασίες ενοποίησης, αλλά και η 

αναγκαιότητα δημιουργίας εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων για τη 
λήψη αποφάσεων εφοδιαστικής αλυσίδας, αφού η συντριπτική 

πλειοψηφία των δεδομένων που προέρχονται από τα σύγχρονα συστήματα 

συναλλαγών δε συνιστά άμεσα διαχειρίσιμη πληροφορία (απαιτεί εκ' 

νέου επεξεργασία, δηλαδή κόστος και χρόνο). Παράλληλα έγινε αναφορά 

στις εξελίξεις του ηλεκτρονικού εμπορίου και διαπιστώθηκε η ταχύτατη 

σύγκλιση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας με τις 

συναλλαγές Β2Β και το Internet, γεγονός το οποίο δημιουργεί νέα 
δεδομένα και ευκαιρίες στους κατασκευαστές SCMs.

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό, προέκυψε ως κύριο συμπέρασμα 

από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι η εταιρική στρατηγική κάθε επιχείρησης 
διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τις οργανωσιακές δομές που 

χαρακτηρίζουν τον ευρύτερο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

επομένως συνιστά καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης τάσεων στο 
χώρο των SCMs. Επιπλέον, έγινε εμφανές ότι δεν υπάρχει μία γενική 
δομή για ένα σύστημα SCM ή για ένα ERP SCM module και η κοινή 

επιχειρηματική πρακτική που ακολουθείται είναι να υλοποιείται ένας 
κατάλληλος συνδυασμός υποσυστημάτων ανάλογα με τον κλάδο και 
τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης. Υπογραμμίστηκε ακόμη ότι η 

βέλτιστη οδό εφαρμογής λύσεων SCM δε χαρακτηρίζεται από 
διλήμματα και διέρχεται από το συνδυασμό του ERP συστήματος με τις 
αναλυτικές SCM εφαρμογές.

Στο 4° κεφάλαιο έγινε εκτενής αναφορά στις επικρατούσες βέλτιστες 

πρακτικές υλοποίησης των SCMs, ως αναπόσπαστο τμήμα μίας καλά 

σχεδιασμένης στρατηγικής στο χώρο της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Διαπιστώθηκε, για μία ακόμη φορά, ότι δεν υπάρχει μία 
μοναδική εφαρμογή ή σύστημα που να επιλύει όλα τα προβλήματα 
κάθε επιχείρησης, αλλά αντίθετα παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία ένα
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σύνολο βέλτιστων πρακτικών στην πορεία υλοποίησης SCMs. Ειδικότερα, 
πρωτεύουσα σημασία κατέχει η απόλυτη στήριξη του έργου από τη 
διοίκηση της επιχείρησης, κυρίως όσον αφορά την απαραίτητη κατανομή 

πόρων (κατάλληλο προσωπικό, χρήματα, χρόνος κ.α.). Το προσωπικό της 

επιχείρησης, σε συνδυασμό πιθανόν με κάποιο εξωτερικό σύμβουλο, 
οφείλει να αξιολογήσει το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών 

διαδικασιών που εφαρμόζονται στην επιχείρηση, έχοντας ως στόχο τον 

εντοπισμό προβληματικών διαδικασιών και την αναμόρφωσή τους. 
Παράλληλα, τονίστηκε ότι η χρήση διατομεακών - διαλειτουργικών 
ομάδων με καθορισμένες αρμοδιότητες, στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης 

στρατηγικής προάγει την ανάπτυξη συνεργιών στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό της επιχείρησης.

Όσον αφορά το ρυθμό και τη θεώρηση της διαδικασίας υλοποίησης 
των συστημάτων SCM, το πλήθος των επιχειρήσεων φαίνεται να επιλέγει 

τις μικρές και καλά ορισμένες φάσεις υλοποίησης SCM συστημάτων. 
Στην περίπτωση αυτή, επισημάνθηκε ότι κρίνεται χρήσιμο να δοθεί 
ιδιαίτερη βαρύτητα έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν τελικά 

στην αναγκαία εφαρμογή ενός συνεκτικού πλέγματος αναλυτικών 

εφαρμογών στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, αφού οι μεμονωμένες 

επιλογές SCMs συνιστούν νησίδες ανάλυσης που διασφαλίζουν τη 
μερική και όχι την ολική στήριξη της λήψης αποφάσεων.

Ανάμεσα στις άλλες βέλτιστες πρακτικές τονίστηκε ο ουσιαστικός 

χαρακτήρας της χρονικής διάρκειας της υλοποίησης, των 

αναπτυσσόμενων συνεργιών και της ενοποίησης με τα υπάρχοντα 
συστήματα της επιχείρησης, όσον αφορά κάθε φορά τα διαφορετικά είδη 
προσέγγισης των SCMs. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σπουδαιότητα 
ενός συνόλου θεμάτων στην πορεία αξιολόγησης μίας SCM εφαρμογής, 

όπως το εύρος και η ποιότητα των δεδομένων που χρειάζεται η 
εφαρμογή για να αναλύσει, οι αναλυτικές της δυνατότητες, τα εργαλεία 
παρουσίασης, ο βαθμός πολυπλοκότητας κ.α., με γνώμονα το σύστημα 

να προσαρμόζεται συνεχώς στις ανάγκες της επιχείρησης και όχι η 
επιχείρηση στο σύστημα.

Ταυτόχρονα η επιχείρηση οφείλει να επιλέξει προσεκτικά ένα σύνολο 
εξειδικευμένων δεικτών απόδοσης, προκειμένου να γνωρίζει αναλυτικά 

τις επιμέρους επιδόσεις της, να αξιολογεί συνεχώς τις βασικές λειτουργίες
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της, και να επισπεύσει και μεγιστοποιήσει την επιστροφή της επένδυσής της 

(Return Of Investment - ROI) στα SCMs. Η κουλτούρα συνεχούς 
βελτίωσης - αναπροσαρμογής διαδικασιών SCM και όχι 
επανάπαυσης και ταυτόχρονα η καλλιέργεια μίας κουλτούρας 
αλλαγής, ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός, η μέγιστη δυνατή 

έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού της και η μελέτη σχετικών 
case studies των επιλεγμένων προμηθευτών SCMs αποτελούν μερικές 

ακόμη χρήσιμες πρακτικές, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα συνεισφέρει 

στην επιτυχία του εγχειρήματος της υλοποίησης SCMs.

Μέσα από τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές και την εμπειρία των 

επαγγελματιών του χώρου διαπιστώθηκε επιπλέον ότι ένα από τα 
καθοριστικότερα κριτήρια στη διαμόρφωση των σύγχρονων 

στρατηγικών συνεργασιών είναι το υψηλό επίπεδο επένδυσης σε 
συστήματα και τεχνολογίες εφοδιαστικής αλυσίδας.

Από τη μεριά των δυνητικών προμηθευτών SCMs υπογραμμίστηκε ότι θα 

πρέπει να γίνει πλήρως αντιληπτό το μέγεθος και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των απαιτήσεων της επιχείρησης, έτσι ώστε να 

αποφευχθούν οποιεσδήποτε τάσεις ομαδοποίησης που μοιραία θα 

οδηγήσουν την υλοποίηση του έργου σε αποτυχία.

Το 5° κεφάλαιο περιλαμβάνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μίας 

πρωτογενούς έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς της 

μεταπτυχιακής εργασίας, με κύριο στόχο να διαπιστωθεί το εύρος των SCM 
εφαρμογών στην Ελλάδα, καθώς και οι τάσεις και οι απόψεις των 

επιχειρήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα, τις δυσκολίες, τα κόστη, 

τα οφέλη και την αναγκαιότητα που αυτές καρπώθηκαν από την υλοποίηση 

μίας ή περισσοτέρων SCM εφαρμογών.

Τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι η ανάπτυξη 

SCM εφαρμογών στην Ελλάδα σημείωσε έκρηξη στα τέλη της δεκαετίας 

του 1990 (1998 και έπειτα) και συνεχίζεται ικανοποιητικά μέχρι σήμερα. 

Σαφώς ικανοποιητικοί είναι και οι χρόνοι υλοποίησης SCMs που 

αναφέρθηκαν, γεγονός που αντικατοπτρίζει μία αποτελεσματική 

συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των προμηθευτών τους. 
Υπογραμμίστηκε όμως ότι καμία από τις επιχειρήσεις δεν έχει αναπτύξει, 

τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ένα πλήρες σύνολο - ενότητα εφαρμογών
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SCM. Οι επιχειρήσεις αναγνώρισαν την αναγκαιότητα των SCM 
εφαρμογών και συστημάτων και δήλωσαν ουσιαστικό ενδιαφέρον γι' 
αυτά στο άμεσο μέλλον, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση σε εφαρμογές ή 

συστήματα που θα περιλαμβάνουν κυρίως WMS, εξειδικευμένα ERP 
modules με SCM λειτουργικότητα, MES, APS και TMS.

Ως κυρίαρχες δραστηριότητες που επιθυμούν να ενισχύσουν οι 

επιχειρήσεις μέσα από την υλοποίηση SCMs προέκυψαν ο πληρέστερος 
έλεγχος των αποθεμάτων τους, η ενίσχυση των λειτουργιών της 
αποθήκευσης, ο έλεγχος των παραγγελιών και η βέλτιστη εποπτεία 
των διαδικασιών και των λειτουργιών που αφορούν τη διανομή και τη 
διακίνηση. Τα κυριότερα οφέλη από τα SCMs είναι το υψηλότερο επίπεδο 
εξυπηρέτησης πελατών, ο καλύτερος έλεγχος και η εποπτεία της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και η μείωση στα κόστη που συνεπάγεται 
ταυτόχρονη αύξηση των κερδών. Ως σπουδαιότερα προβλήματα στην 

πορεία υλοποίησης των συστημάτων SCM ξεχώρισαν αυτά της 

συμβατότητας με προηγούμενες εφαρμογές και της έλλειψης 
κατάλληλων στελεχών. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των διοικήσεων φαίνεται ότι κατανόησε επαρκώς το σύνολο 
των αναγκών υλοποίησης και δεσμεύτηκε ξεκάθαρα για την 
ουσιαστική υποστήριξη του θέματος αυτού

Η πληροφοριακή τεχνολογία στο χώρο του SCM αναγνωρίζεται 
πλέον ως μία δυναμική διαδικασία και οι επιχειρήσεις δείχνουν να 

αντιλαμβάνονται ότι στον τομέα αυτό τα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης 

των επιλογών τους είναι σημαντικά και απαιτείται συνεχής εγρήγορση.

Σαφώς περιορισμένες παρουσιάστηκαν οι εκτιμήσεις και 
αξιολογήσεις των επιχειρήσεων, δίνοντας την εντύπωση ότι ή οι 

επιχειρήσεις δεν έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένους μηχανισμούς 
αξιολόγησης - εκτίμησης των αποτελεσμάτων τους ή είναι απλά 
επιφυλακτικές, έχοντας ως στόχο να διασφαλίσουν τα ανταγωνιστικά τους 

πλεονεκτήματα από την υλοποίηση των SCMs. Από τις επιμέρους 

εκτιμήσεις το πλήθος των επιχειρήσεων ανέφερε ότι περιόρισε τα 

αποθέματά του, το χρόνο διεκπεραίωσης των παραγγελιών του και 

βελτίωσε το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών του σε ποσοστά 10% 
- 20%.
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Ως προς τους παράγοντες κόστους στην πορεία υλοποίησης SCMs 
ξεχώρισαν ο συντονισμός της ενδοεπιχειρησιακής ομάδας με τους 
προμηθευτές λογισμικού και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, 
ενώ εντοπίστηκε διάσταση απόψεων στο ζήτημα της συμβατότητας των 
SCMs με τα παλαιότερα πληροφοριακά συστήματα.

To ERP συνιστά πλέον αποδεδειγμένα σήμερα την απαραίτητη 
τεχνολογική ραχοκοκαλιά και της πλειοψηφίας των ελληνικών 
επιχειρήσεων και κατά συνέπεια αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα του στην 

υποστήριξη των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις 

στο πλήθος τους δήλωσαν ότι έχουν προχωρήσει σε συνδυασμό ERP 
και Best of Breed συστημάτων, δηλαδή ακολούθησαν την 

καταλληλότερη τεχνολογική προσέγγιση για τη διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τέλος, παρά τα σημαντικά οφέλη από τα οποία χαρακτηρίζεται η 

επιλογή Application Service Providers - ASP (ενοικίαση εφαρμογών 

SCMs από το Internet) διαπιστώθηκε ότι δεν έχει ωριμάσει ακόμη στη 

συνείδηση των ελληνικών επιχειρήσεων, αφού η συντριπτική 

πλειοψηφία τους θεωρεί τη λύση αυτή ελάχιστα έως καθόλου ελκυστική.

6.3 Μελλοντικές Προεκτάσεις

Τα συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρούνται από 

πολλούς, όχι άδικα, ως ένας από τους χώρους της πληροφοριακής 

τεχνολογίας που θα σημειώσουν ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης για τα 
επόμενα χρόνια. Στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον συνιστούν τις 

λύσεις ή τις ενότητες λύσεων οι οποίες βρίσκονται στην καρδιά της 
επίτευξης πολλαπλών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, αφού 

συμβάλλουν στον πλήρη έλεγχο, την εποπτεία αλλά και την ταχύτατη 
προσαρμογή των πολύπλοκων και ιδιαίτερα απαιτητικών σύγχρονων 
εφοδιαστικών αλυσίδων στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των 

πελατών.

Στο παραπάνω πλαίσιο γίνεται αντιληπτό ότι το πεδίο μελέτης των 

συστημάτων αυτών παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον και 

χαρακτηρίζεται από πολλαπλά οφέλη, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της
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ελληνικής επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω 

μελέτη του πεδίου αυτού προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις - 
προεκτάσεις:

■ Καταγραφή των προβλημάτων και των ειδικών ζητημάτων 
ενοποίησης των SCMs με τα υφιστάμενα συστήματα στις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Καθορισμός ανάγκης ενοποίησης μεταξύ συστημάτων 
της εφοδιαστικής αλυσίδας.

■ Παρουσίαση και περιγραφή των κυριότερων Supply Chain 
Planning (SCPs) και Supply Chain Execution (SCEs) συστημάτων

(αναφορές σε συγκεκριμένα προϊόντα και προμηθευτές - έμφαση στην 

Ελλάδα), τόσο από αποκλειστικούς SCMs προμηθευτές όσο και από 

προμηθευτές ERPs (με τη μορφή module ενός ERP) - Οικονομική 
ανάλυση και πιθανή ομαδοποίηση των εφαρμογών αυτών ανά 
κλάδο βιομηχανίας

■ Καθιέρωση της παρακολούθησης και καταγραφή του logistics cost, 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην ελληνική επικράτεια και αναζήτηση της 

συμμετοχής της πληροφοριακής τεχνολογίας και των SCMs στο 

παραπάνω ποσοστό.

■ Ποιες είναι οι υφιστάμενες παροχές σε λύσεις εφοδιαστικής 
αλυσίδας μέσω Application Service Providers (ASP) στην Ελλάδα -
Δυνατότητες, κόστη και πιθανές αναλυτικές μελέτες περιπτώσεων

■ Δευτερογενής επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας του 
5ου κεφαλαίου, με έμφαση στη διεξοδική ανάλυση του δείγματος 

(ενεργητικό επιχειρήσεων, ανθρώπινο δυναμικό, γεωγραφική κατανομή) 

και την αναζήτηση ομοιοτήτων και κοινών χαρακτηριστικών. Περαιτέρω 
ανάλυση σε ζητήματα κόστους.

■ Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων σύμφωνα με τις πρακτικές, τα 
μοντέλα και την υφιστάμενη υποδομή που έχουν υιοθετήσει σε 
τεχνολογίες e-business.
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