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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, τη στροφή των επιχειρήσεων προς
την αγορά και τον καταναλωτή και τις παγκόσµιες µεταβολές και ανακατατάξεις σε
οικονοµικό επίπεδο, εµφανίστηκε η ανάγκη για νέες µορφές διαχείρισης, συντονισµού
και διοίκησης των δραστηριοτήτων των εταιρειών, ώστε να επιτυγχάνεται µια πιο
ορθολογική αντιµετώπιση των καταστάσεων που χρείζουν λήψης σοβαρών αποφάσεων,
µέσα σε πλαίσιο και πνεύµα αρµονίας και συνεργασίας, µε ταυτόχρονη επίτευξη υψηλού
βαθµού αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας.
Έτσι, αναπτύχθηκε η ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής (Logistics Management), µε
σκοπό την πραγµατοποίηση των προαναφερθέντων στόχων της επιχείρησης, δηλαδή
µια πιο ολοκληρωµένη διοίκηση, ζωτικών κυρίως τµηµάτων και λειτουργιών της
εταιρείας, όπως αυτά των προµηθειών, της αποθήκευσης, της διακίνησης και των
λοιπών βοηθητικών συνιστωσών.
Στόχος αυτής της εγασίας, είναι µια πρώτη προσέγγιση της έννοιας της
∆ιοίκησης Εφοδιαστικής και των στοιχείων που την αποτελούν, δεδοµένης της
περιορισµένης σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας. Ακόµη, γίνεται µια ανάλυση της
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI - Electronic Data Interchange), µεθόδου
προσφάτως ανεπτυγµένης για την ταχύτερη, εγκυρότερη και πιο συγκροτηµένη µετάδοση
εντύπων και πληροφοριών, ανάµεσα στα διάφορα τµήµατα και τους συνεργάτες της
επιχείρησης. Τέλος, επιχειρείται η διερεύνηση και ο προσδιορισµός των περιπτώσεων
εκείνων, όπου η ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής και η Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση Εντύπων,
µπορούν να συµβάλλουν στην έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη νέων προϊόντων,
προσφέροντας τις δικές τους σύγχρονες υπηρεσίες.
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ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ (Logistics)
Η Εφοδιαστική (Logistics), αποτελεί µια θεώρηση και ένα νέο τρόπο
αντιµετώπισης της λειτουργίας των επιχειρήσεων µε περιορισµένο ιστορικό
παρελθόν. Στην πραγµατικότητα ξεκίνησε από τα κέντρα σχεδιασµού και
επιχειρήσεων του στρατού όπου εφαρµόστηκε για καλύτερο προγραµµατισµό
και διαχείριση των υλικών και των χρησιµοποιούµενων µέσων.
Έτσι παρέµενε στους κόλπους του στρατού µέχρι τα πρώτα χρόνια
που ακολούθησαν τον 2ο παγκόσµιο πόλεµο, οπότε η έννοια της
Εφοδιαστικής (Logistics) άρχισε δειλά να κάνει την εµφάνισή της στις
επιχειρήσεις και να µελετώνται τα πιθανά οφέλη από την σταδιακή εφαρµογή
της στη διοίκηση και το συντονισµό τους.
Ένας πρώτος ορισµός (Hutchinson N.E.,1987) που δόθηκε σχετικά µε
την έννοια της Εφοδιαστικής (Logistics) την παρουσιάζει σαν "τη συγχώνευση
και την ενσωµάτωση σε ένα κοινό πλαίσιο θεώρησης, δραστηριοτήτων της
επιχείρησης, όπως µεταφορές, διαχείριση υλικών, αποθεµάτων και αποθηκών
καθώς και βοηθητικών εγκαταστάσεων".

1
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Αργότερα δόθηκε ο ορισµός (Hutchinson N.E.,1987) ότι Εφοδιαστική
είναι "η διοίκηση της ροής (διακίνησης) και της αποθήκευσης των πρώτων
υλών από έξω προς την επιχείρηση,

των διαφόρων υλικών κατά την

διαδικασία επεξεργασίας τους µέσα στην επιχείρηση και των τελικών
προϊόντων από την επιχείρηση προς τα έξω". Παρ' όλο που και η πιο µικρή
επιχείρηση απαιτεί εγκαταστάσεις, αποθέµατα, µεταφορά πρώτων υλών
καθώς και διανοµή των προϊόντων που παράγει, δεν υπήρξε πλήρης
αποδοχή του παραπάνω ορισµού. Από πολλούς θεωρήθηκε ότι αυτός ο
ορισµός είναι κάπως περιοριστικός µε το να µην λαµβάνει υπ' όψη κάποιες
συµπληρωµατικές και βοηθητικές δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως είναι
η εκπαίδευση (επιµόρφωση) του προσωπικού, οι τεχνικές εκδόσεις, τα
ανταλλακτικά, ο βοηθητικός εξοπλισµός, ο εξοπλισµός υποστήριξης και
επισκευής κ.ά.
Ένας νέος αναθεωρηµένος και απλοποιηµένος ορισµός (Hutchinson
N.E.,1987) που χαίρει µεγάλης αποδοχής είναι ο ακόλουθος: "Εφοδιαστική
είναι η µέθοδος - διαδικασία ώστε να βρίσκεται η κατάλληλη ποσότητα του
κατάλληλου είδους στο κατάλληλο µέρος την κατάλληλη στιγµή". ("Logistics is
the process of having the right quantity of the right item in the right place at
the right time"). ∆ηλαδή ότι οι αντικειµενικοί στόχοι της επιχείρησης θα
επιτευχθούν και θα ικανοποιηθούν µέσα σε αποδεκτά όρια σύµφωνα µε τους
υπάρχοντες διαθέσιµους πόρους.
Βλέπουµε λοιπόν ότι η Εφοδιαστική κρίνεται απαραίτητη σε όλου του
είδους τις επιχειρηµατικές µονάδες (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εµπορικές
επιχειρήσεις κλπ.) και ότι αποτελεί µια διαδικασία υποστήριξης προς όλες τις
λειτουργίες και τις δραστηριότητες αυτών.
Αξίζει να σηµειωθεί (Langford J.W.,1995) ότι η Εφοδιαστική σήµερα
θεωρείται ως συνδυασµός και συνεργασία τόσο της επιστήµης όσο και της
τέχνης. Από την πλευρά της επιστήµης εµπλέκονται ποσοτικές µέθοδοι και
µελέτες - αναλύσεις των επιδράσεων στο σχεδιασµό και στην ανάπτυξη των
προϊόντων, στην παραγωγή και εν γένει στη λειτουργία της επιχείρησης. Από
την πλευρά της η τέχνη συµµετέχει µε την αξιοποίηση της ανθρώπινης
εµπειρίας, την διαίσθηση και την κριτική ικανότητα. Έτσι µπορούµε να
συνδυάσουµε τα παραπάνω σε ένα νέο ορισµό (Langford J.W.,1995) όπου:
"Εφοδιαστική είναι η εφαρµογή και ο συνδυασµός των διοικητικών,
2
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επιχειρησιακών και µηχανικών αρχών και κανόνων ώστε να εφοδιαστεί ένα
προϊόν

µε

την

απαραίτητη

αξιοπιστία,

δυνατότητα

υποστήριξης

και

συντήρησης και να παραµείνει βιώσιµο και λειτουργικό όσον αφορά τον
αρχικό σκοπό του και καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.
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Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ∆ιοίκηση είναι ένας όρος που τον συναντάµε σε όλα τα επίπεδα και
τις δραστηριότητες της ζωής µας χωρίς πολλές φορές να κατανοούµε ότι
εκείνη τη στιγµή διοικούµε και παίρνουµε αποφάσεις που είναι και το
αποτέλεσµα της διοίκησης.
Επιστηµονικά η ∆ιοίκηση ορίζεται (Κονταράτος Α.Ν.,1992) ως "η
διαδικασία επιλογής στόχων, η διαδικασία καταµερισµού ανθρωπίνων,
τεχνολογικών και φυσικών πόρων στις διάφορες επί µέρους δραστηριότητες,
που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και η διαδικασία συντονισµού της
δράσης για µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των κατανεµηµένων πόρων".
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

4
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Από πλευράς διαδοχικών ενεργειών η διαδικασία της διοίκησης µπορεί
να χωριστεί σε τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες (Κονταράτος Α.Ν.,1992 ,
Μουστάκης Β.,1989):
1. Στον προγραµµατισµό (καθορισµό στόχων και σχεδιασµό δράσης)
2. Στην οργάνωση (διαµόρφωση δοµών και κατανοµής πόρων)
3. Στη διεύθυνση (ανάθεση καθηκόντων, ενεργοποίηση προσωπικού
και συντονισµό εργασιών)
4. Στον έλεγχο (µέτρηση επιτευγµάτων και πηδαλιούχηση των
προσπαθειών πάνω στην επιλεγµένη πορεία)
Η

επιστηµονική

διοίκηση

εµπεριέχουσες

λειτουργίες

της

προηγουµένως

είναι

η

αυτή

µε

σαφέστατα

όπως
οποία

αυτές

ξεκαθαρισµένες
αναφέρθηκαν

εφαρµόζεται

στις

τις

µόλις

επιχειρήσεις

οποιασδήποτε µορφής προς ανάπτυξη και βελτίωση της θέσης τους στον
κλάδο τον οποίο ανήκουν και στην οικονοµική κοινωνία γενικότερα.
Στη συνέχεια ακολουθεί µια σύντοµη αλλά περιεκτική παρουσίαση της
έννοιας της επιχείρησης, των βασικών λειτουργιών που περιλαµβάνει καθώς
και του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται
αλληλεπιδρώντας µε τους παράγοντες που περιέχονται σε αυτό.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η ανάπτυξη και η εφαρµογή της ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής οφείλεται σε
µεγάλο βαθµό στην ολοένα και πιο συστηµατική και ολοκληρωµένη
προσέγγιση στην έννοια της επιχείρησης η οποία τοποθετείται στη δεκαετία
του 1950.
Η επιχείρηση ορίζεται (Κονταράτος Α.Ν.,1992) ως ένα κοινωνικό
υποσύστηµα, το οποίο αποτελείται από τέσσερα αλληλοεπηρεαζόµενα µέρη:
το έργο (δηλαδή τον στόχο, συναρτήσει του τι, γιατί, πως, που, πότε, ποιος
και πόσο, προκειµένου να προσδιοριστούν συγκεκριµένες δραστηριότητες, να
καθορισθεί η ροή εργασίας και να επιλεγούν οι µέθοδοι εργασίας), την
οργανωτική δοµή (δηλαδή την διάρθρωση των εργασιακών µονάδων, τον
καταµερισµό των εργασιακών ρόλων, την ιεράρχηση της εξουσίας, το
5
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σύστηµα εσωτερικής επικοινωνίας, το σύστηµα ελέγχου και πηδαλιούχησης
του έργου, το σύστηµα αξιολόγησης και ανταµοιβής του προσωπικού και,
τέλος, τον κώδικα των κανόνων και διατάξεων), τα µέσα (δηλαδή την
τεχνολογία που περιλαµβάνει εργαλεία, µηχανήµατα, µεθόδους, τεχνικές και
τεχνογνωσία (know-how), τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την πληροφόρηση που
περιλαµβάνει τράπεζες στοιχείων και συστήµατα επεξεργασίας στοιχείων,
τους φυσικούς πόρους που περιλαµβάνουν γη ή χώρο, νερό, ενέργεια και
υλικά

και

τους

οικονοµικούς

πόρους

που

περιλαµβάνουν

κεφάλαια

επενδύσεων και κεφάλαια κίνησης) και τους ανθρώπους (δηλαδή το πλήθος,
τις ειδικότητες, τις ικανότητες και τις προσωπικότητες των εργαζοµένων που
απασχολούνται στο έργο, καθώς και τον τρόπο επιλογής, εκπαίδευσης και
αξιολόγησής τους).
Συµπερασµατικά,

η

επιχείρηση

µπορεί

να

θεωρηθεί

ως

ένα

υποσύστηµα διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ ανθρώπων που διαχειρίζονται
δεδοµένα µέσα, κάτω από µια καθορισµένη οργανωτική δοµή, για να
υλοποιήσουν ένα συγκεκριµένο έργο που έχει κάποια αξία για κάποιο χρήστη
στο περιβάλλον.
ΣΥΣΤΕΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Πιο απλοποιηµένα µπορούµε να θεωρήσουµε (Hutchinson N.E.,1987)
την επιχείρηση σαν ένα σύστηµα το οποίο περιλαµβάνει είσοδο (πρώτες
ύλες), διαδικασία µετασχηµατισµού (παραγωγική διαδικασία στην οποία
περιέχονται όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία της επιχείρησης το καθένα στο
βαθµό που του αναλογεί), διαδικασία ελέγχου (διοίκηση) και έξοδο (έτοιµα
προϊόντα):
Έλεγχος

Είσοδος

∆ιαδικασία
Μετασχηµατισµού

Έξοδος

Συστεµική θεώρηση της επιχείρησης
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)
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Μια πιο παραστατική απεικόνιση της επιχείρησης σαν σύστηµα είναι
αυτή της αναπαράστασης ως σύστηµα δραστηριοτήτων (λειτουργιών) και πιο
συγκεκριµένα της

χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, της παραγωγής και του

µάρκετιγκ µε τις µεταξύ τους συνδέσεις και επιρροές, η οποία φαίνεται στο
επόµενο διάγραµµα:

Χρηµατοοικονοµική
∆ιοίκηση

Παραγωγή

Είσοδος

Μάρκετιγκ

∆ιαδικασία µετασχηµατισµού

Έξοδος

Η επιχείρηση ως σύστηµα δραστηριοτήτων (λειτουργιών)
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)

Σε αυτό το σηµείο έρχεται να ενταχθεί η Εφοδιαστική (Logistics) ώστε
να υποστηρίξει τις τρεις πραναφερθείσες λειτουργίες της επιχείρησης. Έτσι
στην παραγωγή θα συντελέσει στην διακίνηση, διαχείριση και αποθήκευση
των πρώτων υλών και των ηµιτελών προϊόντων. Στο µάρκετιγκ θα
υποστηρίξει την διακίνηση, διαχείριση, αποθήκευση, προώθηση, διαφήµιση
και πώληση των ετοίµων προϊόντων και το σχεδιασµό και την ανάπτυξη νέων
προϊόντων. Η συνεργασία παραγωγής και µάρκετιγκ υποβοηθάται σε ότι
αφορά την εκπαίδευση και τα ανταλλακτικά και τέλος η χρηµατοοικονοµική
διοίκηση στον καλύτερο προγραµµατισµό και την διευθέτηση των τυχόν
διαφορών και ασυµφωνιών που προκύπτουν µεταξύ των υπολοίπων
µονάδων και τµηµάτων της επιχείρησης.
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Τα παραπάνω συνοψίζονται στο ακόλουθο διάγραµµα:

∆ΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ

ΧΡΗΜ / ΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Προµήθειες

Λογιστική

∆ιαφήµιση

Αποθέµατα

Επενδύσεις

Πωλήσεις

ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ

Παραγωγική
διαδικασία

Οι τέσσερις λετουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Μία άλλη παράµετρος που δεν πρέπει να παραβλέπεται στην µελέτη
και αντιµετώπιση της επιχείρησης είναι ότι κάθε επιχείρηση δεν µπορεί να
θεωρηθεί ότι υπάρχει και αναπτύσσεται τελείως αυτόνοµα. Πάντα πρέπει να
αντιµετωπίζεται σε συνδυασµό µε το περιβάλλον της µε το οποίο
αλληλεπιδρά σε µεγάλο βαθµό (Κονταράτος Α.Ν.,1992).
Ως πριβάλλον µιας επιχείρησης ορίζονται (Hutchinson N.E.,1987): "οι
εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι είναι ικανοί να επηρεάσουν (επιδράσουν)
στην ανάπτυξη, κερδοφορία και βιωσιµότητα, εν γένει δηλαδή στην ζωή της
επιχείρησης".
Μια διάκριση που γίνεται συχνά είναι αυτή ανάµεσα στο "γενικό
περιβάλλον" και το "εργασιακό περιβάλλον".
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Στο γενικό περιβάλλον, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραµµα
και το οποίο είναι δεδοµένο και κοινό για όλες τις επιχειρήσεις µιας κοινωνίας,
συµπεριλαµβάνονται στοιχεία όπως ο πολιτισµός, η οικονοµία, η πολιτική και
οι γενικές κοινωνικές καταστάσεις και συνθήκες.
Στο εργασιακό περιβάλλον συµπεριλαµβάνονται στοιχεία όπως οι
ανταγωνιστές της επιχείρησης, οι πελάτες της, η τεχνολογία σε όλες της τις
µορφές και φυσικά οι προµηθευτές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το εργασιακό
περιβάλλον ασκεί µεγάλη επίδραση στην εταιρεία και σε περπτώσεις που έχει
σωστή και αποδοτική σύνθεση προσδίδει στην επιχείρηση ένα συγκριτικό
πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της. Στην αντίθετη περίπτωση
µία υγειής και βιώσιµη εταιρεία µπορεί να οδηγηθεί σταδιακά στην αποτυχία
µε σοβαρές συνέπειες όσον αφορά τη βιωσιµότητά της στο µέλλον.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πολιτισµός

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανταγωνιστές

Οικονοµία

Πελάτες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τεχνολογία

Πολιτική

Προµηθευτές
Κοινωνικές συνθήκες

Το περιβάλλον της επιχείρησης
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)
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Έχοντας τώρα γνωρίσει τις βασικές έννοιες της ∆ιοίκησης και της
Επιχείρησης µαζί µε τις διάφορες παραµέτρους τους, µπορούµε να
εξετάσουµε αναλυτικά και να κατανοήσουµε πλήρως την Εφοδιαστική
(Logistics) και την ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής (Logistics Management) καθώς και
όλες τις σχετικές µε αυτή λειτουργίες και δραστηριότητες.
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3
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ
(Logistics Management)

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ
Έχοντας δει προηγουµένως τους ορισµούς οι οποίοι δόθηκαν κατά
καιρούς για τον όρο Εφοδιαστική (Logistics), µπορούµε να καταλάβουµε πως
η Εφοδιαστική περιλαµβάνει κάτω από την εποπτεία της ένα σύνολο από
δραστηριότητες της εταιρείας, όπου χωριστά η καθεµία υφίσταται αυτόνοµα
και συντελεί ως ένα βαθµό σε αυτό που ονοµάζεται κύκλος λειτουργίας της
επιχείρησης και έχει σαν µοναδική φροντίδα της την κατά το δυνατόν
αρµονική, αποτελεσµατική και αποδοτική συνεργασία τους που θα οδηγήσει
στην επίτευξη των προδιαγεγραµµένων στόχων που έχουν τεθεί στο
στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης.
Τον παραπάνω στόχο της Εφοδιαστικής αναλαµβάνει να επιτελέσει η
∆ιοίκηση Εφοδιαστικής (Logistics Management), που προέκυψε από την
ανάγκη συντονισµού των επι µέρους δραστηριοτήτων της Εφοδιαστικής κάτω
από ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο δράσης (Bendiner J.,1993).
Μπορούµε να πούµε ότι η ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής ασχολείται µε την
ανάπτυξη και την εφαρµογή της κατάλληλης µεθοδολογίας για επίτευξη και
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επιτυχία του αντικειµενικού στόχου της Εφοδιαστικής ότι δηλαδή επιδιώκεται
να βρίσκεται "η κατάλληλη ποσότητα του κατάλληλου είδους στο κατάλληλο
µέρος την κατάλληλη στιγµή".
Προς την επίτευξη αυτού του στόχου καταλαβαίνουµε πως πρωταρχικό
µέληµα της ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής, αποτελεί η συνοχή και η αρµονία σε ότι
εκτελείται, δεδοµένης της πολυµορφίας της Εφοδιαστικής λόγω των πολλών
και διαφορετικών στοιχείων που συγκεντρώνει.
Είναι γεγονός πως πολλές φορές απαιτείται συµβιβασµός και κοινά
αποδεκτή λύση ανάµεσα σε αντικρουόµενα συµφέροντα που υπάρχουν µέσα
στην ίδια την εταιρεία από την προσπάθεια ταυτόχρονης βελτιστοποίησης
διαµετρικά αντίθετων καταστάσεων (Hutchinson N.E.,1987).
Κάτω από αυτό λοιπόν το πρίσµα θα δούµε και θα ερµηνεύσουµε όλο
το φάσµα των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στον όρο Εφοδιαστική,
και αποβλέπουν στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ
Η Εφοδιαστική µε την γενική έννοια του όρου θεωρείται σαν ένα ευρύ
πεδίο δραστηριοτήτων το οποίο συνθέτεται από τρεις κύριες κατηγορίες
(Hutchinson N.E.,1987):
• την Εφοδιαστική Συντήρησης (Subsistence Logistics)
• την Επιχειρησιακή Εφοδιαστική (Operations Logistics)
• την Εφοδιαστική Συστήµατος (Systems Logistics)
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι τρεις κατηγορίες της Εφοδιαστικής δεν
πρέπει να θεωρούνται εντελώς ανεξάρτητες µεταξύ τους - παρ' όλο που
υπάρχουν αρκετά σηµεία όπου διαφοροποιείται η µία από την άλλη - αλλά ως
τρεις ενότητες που συνυπάρχουν και αλληλοεξαρτώνται. Αρχικά οι τρεις
κατηγορίες

παρουσιαζόταν

διαγραµµατικά

µε

την

µορφή

οριζόντιας

συσχέτισης ενώ στη συνέχεια απεικονίστηκαν µε τη µορφή πυραµίδας όπως
φαίνεται στα επόµενα σχήµατα:
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Επιχειρησιακή
Εφοδιαστική

Εφοδιαστική
Συντήρησης

Εφοδιαστική
Συστήµατος

Εφοδιαστική: οριζόντια θεώρηση
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)

Εφοδιαστική
Συστήµατος
Επιχειρησιακή
Εφοδιαστική
Εφοδιαστική
Συντήρησης

Εφοδιαστική: θεώρηση πυραµίδας
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)

Για χάρην όµως ευκολίας στη µελέτη και την ανάλυσή τους τις θεωρούµε
διακριτές και µε αυτό τον τρόπο παρουσιάζονται στην περιγραφή που
ακολουθεί.
ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Θεωρώντας την Εφοδιαστική και την ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής σαν την
διαδικασία που συνθέτει και συντονίζει διαφορετικές λειτουργίες και
δραστηριότητες, µπορούµε να την χρησιµοποιήσουµε για να περιγράψουµε
και να επεξεργασούµε εν γένει, οποιοδήποτε σύστηµα πέρα από τα αυστηρά
πλαίσια της επιχείρησης. Έτσι µπορούµε να αντιµετωπίσουµε µε την
Εφοδιαστκή και την ίδια τη ζωή, στην οποία θέτουµε στόχους και σκοπούς και
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φροντίζουµε για την καλύτερη δυνατή ικανοποίησή τους. Σε µια τέτοια βάση
εντάσσεται η Εφοδιαστική Συντήρησης και αφορά στις θεµελιώδεις και
βασικές ανάγκες για την επιβίωση και τη σταθερότητα του θεωρούµενου
συστήµατος. Ως βασικές ανάγκες στην περίπτωση της ίδιας της ζωής
θεωρούνται για παράδειγµα η διατροφή, η ένδυση και η προστασία, ανάγκες
ικανές να εξασφαλίσουν µια στοιχειώδη διαβίωση. Κατ' αναλογία θα πρέπει να
µεταφραστούν και στην περίπτωση άλλων εξεταζόµενων συστηµάτων. Ένα
βασικό γνώρισµα της Εφοδιαστικής Συντήρησης είναι ότι τα στοιχεία της
µπορούν να προβλεφθούν µε ακρίβεια και είναι σταθερά.
Η Εφοδιαστική Συντήρησης αποτέλεσε πρωταρχική δραστηριότητα των
πρωτόγονων κοινωνιών και βασικό στοιχείο των βιοµηχανικών κοινωνιών και
ταυτόχρονα

θεµελιώδη

αρχή

για

την

ανάπτυξη

της

Επιχειρησιακής

Εφοδιαστικής.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ
Η Επιχειρησιακή Εφοδιαστική αναφέρεται πλέον καθαρά στην
λειτουργία της επιχείρησης και περιλαµβάνει τις απαιτούµενες πρώτες ύλες
και τα µέσα που απαιτούνται για την παραγωγή και τη διανοµή των τελικών
προϊόντων.

Τα

στοιχεία

που

περιλαµβάνονται

στην

Επιχειρησιακή

εφοδιαστική είναι και αυτά σταθερά και προβλέψιµα όπως και στην
Εφοδιαστική Συντήρησης.
Συχνά συναντάµε ένα διαχωρισµό στην Επιχειρησιακή Εφοδιαστική
που κατατάσσει τα στοιχεία της σε δύο κατηγορίες:
• στην Εφοδιαστική Εκµετάλλευσης και
• στην Εφοδιαστική Συντονισµού
Η Εφοδιαστική Εκµετάλλευσης αναφέρεται στις ανάγκες µεταφοράς
διακίνησης και αποθήκευσης, ενώ η Εφοδιαστική Συντονισµού στον
εντοπισµό, την αναγνώριση και τον προσδιορισµό των αναγκών αυτών.
Στην Εφοδιαστική Εκµετάλλευσης για την επιλογή των πηγών των
πρώτων υλών πρέπει να συνυπολογιστούν οι εξής παράµετροι:
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• η δυνατότητα της πηγής να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης
• η θέση της πηγής σε σχέση µε την επιχείρηση
• η διαθεσιµότητα ικανοποιητικών καναλιών µεταφοράς
• η αξιοπιστία της πηγής
Παράλληλα αντιµετωπίζονται ανάγκες για εσωτερική διακίνηση υλικών
και ηµιτελών προϊόντων (internal inventory transfer), µεταφοράς και διανοµής
ετοίµων

προϊόντων

καθώς

και

ύπαρξης

καναλιών

µεταφοράς

επιστρεφόµενων ελαττωµατικών προϊόντων.
Στην Εφοδιαστική Συντονισµού και για το µέγεθος της παραγωγής
ετοίµων προϊόντων (δηλαδή την έξοδο του συστήµατος της επιχείρησης),
χρησιµοποιείται πρόβλεψη του ύψους της ζήτησης µε πρόβλεψη της αγοράς
του προϊόντος (product market forecasting).
Για τον προσδιορισµό των αναγκών σε πρώτες ύλες αλλά και της
διακίνησης κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας εφαρµόζεται ο
Προγραµµατισµός Απαιτήσεων Υλικών (Material Requirements Planning MRP) ή πιο γενικά ο Προγραµµατισµός Μέσων Παραγωγής (Manufacturing
Resource Planning).
Πάντως γενικότερη στρατηγική χαράσσεται µε τον Επιχειρησιακό
Σχεδιασµό της εταιρείας (Operational Planning) για καλύτερο συνδυασµό και
συνεργασία των δυνατοτήτων της εταιρείας µε τις επιθυµίες και τις προσταγές
της ∆ιοίκησης (Management). Βασική απίτηση είναι να καθοριστούν εξ' αρχής
οι δυνατότητες της παραγωγής, οι οποίες πάντοτε είναι πεπερασµένες, ώστε
να αποφευχθεί εξάντληση των πόρων (µέσων).
Η βασική έλλειψη που παρουσιάζει η Επιχειρησιακή Εφοδιαστική είναι
ότι δεν µπορεί να καθορίσει παραµέτρους όπως βλάβες, απαιτούµενα υλικά
επισκευών, διάρκεια των συντηρήσεων και των επισκευών κ.ά.
Η Επιχειρησιακή Εφοδιαστική αποτέλεσε µε τη σειρά της το θεµέλιο για
την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Συστήµατος.
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ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η Εφοδιαστική Συστήµατος αποτελεί την πιο πρόσφατα ανεπτυγµένη
κατηγορία

της

Εφοδιαστικής

και

αντιµετωπίζει

την

επιχείρηση

σαν

πέρα

την

ολοκληρωµένο σύστηµα.
Βασικό

της

γνώρισµα

είναι

ότι

επεκτείνεται

από

Επιχειρησιακή Εφοδιαστική µε στόχο να αναλάβει την υποστήριξη του
προϊόντος µετά την πώλησή και κατά συνέπεια την µεταφορά της κυριότητάς
του. Εποµένως είναι φυσικό να περιλαµβάνει στοιχεία που συµπληρώνουν και
υποστηρίζουν την βασική λειτουργία και αποστολή της επιχείρησης δηλαδή
την παραγωγική διαδικασία, όπως ανταλλακτικά, προσωπικό και την
απαιτούµενη εκπαίδευση και επιµόρφωσή του, τεχνικές εκδόσεις, βοηθητικό
εξοπλισµό και εξοπλισµό ελέγχου καθώς και βοηθητικές εγκαταστάσεις και
µέσα.
Κυρίαρχο στοιχείο θεωρούνται τα ανταλλακτικά τα οποία εξασφαλίζουν
την λειτουργικότητα του αντικειµένου για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Επίσης οι
τεχνικές εκδόσεις που παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες για τη χρήση και τη
λειτουργία των προϊόντων και ο βοηθητικός εξοπλισµός και ο εξοπλισµός
ελέγχου που υποστηρίζει τη συντήρηση και την επισκευή των αντικειµένων.
Ένα ζωτικό στοιχείο τέλος της Εφοδιαστικής Συστήµατος και κατά συνέπεια
της επιχείρησης είναι το προσωπικό και η εκπαίδευση και επιµόρφωσή του
µιας και δίνει την δυνατότητα για σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία των
υπολοίπων στοιχείων και δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Ένα βασικό σηµείο διαφοροποίησης και κατά συνέπεια διαφορετικής
αντιµετώπισης,

της Εφοδιαστικής Συστήµατος είναι η τυχαία φύση των

στοιχείων που περιλαµβάνει και η αδυναµία πρόβλεψής τους.
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4
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ
(The elements of Logistics)

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ
Όπως προαναφέρθηκε, η Eφοδιαστική (Logistics), αποτελεί σύνολο
δραστηριοτήτων υποστήριξης της επιχείρησης τόσο κατά την παραγωγική
διαδικασία όσο και κατά την µετά την πώληση του προϊόντος περίοδο.
Σε αυτό λοιπόν το σύνολο δραστηριοτήτων, περιλαµβάνονται επτά
στοιχεία τα οποία αποτελούν και τµήµατα (λειτουργίες) της επιχείρησης και
είναι γνωστά ως στοιχεία της Εφοδιαστικής (Elements of Logistics),
(Hutchinson N.E.,1987):
1. Μεταφορές (Transportation)
2. Αποθέµατα - Αποθήκευση (Storage)
3. Ανταλλακτικά (Spare and repair parts)
4. Προσωπικό και Εκπαίδευση (Personnel and training)
5. Τεχνικές Εκδόσεις (Publications)
6. Βοηθητικός Εξοπλισµός και Εξοπλισµός Ελέγχου (Test and support
equipment)
7. Εγκαταστάσεις - Μέσα (Facilities)
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∆εν πρέπει να θεωρηθεί ότι σε κάθε επιχείρηση ή βιοµηχανία, είναι
απαραίτητο να υπάρχουν όλα τα πραναφερθέντα στοιχεία της Εφοδιαστικής
(Logistics). Αυτό εξαρτάται από παράγοντες, όπως ο κλάδος στον οποίο
ανήκει η επιχείρηση, το είδος των προϊόντων τα οποία παράγει, το µέγεθός
της κ.ά.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Transportation)
Θεωρώντας την επιχείρηση σαν ένα σύστηµα το οποίο αλληλεπιδρά µε
το περιβάλλον του, έχουµε την αναπαράσταση του τριγώνου αλληλεξάρτησης
που

περιλαµβάνει

την

επιχείρηση,

τους

προµηθευτές

της

και

την

καταναλωτική αγορά στην οποία και απευθύνεται:

Προµηθευτές

Επιχείρηση

Καταναλωτές
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)

Οι προµηθευτές και οι πελάτες της Επιχείρησης, ανήκουν στο
περιβάλλον της και οι µεν πρώτοι ευθύνονται σε µεγάλο βαθµό για τις
προµήθειές της, ενώ οι δεύτεροι για τις πωλήσεις των έτοιµων προϊόντων.
Είναι λοιπόν απαραίτητη η αρµονική συνεργασία των πιο πάνω συνιστωσών
και προς αυτή την κατεύθυνση τον σηµαντικότερο ρόλο διαδραµατίζει ο
παράγοντας των µεταφορών που εξασφαλίζει την απαιτούµενη επικοινωνία
και διακίνηση.
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Η ανάπτυξη των µεταφορών σαν ξεχωριστό στοιχείο της Εφοδιαστικής
(Logistics), υποδηλώνει την ολοένα αυξανόµενη ανάγκη για εξειδίκευση των
λειτουργιών και των τµηµάτων µιας επιχείρησης σε περιόδους που η
ελληλεπίδραση από το περιβάλλον είναι µεγίστης σηµασίας τόσο για την
µεταφορά των πρώτων υλών προς την επιχείρηση όσο και για την µεταφορά
(αποµάκρυνση) των ετοίµων προϊόντων από την επιχείρηση.
Η µεταφορά µπορεί να ποικίλει από το να έχει µια σχετικά απλή µορφή
έως υψηλής και προσεκτικής µελέτης διαδικασίες που εφαρµόζονται σε
οικονοµικά ευαίσθητους και κρίσιµους κλάδους και προϊόντα. Για παράδειγµα
µπορούµε να θυµηθούµε την περίπτωση της πετρελαϊκής κρίσης του '70
όπου οδηγηθήκαµε διαδοχικά σε µεγάλες αυξήσεις στις τιµές των προϊόντων
λόγω της αύξησης του κόστους µεταφοράς.
Ως συνέπεια των παραπάνω είναι ότι οι µεταφορές έχουν αναπτυχθεί
σε πολύ µεγάλο βαθµό και αποτελούν πλέον το πιο δαπανηρό στοιχείο της
Εφοδιαστικής (Logistics).
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι εκτός από την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση
που παρέχεται όσον αφορά στους προµηθευτές και τους πελάτες,
υποστηρίζεται και η εσωτερική παραγωγική διαδικασία και το προϊόν της
παραγωγής. Έτσι έχουµε τρεις περιπτώσεις προς αυτή την κατεύθυνση:
• µεταφορά ελαττωµατικών κοµµατιών στον τόπο επισκευής
• µεταφορά ελαττωµατικών προϊόντων από τους πελάτες προς την
επιχείρηση
• µεταφορά ανταλλακτικών για διατήρηση του αναγκαίου αποθέµατος
Οι µεταφορές διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες σχετικά µε το µέσο το
οποίο κάθε φορά χρησιµοποιείται:

1. Οδικές
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2. Σιδηροδροµικές
3. Υδάτινες (θαλάσσιες - ποτάµιες)
4. Αεροµεταφορές
5. Αγωγοί
Καθεµία από τις παραπάνω κατηγορίες παρουσιάζει µειονεκτήµατα και
πλεονεκτήµατα ανάλογα µε το είδος της εταιρείας και το µεταφερόµενο
προϊόν. Πάντως η επιλογή του καταλληλότερου τρόπου πραγµατοποίησης
της µεταφοράς, εξαρτάται από παράγοντες όπως:
• τύπος (κλάδος) της βιοµηχανίας
• γεωγραφική θέση της βιοµηχανίας
• γεωγραφική θέση των προµηθευτών
• γεωγραφική θέση της αγοράς
• διαθεσιµότητα µεταφορικών µέσων

Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Οι οδικές µεταφορές ουσιαστικά αναπτύχθηκαν µετά τον 2ο παγκόσµιο
πόλεµο και κέρδισαν αµέσως ένα µεγάλο µερίδιο της αγοράς εξαιτίας της
ευελιξίας τους και της δυνατότητας διανοµής "πόρτα-πόρτα" ώστε να
φτάσουµε στο σηµείο το κόστος τους να ανέλθει το 1987 σε 207 δις $.
Παρ' όλα αυτά, η κρίση του πετρελαίου αύξησε σηµαντικά το κόστος
και έδωσε το έναυσµα για αναζήτηση οικονοµικότερων λύσεων. Έτσι οι
επιπτώσεις

αντισταθµίστηκαν

εν

µέρει

µε

προηγµένη

σχεδίαση

για

περισσότερη οικονοµία, µε καθαρά τεχνικές marketing όπως η διαφήµιση,
αλλά και µε την εµφάνιση και λειτουργία αυτοµατοποιηµένων σταθµών
εξυπηρέτησης.

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
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Με τη χρήση των σιδηροδρόµων γίνεται µέχρι σήµερα το µεγαλύτερο
µέρος των µεταφορών, λόγω του χαµηλότερου κόστους αλλά και του µεγάλου
δικτύου εξυπηρέτησης, παρά την ύφεση που επέφερε η ραγδαία ανάπτυξη
των οδικών µεταφορών.
Υ∆ΑΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η µεταφορά προϊόντων δια µέσου υδάτινων δρόµων όπως οι
θάλασσες και τα ποτάµια, αποτελεί τον πιο παλιό τρόπο διακίνησης υλικών,
γεγονός που οδήγησε στην εγκατάσταση και ανάπτυξη των περισσότερων
πόλεων δίπλα σε αυτούς. Βασικό πλεονέκτηµα θεωρείται το πραγµατικά
χαµηλό κόστος µεταφοράς, το οποίο ευθύνεται και για τη συνεχιζόµενη χρήση
τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έλλειψη ευελιξίας που υπάρχει, κατατάσει τις
υδάτινες µεταφορές στην τελευταία θέση προτίµησης παρ΄ όλο που η ζήτηση
θα συνεχιστεί µέχρις ότου η ταχύτητα παράδοσης διαδραµατίσει πιο
σηµαντικό ρόλο στο εµπόριο και τη βιοµηχανία.
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Αποτελούν την πιο σύγχρονη µέθοδο µεταφοράς που όµως ακόµη δεν
έχει επεκταθεί σε όλα τα προϊόντα αλλά περιορίζεται στα αλλοιώσιµα,
επείγοντα και ακριβά φορτία. Ο λόγος της µη πλήρους εφαρµογής τους είναι ο
περιορισµός που τίθεται στη δυνατότητα µεταφοράς µεγάλων φορτίων, καθώς
και το υψηλό κόστος. Πρέπει να σηµειωθεί, ακόµη, ότι απαιτείται η παράλληλη
χρήση και κάποιου άλλου µεταφορικού µέσου για την διακίνηση των
µεταφεροµένων προϊόντων από την επιχείρηση προς το αεροδρόµιο και από
το αεροδρόµιο προς την επιχείρηση-πελάτη. Το βασικό πλεονέκτηµα των
αεροµεταφορών είναι η ταχύτητα παράδοσης, γεγονός που

για ορισµένα

προϊόντα οδηγεί στην αντιστάθµιση του υψηλού κόστους µεταφοράς.
Η περιορισµένη χρήση πάντως των αεροµεταφορών δεν παρέχει την
αναγκαία δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη νέων προηγµένων
µέσων µε µεγαλύτερες ικανότητες. Παρ΄όλα αυτά ο επιχειρηµατικός κόσµος
είναι πεπεισµένος ότι από τις αεροµεταφορές έχει να περιµένει πολλά τις
αµέσως επόµενες δεκαετίες.
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ΑΓΩΓΟΙ
Οι αγωγοί πρωτοχρησιµοποιήθηκαν για την µεταφορά υλικών και
προϊόντων στο δεύτερο µισο του 19ου αι., και η χρήση τους εντάθηκε µετά τον
2ο παγκόσµιο πόλεµο όπου µέχρι και σήµερα χρησιµοποιούνται κυρίως για
την µεταφορά του πετρελαίου παγκοσµίως. Το κόστος κατασκευής τους σε
συνάρτηση µε το κόστος ροής (right of way cost) και το κόστος ελέγχου στους
σταθµούς επίβλεψης, καθιστά τους αγωγούς ως το στοιχείο µε το µεγαλύτερο
κόστος, το οποίο ευτυχώς αντισταθµίζεται ως ένα σηµείο από την ασυνόδευτη
(χωρίς επίβλεψη) και διαρκή λειτουργία τους. Μειονέκτηµα αποτελεί επίσης
και η πολύ αυστηρή θεσπισµένη νοµοθεσία που ισχύει σχετικά µε τα προϊόντα
που µπορούν να µεταφερθούν.
Τα διάφορα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιεί µια εταιρεία δεν είναι
απαραίτητο να ανήκουν σε αυτήν αλλά µπορούν να έχουν ναυλωθεί µε ειδική
σύµβαση (charters), ή να ανήκουν σε εταιρείες µεταφορών οπότε και
προσφέρονται σύµφωνα µε τα ισχύοντα τιµολόγια για τις µεταφορές.
Σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται διάφοροι συνδυασµοί
µεταφορικών µέσων είτε για να µειωθεί το κόστος είτε για να µειωθεί ο χρόνος
µεταφοράς. Ο πιο συνηθισµένος τρόπος είναι η µεταφερόµενη σε τραίνο
νταλίκα, γνωστή ως TOFC (trailer aon flatcar), ενώ από τους πιο παλιούς
αυτός των µεταφερόµενων σε πλοία κοντέινερς.
Έχοντας λοιπόν µελετήσει τι στοιχείο της µεταφοράς και τους δυνατούς
τρόπους για την πραγµατοποίησή της, καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως η
Εφοδιαστική (Logistics) καλείται να αναλύσει λεπτοµερώς το κάθε πρόβληµα
και την κάθε παρουσιαζόµενη περίπτωση ώστε να βρει τον καλύτερο τρόπο
και συνδυασµό µεταφορικών µέσων για την οικονοµικότερη, ταχύτερη και
ασφαλής µεταφορά του εκάστοτε φορτίου.

ΑΠΟΘΕΜΑ (Inventory)
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Το απόθεµα αποτελεί ένα πολύ βασικό στοιχείο στη ζωή και τη λειτουργία της
επιχείρησης και

σαν στοιχείο της Εφοδιαστικής (Logistics) αυτό µε τον

υψηλότερο βαθµό κινδύνου. Ένας ορισµός του αποθέµατος το παρουσιάζει
σαν "µια συσσώρευση µιας συλλογής προϊόντων σήµερα, ώστε να υπάρχει
εξασφάλιση σε µελλοντικές καταστάσεις και συνθήκες". Παρατηρούµε ότι η
διατήρηση αποθέµατος είναι απαραίτητη σε όλα τα στάδια της λειτουργίας της
επιχείρησης

(πρώτες

ύλες,

στάδια

παραγωγικής

διαδικασίας,

έτοιµα

προϊόντα) και µπορεί να επιβάλλεται σε συνθήκες όπου:
• ένας προµηθευτής δεν δύναται να παράγει στο ύψος της ζήτησης, οπότε η
εταιρεία αναγκάζεται να διατηρεί εκ των προτέρων απόθεµα,
• η εταιρεία δεν έχει την δυνατότητα να προµηθεύεται υλικά κατά τη διάρκεια
της παραγωγικής διαδικασίας, οπότε αναγκάζεται να προµηθεύεται και να
αποθεµατοποιεί τα απαραίτητα υλικά από την αρχή,
• η εταιρεία δεν παράγει κατά παραγγελία, οπότε πρέπει να αποθηκεύει τα
έτοιµα προϊόντα µέχρι να ζητηθούν από τους αγοραστές.
Σε

ένα

βέλτιστα

σχεδιασµένο

σύστηµα

θα

είχαµε

κατάλληλη

συνεργασία µεταξύ της παραγωγής και του µεγέθους της ζήτησης έτσι ώστε
να υπάρχει µηδενικό απόθεµα και κατά συνέπεια µεγαλύτερη εξοικονόµηση
πόρων. Προς το παρόν όµως αυτό είναι ανέφικτο λόγω των απρόβλεπτων
διακυµάνσεων της ζήτησης και των περιορισµών της παραγωγής.
Η διατήρηση αποθέµατος είναι ένα από τα κατ' εξοχήν δαπανηρά
στοιχεία της Εφοδιαστικής (Logistics) λογω των υπερβολικών απαιτήσεων
διαχείρισης και εκτός από τη συµβολή του στα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας (πρώτες ύλες, ηµιτελή προϊόντα µεταξύ των σταδίων της
παραγωγής, έτοιµα προϊόντα), εµπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις όπως
στην αποθήκευση ηµιτελών προϊόντων που προκύπτουν από αλλαγές στις
προτεραιότητες παραγωγής, καθυστερήσεις στις καταληκτικές ηµεροµηνίες
παράδοσης, ελλείψεις υλικών κλπ. αλλά και στην αποθήκευση ανταλλακτικών
για συντήρηση του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού. Σχηµατικά έχουµε για την
υποστήριξη που παρέχεται από το απόθεµα:
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πρώτες ύλες

υποστήριξη παραγωγικής
διαδικασίας

ανταλλακτικά εξοπλισµού

ΑΠΟΘΕΜΑ

έτοιµα προϊόντα

υποστήριξη πωλήσεων

ανταλλακτικά

Η ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής (Logistics Management), καλείται να δώσει
την καλύτερη λύση όσον αφορά την ανάπτυξη και τη διαχείριση των
αποθεµάτων της επιχείρησης και πιο συγκεκριµένα να απαντήσει στα δύο
βασικά ερωτήµατα:
• είδη υλικών ή/και προϊόντων που θα αποθεµατοποιηθούν
• ποσότητα από αυτά, που θα αποθεµατοποιηθεί
Η λήψη της σωστής απόφασης είναι ιδιαίτερης σηµασίας γεγονός αφού
λανθασµένες

αποφάσεις

µπορούν

να

καταλήξουν

σε

αποθήκευση

ακατάλληλων και άχρηστων ειδών ή/και σε συσσώρευση µεγάλης ποσότητας
που δεν είναι απαραίτητη, µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους
αποθεµατοποίησης, των φόρων, της ασφάλισης και σε άσκοπη κατάληψη
πολύτιµου αποθηκευτικού χώρου.
Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι η ανάγκη που υπάρχει για πρόβλεψη των
απαιτήσεων και της ζήτησης µιας και πρέπει να εξασφαλίσουµε την οµαλή και
αδιάκοπη λειτουργία της εταιρείας σε µελλοντικά χρονικά διαστήµατα.
Σε πολλές περιπτώσεις τυχαίνει να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων
µεταξύ των τµηµάτων της επιχείρησης τα οποία σχετίζονται µε κάποιο
απόθεµα και συνήθως µεταξύ του τµήµατος της παραγωγής (απαιτήσεις για
διατήρηση υψηλών αποθεµάτων που θα εξασφαλίζουν αδιάκοπη παραγωγική
διαδικασία) και του οικονοµικού τµήµατος (απαιτήσεις για συντηρητική
πολιτική αποθεµάτων προς µείωση των δεσµευµένων κεφαλαίων της
εταιρείας).
Βλέπουµε λοιπόν πόσο λεπτή και δύσκολη είναι η θέση του στελέχους
που ευθύνεται για τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση της πολιτικής
αποθεµάτων ώστε να ανατίθεται σχεδόν πάντα στον διευθυντή της
Ολοκληρωµένης ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής (ILS manager).
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Εξετάζοντας πιο προσεκτικά την έννοια του αποθέµατος µπορούµε να
δούµε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το ύψος που απαιτείται
να αποθηκευτεί.
A. Η προς διανοµή στο καταναλωτικό κοινό ποσότητα
B. Το τεχνολογικό περιεχόµενο του προϊόντος
C. Η αξιοπιστία του προϊόντος
D. Ο χρόνος συντήρησης και επισκευής του προϊόντος
Για να επιτευχθεί η πλέον βέλτιστη αντιµετώπιση των αποθεµάτων σε µια
εταιρεία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις τέσσερις παράµετρους της
λειτουργίας του αποθέµατος οι οποίες είναι:
• η γεωγραφική (χωροταξική) διάσταση του αποθέµατος η οποία επιτρέπει
την καλύτερη διαχείρισή του µεσω του διαχωρισµού και της τοποθέτησης
εγκαταστάσεων και ειδών
• η διασύνδεση του αποθέµατος µε τη γραµµή παραγωγής ώστε να
εξασφαλίζεται συνεχής λειτουργία αυτής
• η ισορροπία που επιδιώκεται ανάµεσα στην προσφορά και την ζήτηση
• η διατήρηση αποθέµατος ασφαλείας για πρόληψη των δύο περιπτώσεων
αβεβαιότητας: α) της απρόβλεπτης ζήτησης και β) της απρόβλεπτης
καθυστέρησης στην παράδοση

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
Ο κύκλος λειτουργίας του αποθέµατος ορίζεται σαν το χρονικό
διάστηµα µεταξύ του χρονικού σηµείου που έχουµε την µέγιστη ποσότητα
αποθέµατος και του χρονικού σηµείου που ξαναγίνεται η αποθηκευµένη
ποσότητα µέγιστη.

Για το απλό παράδειγµα όπου:
• η διάρκεια του κύκλου λειτουργίας ενός αποθέµατος είναι σταθερή,
• το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την παραγγελία µέχρι την
άφιξη είναι σταθερό και
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• η ζήτηση του προϊόντος είναι σταθερή
έχουµε:

Ύψος
Αποθέµατος

Σηµείο
παραγγελίας

Μέσο απόθεµα

Χρόνος (µέρες)

Κύκλος λειτουργίας αποθέµατος
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)

Στην περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί και ένα σταθερό απόθεµα
ασφαλείας, ο κύκλος λειτουργίας του αποθέµατος έχει ως εξής:

Ύψος
Αποθέµατος

Σηµείο
παραγγελίας

Μέσο απόθεµα

Απόθεµα ασφαλείας
Χρόνος (µέρες)

Κύκλος λειτουργίας αποθέµατος µε απόθεµα ασφαλείας
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)

Σχετικά µε τις πολιτικές ελέγχου ή διαχείρισης αποθέµατος µπορούµε
να διακρίνουµε τέσσερα είδη (Σίσκος Ι.,1992):
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• πολιτική (s,S) µε επίπεδο ασφαλείας (σηµείο συναγερµού) και
επίπεδο αναπλήρωσης
• πολιτική (s,q) µε επίπεδο ασφαλείας (σηµείο συναγερµού) και
οικονοµική ποσότητα
• πολιτική

(T,S)

µε

περιοδικούς

ανεφοδιασµούς

και

επίπεδο

αναπλήρωσης
• πολιτική (T,q) µε περιοδικούς ανεφοδιασµούς και οικονοµική
ποσότητα

Οι παραπάνω πολιτικές εικονίζονται παρακάτω:

S

q

s

s
πολιτική (s,S)

χρόνος

S

πολιτική (s,q)

χρόνος

πολιτική (T,q)

χρόνος

q

T

πολιτική (T,S)

χρόνος

T

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
Όσον αφορά τώρα στο συνολικό κόστος του αποθέµατος, αυτό είναι
συνδυασµός µερικών επιµέρους παραµέτρων. Πιο συγκεκριµένα αποτελείται
από:
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• κόστος αγοράς του αποθέµατος
• φόρος διατήρησης του αποθέµατος
• ασφάλιση του αποθέµατος
• κόστος µεταφοράς
• κόστος αποθήκευσης
• κόστος απαξίωσης (παλαίωσης) του αποθέµατος
• κόστος ευκαιρίας (δέσµευσης κεφαλαίων)
• κόστος παραγγελίας
Όσον αφορά το κόστος αγοράς (κτήσεως) του αποθέµατος είναι
ευθέως ανάλογο µε τον αριθµό των κοµµατιών που παραγγέλονται. Αντίθετα
το κόστος αποθήκευσης µειώνεται όσο αυξάνονται τα κοµµάτια του
αποθέµατος µέχρις ενός σηµείου οπότε και σταθεροποιείται. Πρέπει λοιπόν
να βρεθεί η Οικονοµική Ποσότητα Παραγγελίας ώστε το συνολικό κόστος να
είναι το χαµηλότερο δυνατό. Σύµφωνα µε τα παραπάνω έχουµε την καµπύλη
κόστους του Wilson, όπου διακρίνεται και η Οικονοµική Ποσότητα
Παραγγελίας (Σίσκος Ι.,1992):
Συνολικό κόστος

Κόστος

Οικονοµική
Ποσότητα
Παραγγελίας

Κόστος κτήσεως

Κόστος αποθήκευσης

Ποσότητα παραγγελίας

Οικονοµική Ποσότητα Παραγγελίας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (Spares and repair parts)
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Για µια ολοκληρωµένη υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και
των προϊόντων µιας επιχείρησης, εκτός από την ανάπτυξη και συντήρηση
αποθέµατος, βασική προϋπόθεση αποτελεί και η ύπαρξη οργανωµένου
τµήµατος και πολιτικής διατήρησης αναταλλακτικών. Μολονότι ενδέχεται να
υπάρχει σωστή πολιτική υποστήριξης του προϊόντος µετά την διανοµή, τα
ανταλλακτικά διαδραµατίζουν σπουδαίο ρόλο και στην συντήρηση και την
καλή λειτουργία του χρησιµοποιούµενου µηχανικού εξοπλισµού. Παρ' όλο
που η ύπαρξη αποθηκευµένων ανταλλακτικών σηµαίνει δέσµευση ρευστών
διαθεσίµων της εταιρείας, εξασφαλίζει την επιχείρηση από µελλοντικές
ανάγκες που ίσως θα της κόστιζαν πολύ περισσότερο.
Χωρίς την βοήθεια των ανταλλακτικών, ένα πρόβληµα που σε κάποια
χρονική στιγµή θα παρουσιαζόταν σε ένα προϊόν, θα επέβαλλε την απόρριψή
και την αντικατάστασή του από ένα καινούριο. Αυτό, για τα περισσότερα είδη
αποτελεί µια µάλλον ενεπιθύµητη λύση η οποία αποφεύγεται µε τη χρήση των
ανταλλακτικών. Η λύση της αντικατάστασης του συνολικού προϊόντος από ένα
νέο, µπορεί να προτιµηθεί σε κάποιο από τα τελευταία στάδια της ζωής του.
Έτσι, οι δύο αρχικοί παράγοντες που συντελούν σε µια απόφαση
απόκτησης ανταλλακτικών είναι:
I. η πιθανότητα να συµβεί µία βλάβη (αστοχία) στο προϊόν
II. οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή την βλάβη
Για την ανάπτυξη αυτής της εναλλακτικής λύσης, το βασικότερο βήµα
είναι η διαδικασία του προσδιορισµού (provisioning). Με τη διαδικασία του
προσδιορισµού εντοπίζονται και καταγράφονται τα επισκευάσιµα και τα
αντικαταστάσιµα κοµµάτια και είδη που είναι συνδεδεµένα ή σχετίζονται µε
κάποιο προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο ορίζονται τα ανταλλακτικά που
απαιτούνται για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας ενός προϊόντος όταν
αυτή διαταραχθεί.
Επιτυγχάνεται λοιπόν ο προσδιορισµός των αναγκαίων τύπων που θα
πρέπει να αποκτηθούν ως ανταλλακτικά και στη συνέχεια υπολογίζεται η
κατάλληλη ποσότητα για τα επιλεγµένα ανταλλακτικά. Σε ιδανικές συνθήκες,
τα κοµµάτια που θα απαιτούσαν αντικατάσταση, θα ήταν ακριβώς ίδια σε
αριθµό µε τα αποκτηθέντα ανταλλακτικά. Επειδή όµως µια τόσο ακριβής
29
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πρόβλεψη είναι εκ των πραγµάτων αδύνατη, διατηρείται ένα απόθεµα
ασφαλείας του οποίου το ύψος είναι συνάρτηση οικονοµικών περιορισµών
που τίθενται και του κινδύνου που είναι διατεθιµένη να αναλάβει η εταιρεία.
Λάθος στην διαδικασία του προσδιορισµού µπορεί να οδηγήσει είτε σε
αποθήκευση ανταλλακτικών τα οποία δεν θα χρησιµοποιηθούν είτε σε έλλειψη
απαραίτητων και συχνά ζητούµενων ειδών.
Για το σωστό υπολογισµό της ποσότητας ανταλλακτικών που οφείλει η
επιχείρηση να αποκτήσει, είναι απαραίτητη η γνώση τριών παραµέτρων των
προϊόντων:
• τον συνολικό αριθµό των όµοιων προϊόντων που βρίσκονται σε
χρήση
• τις συνθήκες λειτουργίας τους
• την προβλεπόµενη διάρκεια ζωής τους
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Με την εφαρµογή της ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής όπου οργάνωσε πιο
αποτελεσµατικά την εποπτεία και το συντονισµό πολλών λειτουργιών της
επιχείρησης,

συστηµατοποιήθηκε

και

η

διαδικασία

απόκτησης

και

αποθήκευσης των ανταλλακτικών. Η Ανάλυση Εφοδιαστικής Υποστήριξης
έδωσε την δυνατότητα για σαφή προσδιορισµό των παραµέτρων εκείνων,
που διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην διαχείριση του προϊόντος, στις οποίες
συµπεριλαµβάνεται

και

αυτή

του

υπολογισµού

των

απαραίτητων

ανταλλακτικών.
Τα στάδια της διαδικασίας της Ανάλυσης Εφοδιαστικής Υποστήριξης
εικονίζονται παρακάτω:

Σχεδίαση
Προϊόντος

Επιστηµονική
Ανάλυση
Συντήρησης

Αρχική Εφοδιαστική
Ανάλυση
&
Μελέτη Επιπέδων
Συντήρησης

Προσδιορισµός
Απαιτήσεων
Εφοδιαστικής

Πρόγραµµα
Συντήρησης

Βάση ∆εδοµένων
Ανάλυσης
Εφοδιαστικής
Υποστήριξης
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Ανάλυση Εφοδιαστικής Υποστήριξης
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)

∆ύο σηµαντικά ζητήµατα στον τοµέα των ανταλλακτικών όπου η
Εφαρµογή της Ανάλυσης Εφοδιαστικής Υποστηρίξης µπορεί να παράσχει
σαφή συστηµατοποίηση είναι η κατηγοριοποίηση, κατάταξη και κωδικοποίηση
των ανταλλακτικών και ο ορθολογικότερος προσδιορισµός των απαιτούµενων
ποσοτήτων από αυτά.
Τα ανταλλακτικά µπορούν να καταταγούν σε κατηγορίες ανάλογα µε
τον τρόπο απόκτησής τους από την εταιρεία, τα αρµόδια επίπεδα συντήρησης
από τα οποία θα γίνει η χρησιµοποίησή τους, την επισκευασιµότητά τους κ.ά.,
οπότε στη συνέχεια εισάγεται ένα σύστηµα κωδικοποίησης, ώστε τα
κωδικοποιηµένα πλέον ανταλλακτικά να µπορούν να ανευρίσκονται εύκολα
και να δίνονται από τον κωδικό τους και µόνο, όλες οι απαραίτητες γι' αυτά
πληροφορίες.
Σχετικά µε τον υπολογισµό της βέλτιστης ποσότητας που θα πρέπει να
αποθηκευτεί, η Ανάλυση Εφοδιαστικής Υποστήριξης λαµβάνει υπ' όψη της
εκτός από τον µέσο χρόνο µεταξύ αστοχιών και τον µέσο χρόνο µεταξύ
απρόβλεπτων αστοχιών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (Personnel and Training)
Με την σύγχρονη θεώρηση της ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής (Logistics
Management) ως Ολοκληρωµένη ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής (Integrated Logistics
Management) εµφανίστηκε το στοιχείο του προσωπικού και κυρίως της
εκπαίδευσής του το οποίο και είναι από τα πλέον δαπανηρά για την
επιχείρηση.
31

Κεφάλαιο 4

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ

Εταιρείες που παράγουν πολύπλοκα, υψηλής τεχνολογίας προϊόντα,
συχνά χρειάζονται προσωπικό και στελέχη µε εξειδικευµένες γνώσεις ώστε να
αποτελέσουν τους ειδικούς και έµπειρους εκείνους που θα συντελέσουν στην
αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης.
Ο

σκοπός

λοιπόν

της

εκπαιδευόµενοι το "πως γίνεται",

εκπαίδευσης

είναι

να

διδαχτούν

οι

(how to) για µια δραστηριότητα που

απαιτείται ώστε να επιτευχθεί κάποιος στόχος.
Πολλές φορές συγχέεται η έννοια της εκπαίδευσης του προσωπικού
(training) µε αυτήν της µόρφωσης (education). Είναι γεγονός ότι και οι δύο
αποβλέπουν στην µεταφορά γνώσης στους εκπαιδευόµενους και στην
ανάπτυξη από αυτούς δεξιοτήτων και ικανοτήτων, γι' αυτό είναι και σχετικά
λεπτά τα όρια διάκρισης µεταξύ τους. Πάντως η εκπαίδευση (training) δίνει
έµφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ενώ η µόρφωση (education) - κυρίως η
πανεπιστηµιακή

-

επικεντρώνει

το

ενδιαφέρον

της

στην

µεταφορά

επιστηµονικής κυρίως γνώσης.
Σε γενικές γραµµές η εκπαίδευση πρέπει να έχει σχεδιασµό τέτοιο
ώστε να είναι σύµφωνη µε το προϊόν, τις ισχύουσες τεχνικές εκδόσεις, τις
οδηγίες συντήρησης και τον διαθέσιµο εξοπλισµό ελέγχου και υποστήριξης.
Ακόµη να εξασφαλίζεται η διαθεσιµότητα των απαιτούµενων τεχνικών που θα
βοηθήσουν στην εφαρµογή του προγράµµατος.
Όταν γίνει προσεκτική και σωστή επιλογή προσωπικού σε συνδυασµό
µε ένα καλά σχεδιασµένο και αποδοτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα έχουµε
υποβοήθηση προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της επιχείρησης και της
επίτευξης των στόχων τους οποίους έχει θέσει.
Ως στοιχείο της Εφοδιαστικής (Logistics), η διαδικασία της εκπαίδευσης
µπορεί να αναπαρασταθεί ως σύστηµα:

Έλεγχος
(Προϊστάµενος εκπαίδευσης)

Είσοδος
(Ανεκπαίδευτα
στελέχη)

∆ιαδικασία
µετασχηµατισµού
(Εκπαιδευτική διαδικασία)
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Συστεµική θεώρηση της εκπαίδευσης
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)

Την είσοδο του συστήµατος αποτελεί το προσωπικό και τα στελέχη
που έχουν ελλείψεις σε γνώσεις και δεξιότητες και πρόκειται να εκπαιδευτούν,
την διαδικασία του µετασχηµατισµού αποτελεί η εκπαιδευτική διαδικασία, τη
διαδικασία ελέγχου ο προϊστάµενος της εκπαίδευσης και τέλος την έξοδο του
συστήµατος τα εκπαιδευµένα στελέχη που διαθέτουν πλέον τις απαραίτητες
γνώσεις σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα.
Επίσης, η εκπαίδευση µπορεί να αφορά και πελάτες της επιχείρησης ή
η ανάγκη για ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα να προέρχεται από απαιτήσεις του
καταναλωτικού κοινού. Έτσι είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως κοµµάτι του
κύκλου λειτουργίας της Εφοδιαστικής (Logistics):

Απαίτηση για εκπαίδευση

Πελάτες

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράµµατος

Εφοδιαστική

Κύκλος λειτουργίας της εκπαίδευσης
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)

Η διάρκεια του κύκλου εκπαίδευσης ποικίλει ανάλογα µε το είδος του
προγράµµατος, την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και το επίπεδο των
εκπαιδευτών. Οι τελευταίοι είναι πιθανό να χρειάζονται κάποια προετοιµασία
ή µετεκπαίδευση ώστε να είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα. Πάντως σε γενικές γραµµές ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα έχει
διάρκεια από µερικές ώρες έως λίγους µήνες.
Ο Εκπαιδευτής Εφοδιαστικής, διδάσκει στο προσωπικό και στα
στελέχη

σύµφωνα

µε

τη

φιλισοφία
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Εφοδιαστικής (Integrated Logistics Management). Στην περίπτωσή του
θεωρείται

ότι

συγκεντρώνεται

σε

ένα

πρόσωπο

ένας

συνδυασµός

επιδεξιοτήτων και επιστηµονικών γνώσεων σχετικός µε τις διάφορες
λειτουργίες και τα τµήµατα της επιχείρησης. Και αυτό γιατί είναι αδύνατον µια
επιχείρηση να διαθέτει διαφορετικό εξειδικευµένο εκπαιδευτή για κάθε
περίπτωση.
Ένα βασικό στοιχείο από τη στιγµή που πρόκειται για εκπαίδευση
εργαζοµένων ή και πελατών και όχι για πανεπιστηµιακή µόρφωση είναι ότι
πρέπει να συνδυάζεται απαραίτητα η θεωρητική διδασκαλία από πίνακα µε
την πρακτική εξάσκηση και εφαρµογή της θεωρίας.
Υπάρχει το ενδεχόµενο να µην είναι άµεσα διαθέσιµη ή εφικτή η
υλοποίηση ενός προγράµµατος στο τµήµα της εταιρείας που είναι απαραίτητο
ώστε να επιλέγεται µία από τις επόµενες τρεις εναλλακτικές λύσεις:
• να εξυπηρετείται από άλλο τµήµα της επιχείρησης
• να δίνεται το πρόγραµµα υπεργολαβία σε τρίτους
• να εγκαταλείπεται η ιδέα του εκπαιδευτικού προγράµµατος

Βασική

προϋπόθεση

είναι

η

οµάδα

των

στελεχών

που

θα

παρακολουθήσει το πρόγραµµα να διαθέτει ένα υπόβαθρο έστω και χαµηλό
αλλά κατά το δυνατόν ίδιο για όλα τα µέλη, ώστε να µην καθίσταται δύσκολος
ο

σχεδιασµός

του

ππρογράµµατος

λόγω

των

υπαρχουσών

διαφοροποιήσεων.
Ο κύριος άξονας γύρω από τον οποίο στρέφονται τα σωστά
σχεδιασµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι αυτός που συντελεί στην
βελτίωση των χειρισµών και των ενεργειών των εργαζοµένων δεδοµένου ότι
το µεγαλύτερο µέρος (60%) των ατυχηµάτων οφείλονται σε ανθρώπινες
παραλείψεις και σφάλµατα. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητος ο προσανατολισµός
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και η επικέντρωση του ενδιαφέροντός µας στον τοµέα δράσης και λειτουργιών
του ανθρώπου, οι οποίες συνοψίζονται σε:
• λήψη πληροφοριών από το σύστηµα και παροχή πληροφοριών στο
σύστηµα. Περιλαµβάνεται αναγνώριση δεδοµένων και δράση
(απόκριση)
• λήψη αποφάσεων µε τη βοήθεια πληροφοριών µε στόχο την
πρόβλεψη,

την

συναγωγή

συµπερασµάτων,

την

µεταφορά

λειτουργιών και την εκτίµηση καταστάσεων
• δράση

σε

περιπτώσεις

που

εµπλέκονται

µηχανικές

και

ατµοσφαιρικές παράµετροι
Τα στάδια που απαιτούνται για τον σχεδιασµό ενός αποτελεσµατικού
εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι:
1. η διάγνωση των ικανοτήτων των υποψηφίων για εκπαίδευση
στελεχών και
2. η µελέτη και η αξιολόγηση του συστήµατος ώστε να αποφασιστούν
ποιες είναι οι απαιτούµενες γνώσεις και επιδεξιότητες που θα πρέπει
να αποκτήσουν και να αναπτύξουν οι εκπαιδευόµενοι
Για να συλλέξουµε τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε τις
απαιτήσεις της εκπαίδευσης έχουµε τους παρακάτω τρόπους:
• αξιολόγηση εργασιών των εργαζοµένων
• συµπλήρωση ερωτηµατολογίων
• κατάλογοι εργασιών
• προσωπικές συνεντεύξεις
• παρατήρηση των θέσεων εργασίας
Το

απαιούµενο

περιεχόµενο

του

εκπαιδευτικού

προγράµµατος

µπορούµε να το δούµε και σχηµατικά σε συνδυασµό µε τις ήδη υπάρχουσες
γνώσεις των εκπαιδευοµένων και τις επιθυµητές γνώσεις που θέλουµε να
αποκτήσουν.
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Γνώσεις που θα
προκύψουν από την
εκπαίδευση

Απαιτούµενες
γνώσεις και επιδεξιότητες
πουπροκύπτουν από
την ανάλυση του
συστήµατος

Γνώσεις που ήδη
υπάρχουν στους
εκπαιδευοµένους

Προσδιορισµός των αναγκών της εκπαίδευσης
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)

Σχετικά µε τον αντικειµενικό σκοπό (το σηµείο γνώσεων στο οποίο θα
πρέπει να φτάσουν οι εκπαιδευόµενοι) πρέπει να τεκµηριωθεί και να
περιγραφεί σωστά έτσι ώστε να γίνονται πλήρως κατανοητά τα εξής:
1. η δραστηριότητα για την εκτέλεση της οποίας θα πρέπει οι
εκπαιδευόµενοι να επιµορφωθούν
2. οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εκτελείται αυτή η δραστηριότητα
3. τους κανόνες, τις µεθόδους και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί το αποτέλεσµα
Σαν

παράδειγµα

µπορούµε

να

αναφέρουµε

το

εκπαιδευτικό

πρόγραµµα όπου καθιστά ικανούς τους εκπαιδευόµενους στο να συνδέουν
έναν υπολογιστή µε την οθόνη και το πληκτρολόγιο. Τα προαναφερθέντα
σηµεία µπορούν εδώ να περιγραφούν ως:
I. Στο

τέλος

του

εκπαιδευτικού

προγράµµατος

θα

πρέπει

οι

εκπαιδευόµενοι να γνωρίζουν πως να εγκαθιστούν έναν υπολογιστή.
II. ∆ίνοντάς τους τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (κεντρική µονάδα), την
οθόνη, το πληκτρολόγιο και τα απαραίτητα για τη σύνδεση καλώδια.
III. Επιτυχηµένη θεωρείται η εγκατάσταση όταν α) ο υπολογιστής µε
την παροχή ρεύµατος ξεκινάει την λειτουργία του, β) στην οθόνη
εµφανίζονται οι πληροφορίες αναγνώρισης του υπολογιστή και γ) οι
χειρισµοί που γίνονται από το πληκτρολόγιο αναγνωρίζονται από
τον υπολογιστή και εµφανίζονται στην οθόνη.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ (Technical publications)
Οι τεχνικές εκδόσεις αποτελούν ένα

απαραίτητο στοιχείο της

ολοκληρωµένης ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής και πρέπει να περιλαµβάνουν ένα
µεγάλο αριθµό θεµάτων και ενοτήτων ώστε να επιτελούν το σκοπό τους που
είναι η παροχή των κατάλληλων πληροφοριών σχετικά µε κάποιο προϊόν ή
αντικείµενο.
∆εν πρέπει να θεωρείται ότι οι τεχνικές εκδόσεις περιορίζονται σε
εγχειρίδια ή βιβλία ενηµέρωσης και µόνο. Πιθανόν - αν αυτό κριθεί αναγκαίο να αποτελούνται από κάθε είδους µέσο µετάδοσης πληροφοριών και γνώσης,
όπως µικροφίλµς, βιντεοταινίες, προγράµµατα υπολογιστών κλπ.
Το µέγεθός τους ποικίλει κατά περίπτωση και µπορεί να κυµαίνεται
από

ένα

βοηθητικό

εγχειρίδιο

µέχρι

µια

ολοκληρωµένη

βιβλιοθήκη

αποτελούµενη από πολλούς τόµους.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ
Η σύνταξη των τεχνικών εκδόσεων είναι µια τελείως διαφορετική
διαδικασία µε εντελώς δικά της χαρακτηριστικά από κάθε άλλου είδους
συγγραφή κειµένων. Η αποστολή του συντάκτη είναι να καταγράψει τεχνικές
λεπτοµέρειες και χαρακτηριστικά συγκεκριµένων προϊόντων. Αυτό τον
δεσµεύει σε σηµείο ώστε να περιορίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό, αν όχι
τελείως, η δηµιουργικότητα και το προσωπικό του ύφος συγγραφής.
Ο συντάκτης τεχνικών εκδόσεων µπορεί να χαρακτηριστεί και ως
µεταδότης τεχνικών πληροφοριών αφού ο αποκλειστικός σκοπός της
σύνταξης τεχνικών εκδόσεων είναι να µεταδώσουν στο αναγνωστικό κοινό
τους πληροφορίες και γνώσεις µε τρόπο σαφή και κατανοητό.
ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
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Η ποιότητα των τεχνικών εκδόσεων αξιολογείται πάνω σε δύο επίπεδα:
• το επίπεδο της γραφής και
• το επίπεδο επάρκειας
Το επίπεδο γραφής περιλαµβάνει τη γραµµατική, τη σωστή χρήση της
γλώσσας και τη στίξη. Ο συντάκτης πρέπει να έχει ύφος τέτοιο ώστε η
παρεχόµενη γνώση να κατανοείται πλήρως από τους αναγνώστες.
Το επίπεδο της επάρκειας σχετίζεται µε παραµέτρους όπως η
σαφήνεια των παρατιθέµενων στοιχείων, ο βαθµός οργάνωσης, η ακρίβεια, η
καταλληλότητα, η σπουδαιότητα και η αποτελεσµατικότητα.
Η σαφήνεια σχετίζεται µε το ύφος και την ικανότητα του συντάκτη.
Πρέπει να γνωρίζει ότι το αναγνωστικό κοινό είναι πολύµορφο και να διακρίνει
το επίπεδο γνώσεων και κατανόησης του κάθε µέλους ώστε να συγγράψει
κείµενα που το ύφος τους να αντιστοιχεί στο κοινό για το οποίο προορίζονται.
Αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα σηµεία στη σύνταξη τεχνικών εκδόσεων και
προϋποθέτει τόσο επιστηµονικές γνώσεις όσο και πλούσια εµπειρία. Ο
συγγραφέας οφείλει να κατέχει ένα µεγάλο µέρος επιστηµονικών γνώσεων
σχετικών µε το υποστηριζόµενο αντικείµενο, τις οποίες πολλές φορές καλείται
να µεταδώσει µε απλοποιηµένο τρόπο, καθήκον αρκετά δύσκολο λόγω του
ότι αναγκάζεται να εκφραστεί σε επίπεδο ξένο προς τα συνήθη επιστηµονικά
του ενδιαφέροντα. Ο βαθµός οργάνωσης αναφέρεται στο σχέδιο ανάπτυξης
και τον τρόπο παρουσίασης της τεχνικής έκδοσης και θα πρέπει να έχει
µορφή τέτοια ώστε να προάγει την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την
απόκτηση νέων γνώσεων αλλά και την βελτίωση αυτών που ήδη κατέχουν οι
αναγνώστες. Η ακρίβεια αντικατοπτρίζει το βαθµό µε τον οποίο η τεχνική
έκδοση

ανταποκρίνεται

στην

πραγµατικότητα.

Ακόµη

και

µηδαµινές

παραλείψεις και λάθη µπορούν να µειώσουν την αξιοπιστία και τη
χρησιµότητα της έκδοσης η οποία δεν θα εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο
δηµιουργήθηκε αφού θα απέχει πολύ από το να εξηγεί σωστά και να παρέχει
ακριβείς και αληθινές πληροφορίες. Τέλος, η καταλληλότητα, η σπουδαιότητα
και

η

αποτελεσµατικότητα

που

διακρίνει
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χαρακτηριστικά που βοηθούν τους µελετητές να βελτιώσουν τις ικανότητές
τους και να αναπτύξουν νέες.
Τα στάδια τα οποία θα ακολουθηθούν από τον συντάκτη προκειµένου
να ολοκληρώσει το πλαίσιο που θα δηµιουργήσει µια αποτελεσµατική τεχνική
έκδοση είναι τα εξής:
1. Προσδιορισµός του αναγνωστικού κοινού
2. Προσδιορισµός του εύρους γνώσεων που θα περιέχονται στην
έκδοση
3. Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών
Το αναγνωστικό κοινό για το οποίο προορίζεται µια τεχνική έκδοση
είναι µια παράµετρος που πρέπει να καθοριστεί επακριβώς πριν την έναρξη
ανάπτυξης και σύνταξης των πληροφοριών που θα παρέχει η έκδοση. Και
αυτό γιατί πρέπει να καθοριστεί το επίπεδο του ύφους και η κατάλληλη
γλώσσα που θα χρησιµοποιηθεί για την µετάδοση των γνώσεων. Ένας
τρόπος προσδιορισµού αυτών των στοιχείων είναι µια πρώτη και σε γενικές
γραµµές εκτίµηση του µορφωτικού επιπέδου που πιθανόν να διαθέτουν αυτοί
στους οποίους απευθύνεται η έκδοση.

Για τον προσδιορισµό και τη συλλογή των γνώσεων και των
πληροφοριών που θα περιέχονται στην έκδοση χρησιµοποιείται µια
αποτελεσµατική διαδικασία η οποία ονοµάζεται Ανάλυση Έργου (Job
Analysis). Η Ανάλυση Έργου ερµηνεύει και προσδιορίζει ανάγκες του
συντάκτη όπως το "τι είδους" πληροφορία, "γιατί" και "πως" ώστε να
αναπτυχθεί η τεχνική έκδοση. Ουσιαστικά η Ανάλυση Έργου παρέχει στον
συντάκτη τα εξής οφέλη:
• Προσδιορισµός και διευκρίνηση των απαραίτητων θεµάτων και
πληροφοριών που θα περιέχει η έκδοση
• Βοήθεια για την δηµιουργία υψηλής ποιότητας τεχνικής έκδοσης
• Βοήθεια στη διαδικασία της σύνταξης και της καταγραφής της
έκδοσης
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Πιο αναλυτικά η Ανάλυση Έργου εφοδιάζει τον συντάκτη µε
καταλόγους έργων όπου προσδιορίζονται όλες οι απαραίτητες εργασίες προς
την κατεύθυνση της υποστήριξης ενός προϊόντος και µε αναλύσεις
καθηκόντων όπου διευκρινίζονται στοιχεία όπως ο χρόνος περαίωσης του
καθήκοντος, ποιος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της κάθε εργασίας, που
εκτελείται η κάθε λειτουργία, σε ποιο σηµείο βρίσκονται τα ανταλλακτικά και τι
είδους βοηθητικός εξοπλισµός απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Πολλές φορές είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί ικανοποιητικά µια
Ανάλυση Έργου και ειδιαίτερα όταν πρόκειται για την σύνταξη τεχνικών
εκδόσεων που αφορούν νέα προϊόντα, δεδοµένου ότι πρέπει να αναπτυχθεί η
έκδοση ταυτόχρονα µε τον σχεδιασµό του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση
επιδιώκεται ένας συµβιβασµός µεταξύ των απαιτήσεων του συντάκτη και των
διαθέσιµων για το προϊόν πληροφοριών.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Τα στάδια τα οποία συνθέτουν τη διαδικασία ανάπτυξης µιας τεχνικής
έκδοσης αρχής γενοµένης από την απαίτηση για την ύπαρξη αυτής
συνοψίζονται στο παρακάτω διάγραµµα:

Απαίτηση
για παροχή υπηρεσιών

Οι Τεχνικές Εκδόσεις

Προσδιορισµός
απαιτήσεων έκδοσης

Εκκίνηση διαδικασίας
Ανάλυσης Έργου

Προσδιορισµός Εύρους
γνώσεων και περιεχοµένων
της Έκδοσης
Προετοιµασία
του σκελετού της Έκδοσης
Καθήκοντα
Προσωπικού
Σύνταξης

Καθορισµός
Προγράµµατος,
βασικών αξόνων και αρχών

Άλλα
στοιχεία
Εφοδιαστικής

Ανάπτυξη ∆ιασύνδεσης

Engineering

Ανάπτυξη Βάσης ∆εδοµένων

Εκπροσώπηση
Πελατών
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Η διαδικασία ανάπτυξης τεχνικής έκδοσης
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Test and support equipment)
Στο παρελθόν, ο βοηθητικός εξοπλισµός και ο εξοπλισµός ελέγχου
ήταν ένα στοιχείο στο οποίο δεν δινόταν η απαιτούµενη βαρύτητα και
προσοχή από την διοίκηση της εταιρείας. Αργότερα κατέστη σαφές ότι η
προσπάθεια για ολοκληρωµένη υποστήριξη ενός προϊόντος πρέπει να
λαµβάνει σοβαρά υπ' όψη τον βοηθητικό εξοπλισµό και τον εξοπλισµό
ελέγχου αφού αποτελεί µαζί µε τα ανταλλακτικά το βασικό στοιχείο στην φάση
της συντήρησης και της επισκευής του προϊόντος.
Πιο συγκεκριµένα στον βοηθητικό εξοπλισµό και στον εξοπλισµό
ελέγχου περιλαµβάνεται το σύνολο των εργαλείων, των συστηµάτων
επίβλεψης και παρακολούθησης, των συσκευών διάγνωσης, ελέγχου και
διακρίβωσης καθώς και των µονάδων διαχείρισης και υπηρεσιών συντήρησης
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χρησιµοποιούνται

για

την

υποστήριξη

του

προϊόντος

και

της

παραγωγικής διαδικασίας. Οι απαιτήσεις για τον βοηθητικό εξοπλισµό και τον
εξοπλισµό

ελέγχου προσδιορίζονται

από την Ανάλυση

Εφοδιαστικής

Υποστήριξης που περιγράφηκε στην παράγραφο που αναλύει το στοιχείο των
ανταλλακτικών.
Ο βοηθητικός εξοπλισµός και ο εξοπλισµός ελέγχου µπορεί να
διακριθεί σε δύο κατηγορίες:
• Γενικός

Εξοπλισµός:

Περιλαµβάνει

τον

εξοπλισµό

που

χρησιµοποιείται συχνά και για την υποστήριξη πολλών διαφορετικών
προϊόντων .
• Ειδικός

Εξοπλισµός:

χρησιµοποιείται

Περιλαµβάνει

αποκλειστικά

για

τον
την

εξοπλισµό

που

υποστήριξη

ενός

συγκεκριµένου προϊόντος βάσει του οποίου έχει σχεδιαστεί.
Μια σηµαντική παράµετρος του βοηθητικού εξοπλισµού που οφείλεται
να προσδιοριστεί όσον το δυνατόν ακριβέστερα και συντοµότερα είναι η
ποσότητα των συσκευών και των συστηµάτων που απαιτούνται για τη
συντήρηση των προϊόντων και εξαρτάται από:
• τον αριθµό των προϊόντων που θα υποστηρίξει
• την αξιοπιστία και την ικανότητα συντήρησης των προϊόντων,
συµπεριλαµβανοµένου του αναµενόµενου αριθµού δραστηριοτήτων
συντήρησης και των χρόνων επισκευής
• την γενική εφαρµοζόµενη πολιτική συντήρησης
• τον αριθµό των σταθµών συντήρησης και επισκευής
Η συντήρηση των προϊόντων διακρίνεται σε:
a) προληπτικη ή προγραµµατισµένη συντήρηση
b) διορθωτική ή έκτακτη συντήρηση
ανάλογα µε το αν αφορά βασικές δραστηριότητες συντήρησης ή απρόβλεπτες
επισκευές ύστερα από αστοχίες ή βλάβες.
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Μία βλάβη (αστοχία) που είναι δυνατόν να υποστεί ένα προϊόν ώστε να
κριθεί αναγκαία η χρησιµοποίηση βοηθητικού εξοπλισµού ενδέχεται να έχει
µία εκ των παρακάτω µορφών:
• κύρια (πρωτεύουσα) βλάβη
• κατασκευαστικό ελάττωµα
• βλάβη λόγω λανθασµένης χρήσης ή λειτουργίας
• βλάβη λόγω λανθασµένης συντήρησης
• εξαρτηµένη βλάβη από προηγηθέν λάθος
• αστοχία λόγω κόπωσης
• ζηµιά λόγω κακής διαχείρισης ή µεταφοράς
Όπως προαναφέρθηκε οι απαιτήσεις σε βοηθητικό εξοπλισµό και
εξοπλισµό ελέγχου είναι αναγκαίο να καθορισθούν επακριβώς και σε αυτό
βοηθάει η Ανάλυση Εφοδιαστικής Υποστήριξης από την οποία προκύπτει το
σχέδιο (πλάνο) συντήρησης στο οποίο αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα µέσα,
οι µέθοδοι, οι κανόνες και οι διαδικασίες που πλαισιώνουν την ολοκληρωµένη
υποστήριξη συντήρησης του προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Ένας άλλος όρος που χρησιµοποιείται σε αυτόν τον τοµέα είναι το
πρόγραµµα βοηθητικού εξοπλισµού και εξοπλισµού ελέγχου στο οποίο
τίθενται δύο βασικοί στόχοι. Ο πρώτος στόχος αφορά στην προσπάθεια και
την φροντίδα για αποφυγή ανάπτυξης και δηµιουργίας νέων εξειδικευµένων
ειδών εξοπλισµού. Ο δεύτερος στόχος αποβλέπει στην µείωση του αριθµού
των απαιτούµενων συσκευών και συστηµάτων εξοπλισµού. Για την επίτευξη
αυτών των στόχων χρησιµοποιείται η ∆ιαδικασία Επιλογής Βοηθητικού
Εξοπλισµού και Εξοπλισµού Ελέγχου , η οποία εικονίζεται διαγραµµατικά
παρακάτω:
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Ανάλυση Απαιτήσεων
Συντήρησης

Απαιτήσεις Προληπτικής
Συντήρησης

Ανάλυση
Αστοχιών (Βλαβών)

Απαιτήσεις Βοηθητικού
Εξοπλ. & Εξοπλ. Ελέγχου

Τύπος & Ποσότητα

∆ιαδικασία Επιλογής Βοηθητικού Εξοπλισµού και Εξοπλισµού Ελέγχου
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο βοηθητικός εξοπλισµός και ο εξοπλισµός
ελέγχου έχει ανάγκη υποστήριξης από ανταλλακτικά, συντήρηση, σχετικές µε
τις συσκευές τεχνικές εκδόσεις και ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό χειρισµού.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΣΑ (Facilities)
Η ανάπτυξη σε κάθε είδους επιχείρηση ειδικών βοηθητικών εγκαταστάσεων µέσων κάτω από το πνεύµα της ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής (Logistics
Management), κρίνεται απαραίτητη για την όσο το δυνατόν καλύτερη
συνεργασία και εξυπηρέτηση των συνεργαζοµένων µε την επιχείρηση φορέων
(προµηθευτές

-

πελάτες).

Έτσι

σε

αυτό

το

στοιχείο

µπορούν

να

περιλαµβάνονται :
• εγκαταστάσεις στο χώρο των προµηθευτών για µια πρώτη
αποθήκευση των υλικών που προορίζονται για την επιχείρηση,
• εγκαταστάσεις στο χώρο της επιχείρησης για αποθήκευση των
αφιχθέντων υλικών και µέχρι τη χρησιµοποίησή τους στην
παραγωγική διαδικασία,
• εγκαταστάσεις στο χώρο της επιχείρησης για αποθήκευση των προς
πώληση ετοίµων προϊόντων,
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• εγκαταστάσεις για την συντήρηση και την επισκευή των µηχανών και
του εξοπλισµού,
• εγκαταστάσεις για την συντήρηση και την επισκευή των προϊόντων
µετά την πώληση,
• εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού ή/και των
πελατών.
Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις - µέσα µπορεί να αποτελούν ιδιοκτησία
της επιχείρησης αλλά µπορεί και να ανήκουν σε κάποια ανεξάρτητη τρίτη
εταιρεία.
Κατά κύριο λόγο η ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής (Logistics Management),
καλείται να δώσει την βέλτιστη απάντηση πάνω σε δύο βασικά ζητήµατα:
1. το µέγεθος της προς ανάπτυξη εγκατάστασης,
2. το µέρος στο οποίο θα τοποθετηθεί.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Αφορούν τον εξοπλισµό της επιχείρησης που απιτείται για την
παραγωγική διαδικασία αλλά και τα κάθε είδους προϊόντα που παράγονται.
Η εγκατάσταση πρέπει να έχει τέτοιο µέγεθος ώστε να καλύπτει τις
ανάγκες της επιχείρησης κατά τρόπο βέλτιστο και να συµβάλλει στην επίτευξη
των στόχων που έχουν αρχικά τεθεί.
Ο φόρτος εργασίας που προβλέπεται ή υπάρχει σε µια βοηθητική
εγκατάσταση, ρυθµίζει τον αριθµό του απαιτούµενου προσωπικού καθώς και
τον αναγκαίο χώρο που πρέπει να είναι διαθέσιµος.
Πέραν του απαραίτητου χώρου για τις εργασίες της συντήρησης και της
επισκευής του εξοπλισµού και των προϊόντων,

εξασφαλίζεται βοηθητικός

χώρος και για:
• ανταλλακτικά και τη διοίκησή τους,
• εργαλεία και εξοπλισµός επισκευής,
• σχεδιαστήρια και τεχνικές εκδόσεις υποστήριξης,
• γραφεία συσκέψεων του προσωπικού,
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• εκπαίδευση των εργαζοµένων.
Ένας βασικός παράγοντας που υπεισέρχεται στο σχεδιασµό των
βοηθητικών εγκαταστάσεων αυτού του είδους είναι ο αριθµός των
προγραµµατισµένων επιπέδων συντήρησης αλλά και ο προγραµµατισµένος
αριρµός επιδιορθώσεων που θα εκτελούνται στην εγκατάσταση.
Σχετικά µε τα στάδια που περνάει ένα αντικείµενο (εξοπλισµός ή
προϊόν) το οποίο εισέρχεται στην εγκατάσταση προς επιδιόρθωση είναι τα
εξής:
1. παραλαβή του αντικειµένου, επιθεώρηση, έλεγχος, ανάθεση στο
κατάλληλο τµήµα,
2. λεπτοµερής έλεγχος και προσδιορισµός της κατάστασής του,
3. επισκευή,
4. έλεγχος και εκτίµηση της κατάστασής του µετά την επισκευή,
5. συσκευασία και προώθησή του για λειτουργία.

Σύµφωνα µε καταγραφές και αναλύσεις περιπτώσεων επισκευής, έχει
αποδειχτεί ότι οι διάφορες εργασίες συντήρησης κατανέµονται όπως φαίνεται
παρακάτω:
• αντικείµενα που απαιτούν µόνο ρύθµιση (8%)
•

>>

µικρή επισκευή (40%)

•

>>

αντικατάσταση εξαρτήµατος-ρύθµιση (38%)

•

>>

εκτεταµένη εππισκευή (14%)

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Οι εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση, σχετικά
µε την θέση στην οποία είναι τοποθετηµένες κατατάσσονται σε µία από τις
τρεις επόµενες κατηγορίες:
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A. τοποθετηµένες κοντά στην παραγωγή (production-positioned)
B. τοποθετηµένες κοντά στην αγορά (market-positioned)
C. τοποθετηµένες ενδιάµεσα (intermediate-positioned)
Με την συστεµική αντιµετώπιση τόσο της επιχείρησης σαν σύνολο όσο
και των επιµέρους λειτουργιών και τµηµάτων της, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη
ροή υλικών ή/και προϊόντων προς την επιχείρηση (προµηθευτές), στα ηµιτελή
προϊόντα καθώς και στη ροή έξω από αυτήν (πελάτες).
Τα προηγούµανα χρόνια µας ενδιέφερε περισσότερο ο παράγοντας
χρόνος, σε ότι αφορούσε τις αποφάσεις σε θέµατα εγκαταστάσεων
αποθήκευσης.

Σήµερα

όµως

επιδιώκουµε

βελτιστοποίηση

τόσο

της

χρησιµότητας του χρόνου όσο και του χώρου, σαν απόρροια της
επικέντρωσης του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων στον καταναλωτή τα
χρόνια που ακολούθησαν τον 2ο παγκόσµιο πόλεµο.
Αρχικά λοιπόν είχαµε εγκαταστάσεις τοποθετηµένες όπως φαίνεται στο
επόµενο σχήµα, δηλαδή αποθηκευτικούς χώρους σε αρκετά κοντινή µε την
επιχείρηση θέση:
ΠΕΛΑΤΗΣ
1

ΠΕΛΑΤΗΣ
2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΕΛΑΤΗΣ
3

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΠΕΛΑΤΗΣ
4

ΠΕΛΑΤΗΣ
5

Χρησιµότητα χρόνου
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)
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Στη συνέχεια και εφαρµόζοντας βελτιστοποίηση χώρου και χρόνου,
οδηγηθήκαµε σε εγκαταστάσεις κοντά στους καταναλωτές και σε µεγαλύτερη
απόσταση από την επιχείρηση:
ΠΕΛΑΤΗΣ
1

ΠΕΛΑΤΗΣ
2

Μαζική µεταφορά
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΕΛΑΤΗΣ
3
Τοπική διανοµή
ΠΕΛΑΤΗΣ
4

Χρησιµότητα χρόνου και χώρου
(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)

Στην

πρώτη

περίπτωση

χωροθέτησης

είναι

αναγκαία

πολλά

δροµολόγια µικρών ποσοτήτων από την αποθήκη στους πελάτες, ενώ στη
δεύτερη περίπτωση έχουµε µία βασική µεταφορά (µεγάλου όγκου) από την
επιχείρηση

στην αποθήκη

και στη συνέχεια

µικρότερης απόστασης

δροµολόγια.
Προς εξυπηρέτηση των λιανικών πωλητών που πωλούν µεγάλο
αριθµό διαφορετικών προϊόντων σε µικρές συνήθως ποσότητες, αναπτύχθηκε
η διάταξη του επόµενου σχήµατος όπου δηµιουργείται µία µεγάλης
χωρητικότητας αποθήκη συνήθως όχι ιδιοκτησία της επιχείρησης που
αποβλέπει στην τροφοδότηση των εµπόρων:
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1

ΠΕΛΑΤΗΣ
1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΕΛΑΤΗΣ
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ΑΠΟΘΗΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
4

ΠΕΛΑΤΗΣ
3
Μαζικές µεταφορές
προϊόντων

ΠΕΛΑΤΗΣ
4

(N.E. Hutchinson, An Integrated Approach to Logistic Management, 1987)

Οι λειτουργίες που επιτελούνται στους αποθηκευτικούς χώρους είναι
τέσσερις:
1. υποδοχή, εκφόρτωση
2. ταξινόµηση µέσα στην αποθήκη
3. επιλογή σύµφωνα µε την παραγγελία
4. φόρτωση και αποστολή
Με την πρώτη µατιά φαίνεται ότι κάθε νέα εγκατάσταση για καλύτερη
εξυπηρέτηση του πελάτη αυξάνει κατά πολύ τα έξοδα της επιχείρησης. Αυτή η
διαπίστωση είναι εν µέρει αληθινή, αλλά µε µια σωστή πολιτική και
προγραµµατισµό των βοηθητικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, προκύπτει
αύξηση των πωλήσεων που καταλήγει και σε αύξηση της κερδοφορίας.
Τέλος, για την επίτευξη των παραπάνω, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει
και η ανάπτυξη ενός καλά σχεδιασµένου συστήµατος διαχείρισης υλικών η
οποία φροντίζει κυρίως για
• τη βέλτιστη χρησιµοποίηση του διαθέσιµου χώρου,
• τη µείωση των ζηµιών και των σκάρτων κοµµατιών,
• την αύξηση της αποδοτικότητας,
• την βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
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5
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
(EDI - electronic data interchange)

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Από την ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, έγινε
εµφανές ότι η πληροφορία - µε διάφορες µορφές - εµφανίζεται σε όλα τα
στοιχεία

και

τις

λειτουργίες

της

∆ιοίκησης

Εφοδιαστικής

(Logistics

Management) και διαδραµατίζει πάντοτε σπουδαίο ρόλο.
Η πληροφορία (Introna L.D.,1991) είναι η κωδικοποιηµένη θα λέγαµε
άποψη ή/και επιθυµία των πελατών, η οποία φτάνει στην επιχείρηση και
µελετάται, αναλύεται και αξιοποιείται ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες
προς ικανοποίησή τους. Είναι δηλαδή το µέσον επικοινωνίας µεταξύ του
καταναλωτή και της εταιρείας. Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι πληροφορία είναι
δυνατόν να υπάρχει και µεταξύ προµηθευτών - επιχείρησης ή ακόµη και
µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της επιχείρησης. Πάντοτε όµως συµβολίζει
και µεταδίδει µηνύµατα και απόψεις ανάµεσα στα διαπλεκόµενα µέλη. Τα
φέρνει θα λέγαµε σε επικοινωνία.
Η πληροφορία είναι δεδοµένα τα οποία περιέχουν κάποια νοήµατα και
έχουν κάποια σηµασία. Η σηµασία είναι αυτή που µετατρέπει τα απλά
δεδοµένα σε πληροφορία. Κάποιο δεδοµένο το οποίο δεν περιέχει νόηµα ή
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έννοια παραµένει απλό δεδοµένο. Ο εκάστοτε χρήστης είναι αυτός που θα
λάβει το µήνυµα ή το νόηµα της πληροφορίας, το οποίο εξαρτάται από τη
συσχέτισή της πληροφορίας µε το πλαίσιο γνώσεων το οποίο κατέχει ο ίδιος.
Η αδυναµία αποκωδικοποίησης και αποκρυπτογράφησης της πληροφορίας
µπορεί να οφείλεται σε δύο παράγοντες:
• σε δεδοµένα χωρίς σαφή οργάνωση, δηλαδή σε ελλειπή µετάδοση ή
κωδικοποίηση των δεδοµένων, γεγονός που απαιτεί επανασχεδίαση
ή διόρθωση του πληροφοριακού συστήµατος.
• σε

ελλειπές

πλαίσιο

γνώσεων

του

χρήστη,

δηλαδή

σε

ανεκαπαίδευτο ή όχι καλά µορφωµένο χρήστη, γεγονός που απαιτεί
υποβολή

του

χρήστη

σε

προγράµµατα

επιµόρφωσης

και

εκπαίδευσης.
Συµπερασµατικά, η ουσία της πληροφορίας είναι η επιτυχηµένη
επικοινωνία µεταξύ του πληροφοριακού συστήµατος και του ανθρώπου, που
σε τελική ανάλυση ανάγεται σε επικοινωνία ανθρώπου µε άνθρωπο.
Αξίζει να σηµειωθεί η αναλογία που υπάρχει µεταξύ ενός συστήµατος
Εφοδιαστικής (Logistics system) και ενός πληροφοριακού συστήµατος
(συστήµατος

µετάδοσης

πληροφοριών)

(Information

system)

(Introna

L.D.,1991):

Προδιαγραφές
Σχεδιασµού

Πρώτες
Ύλες

Απλά
∆εδοµένα

Αξία

Προϊόν

Σύστηµα
Εφοδιαστικής

Προδιαγραφές
Σχεδιασµού

Νόηµα

Πληροφοριακό
Σύστηµα

Πληροφορία

Αναλογία µεταξύ ενός συστήµατος Εφοδιαστικής
και ενός πληροφοριακού συστήµατος
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Το σύστηµα Εφοδιαστικής µετατρέπει τα ακατέργαστα υλικά (πρώτες ύλες)
σε τελικά προϊόντα µε αξία για τον πελάτη. Το πληροφοριακό σύστηµα
µετατρέπει αντίστοιχα, τα απλά δεδοµένα σε πληροφορία µε νόηµα και
σηµασία για τον χρήστη.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
(EDI - electronic data inetrchange)
∆εδοµένης όπως είπαµε της σηµασίας της πληροφορίας στην εύρυθµη
λειτουργία της ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής και της επιχείρησης κατ' επέκταση,
είναι προφανές το µέγεθος της διακινούµενης πληροφορίας ανάµεσα στα
διάφορα τµήµατα της εταιρείας. Μέχρι πρόσφατα, η µετάδοση όλων των
πληροφοριών που γινόταν µε τον παραδοσιακό τρόπο των εγγράφων,
απαιτούσε τη χρήση και τη σπατάλη τεράστιων ποσοτήτων χαρτιού, τόσο στα
τµήµατα και στις εταιρείες ποµπούς όσο και σε αυτές που αποτελούσαν τους
δέκτες (Farmer D. and R. P. van Amstel,1991). Και αυτό γιατί η επιχείρηση
που λάβαινε την πληροφορία ήταν υποχρεωµένη να την εισάγει στο δικό της
υπολογιστικό σύστηµα και να εκτυπώσει ανάλογα έγγραφα.
Πέραν από τα έξοδα που συνεπαγόταν αυτός ο τρόπος επικοινωνίας,
παρουσιάζονταν καθυστερήσεις (χάσιµο πολύτιµου χρόνου) σε συνδυασµό µε
λάθη πληκτρολόγησης, εισαγωγής και επεξεργασίας των πληροφοριών.
Η

διακινούµενη

από

ένα

Σύστηµα

∆ιοίκησης

Εφοδιαστικής

πληροφορία, πρέπει να έχει κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, ώστε να
συµβάλλει στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική λειτουργία της, όπως
(Farmer D. and R. P. van Amstel,1991):
• να είναι έγκυρη και αξιόπιστη
• να διακρίνεται από σαφήνεια και ευκρίνεια
• να είναι διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή χρειαστεί
• να είναι πρακτική και χρήσιµη
• να έχει όσο το δυνατον µικρότερο κόστος
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Έτσι, µε την ευκαιρία της τεχνολογικής ανάπτυξης της τελευταίας
δεκαετίας, στον τοµέα των επικοινωνιών και της τηλεµατικής και την
αυξανόµενη προτίµηση για εισαγωγή Συστηµάτων ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής
σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, παρουσιάστηκαν νέες µορφές
πληροφοριακών συστηµάτων που τείνουν να απλοποιήσουν τις διαδικασίες
µετάδοσης πληροφοριών και να µειώσουν τόσο το κόστος σε χρήµα όσο και
σε χρόνο.
Η πιο σηµαντική και πιο πολλά υποσχόµενη εφαρµογή των νέων
τηλεµατικών

συστηµάτων

στην

µετάδοση

της

πληροφορίας

είναι

η

Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση Εντύπων (EDI - Electronic Data Inetrchange).
Ως Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση Εντύπων (EDI) ορίζεται (Slats P.A. et
al.,1995) “η ανταλλαγή δοµηµένης πληροφορίας διαµέσου εγκατεστηµένων
υπολογιστικών συστηµάτων (computer applications) σε

διαφορετικούς

οργανισµούς (τµήµατα επιχειρήσεων, επιχειρήσεις, κλπ.), χρησιµοποιώντας
προσυµφωνηµένα ευρέα πρότυπα”.
Ένας άλλος, παρόµοιος, ορισµός (Saxena K.B.C. and Wagenaar
R.W.,1995) για την Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση Εντύπων την ορίζει ως “τεχνολογία
ανταλλαγής

επιχειρηµατικών

εγγράφων

µεταξύ

οργανισµών

διαµέσου

ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε ένα καθορισµένο και επεξεργάσιµο από
ηλεκτρονικό υπολογιστή πρότυπο (φόρµα)”. Θεωρείται ότι αποτελεί µορφή
τεχνολογίας (Delhaye R. and Lobet-Maris C.,1995), “η οποία µπορεί να
υποστηρίξει µόνο υψηλού βαθµού δοµηµένη πληροφοριακή επικοινωνία,
δηλαδή ένα είδος διαλόγου ανάµεσα σε πληροφοριακά συστήµατα, θεωρητικά
χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση”.
Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο ορισµός (∆ουκίδης κ.ά.,1996), όπου
“Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση Εντύπων (EDI) είναι η διαδικασία ή µέθοδος
µεταφοράς

δεδοµένων

µεταξύ

οργανισµών,

όπου

τα

δεδοµένα

της

συναλλαγής περνούν από τον υπολογιστή του ενός στον υπολογιστή του
άλλου, χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέµβαση για την ερµηνεία ή την
αντιγραφή των στοιχείων αυτών”. Για να πραγµατοποιηθεί η αυτόµατη αυτή
µεταφορά,

πρέπει

οι

πληροφορίες

να

είναι

δοµηµένες

σε

κάποια

προκαθορισµένη µορφή σύµφωνα µε ορισµένους κανόνες, έτσι ώστε ο
υπολογιστής να µπορεί να τις “µεταφράσει” στον τύπο των εσωτερικών
54

Κεφάλαιο 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

εφαρµογών που χρησιµοποιεί, ώστε να ενηµερώσει τα αρχεία ή τις βάσεις
δεδοµένων του συγκεκριµένου οργανισµού.
Αρχικά, η δυσκολία ανάπτυξης και επέκτασης της Ηλεκτρονικής
∆ιακίνησης Εντύπων (EDI), οφειλόταν στην αδυναµία προσδιορισµού αυτών
των προτύπων, περίπτωση που αντιµετωπίστηκε αποτελεσµατικά στις µέρες
µας µε την εµφάνιση των προτύπων διασφάλισης ποιότητας.
Η Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση Εντύπων (EDI), αποτελεί τεχνολογία, η οποία
παρ’ όλη τη σχετικά πρόσφατη ανάπτυξή της, έχει αποδώσει σηµαντικά
οφέλη τόσο σε επίπεδο επιχείρησης, όσο και σε επίπεδο επιχειρηµατικού
κλάδου (π.χ. βιοµηχανικός τοµέας) καθώς και σε επίπεδο κρατικής
οργάνωσης και λειτουργίας (Saxena K.B.C. and Wagenaar R.W.,1995).
Μπορούµε να πούµε ότι είναι µια ευκαιρία για ανταλλαγή ηλεκτρονικών
µηνυµάτων αντικαθιστώντας έτσι τα επαγγελµατικά έγγραφα, αλλά και ένας
νέος τρόπος επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επικοινωνίας µε τη µορφή
του ηλεκτρονικού εµπορίου. Για το λόγο αυτό, η Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση
Εντύπων (EDI) αποκαλείται από πολλούς ως “εµπόριο χωρίς έγγραφα” ή
“επικοινωνία χωρίς έγγραφα” και αποτελεί στις µέρες µας το συντοµότερο
µονοπάτι επικοινωνίας µεταξύ συνεργαζόµενων οργανισµών (∆ουκίδης
κ.ά.,1996).

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕDI
Η Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση Εντύπων (EDI) από οργανωτική άποψη
µπορεί να θεωρηθεί (Delhaye R. and Lobet-Maris C.,1995) σαν µια
τεχνολογία συνεργασίας µεταξύ διαφόρων οργανισµών και συστηµάτων, ενώ
από τεχνολογική πλευρά, ο τύπος της πληροφοριακής αλληλεξάρτησης των
συνδεοµένων οργανισµών είναι αυτός που επιδρά καθοριστικά στην
ικανότητα υιοθέτησης και επιτυχηµένης εφαρµογής της σαν ένα µέσο που
προάγει και υποβοηθά τη συνεργασία.
Η Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση Εντύπων (ΕDI), όπως και οι υπόλοιπες
τεχνολογίες, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, τα οποία και
της προσδίδουν την διαφορετικότητα που την διακρίνει. Έτσι µπορούµε να
σηµειώσουµε τα εξής (Saxena K.B.C. and Wagenaar R.W.,1995):
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• απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικού µέσου µετάδοσης (µεταφοράς)
της πληροφορίας
• απαιτείται χρησιµοποίηση δοµηµένων και τυποποιηµένων µορφών
µηνυµάτων που βασίζονται πάνω σε ήδη συµφωνηµένα πρότυπα
• επιτυγχάνεται γρήγορη µεταβίβαση της δοµηµένης πληροφορίας
από τον αποστολέα στον παραλήπτη
• µετά τη λήψη του µηνύµατος, πραγµατοποιείται άµεση επεξεργασία
µε τη βοήθεια του κατάλληλου λογισµικού, προς απάντηση στον
οργανισµό - αποστολέα.
Ο βαθµός ανάπτυξης και εφαρµογής συστηµάτων Ηλεκτρονικής
∆ιακίνησης Εντύπων είναι συνάρτηση δύο διαστάσεων: a) του εύρους του
πεδίου εφαρµογής και b) του βάθους στο οποίο εφαρµόζεται, δηλαδή του
βαθµού ωριµότητας της χρήσης της.
Το πεδίο εφαρµογής της τεχνολογίας της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης
Εντύπων (EDI), µπορεί να διακριθεί όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως σε
επίπεδο επιχείρησης, σε επίπεδο επιχειρηµατικού κλάδου και σε επίπεδο
χώρας (κράτους).
Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται απροθυµία, αδυναµία ή ακόµη
και ανεπιτυχή εφαρµογή της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI). Ένα
τέτοιο αποτέλεσµα µπορεί να προκύπτει από την συµβολή και την επίδραση
ενός ή και πολλών παραγόντων όπως (Saxena K.B.C. and Wagenaar
R.W.,1995):
• η περιορισµένη, ανεπαρκής και αναποτελεσµατική ενηµέρωση και
γνώση πάνω σε θέµατα που αφορούν την νέα αυτή τεχνολογία
• η

φτηνή

ανθρώπινη

εργασία

που

συναντάται

ακόµη

στις

αναπτυσσόµενες χώρες
• η ελλειπής τεχνολογική υποδοµή πάνω σε δίκτυα επικοινωνιών και
µεταφοράς και άλλες υπηρεσίες
• η απουσία κρατικής ενθάρρυνσης και υποστήριξης
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• το γραφειοκρατικό σύστηµα της δηµόσιας διοίκησης αλλά και της
λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων
• η

στοιχειώδης

εγκατεστηµένη

τεχνολογία

πληροφορίας

στο

περιβάλλον των επιχειρήσεων
• το υψηλό ποσοστό των µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε
χαµηλό όγκο συναλλαγών που δεν είναι σε θέση να δικαιολογήσει
επένδυση για εφαρµογή τεχνολογίας Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης
Εντύπων (EDI)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - EDI
Η εφαρµογή της τεχνολογίας της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων
(EDI), διακρίνεται σε τρία (3) στάδια τα οποία αποτελούν τον Κύκλο Ζωής της
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων

(EDI life cycle), (Saxena K.B.C. and

Wagenaar R.W.,1995):
• το στάδιο της ανακάλυψης, όπου ο οργανισµός πληροφορείται και
γίνεται γνώστης της τεχνολογίας της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης
Εντύπων (EDI) και αρχίζει να σχεδιάζει την εφαρµογή της
επιµορφώνοντας παράλληλα και τα στελέχη της σχετικά.
• το στάδιο της εφαρµογής (λειτουργίας), όπου ο οργανισµός έχει
πλέον

αποκτήσει

την

δυνατότητα

ηλεκτρονικής

ανταλλαγής

εγγράφων µε την πλειονότητα των συνεργατών του.
• το

στάδιο

της

στρατηγικής

εφαρµογής

(λειτουργίας),

όπου

αξιοποιείται η εµπειρία πάνω στην τεχνολογία της Ηλεκτρονικής
∆ιακίνησης Εντύπων (EDI) που αποκτήθηκε κατά τα προηγούµενα
στάδια,

προς

ανάπτυξη

νέων

καινοτόµων

εφαρµογών

που

προκύπτουν από αυτήν και µπορούν να οδηγήσουν σε νέες
επιχειρηµατικές συµφωνίες και σχέσεις, νέες οργανωτικές δοµές και
νέες συνεργασίες.
Ανάλογα τώρα µε το πεδίο αλλά και το στάδιο εφαρµογής της
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI), οι παράγοντες που αποδείχθηκε
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από σχετικές µελέτες ότι συντελούν στην επιτυχή εφαρµογή και λειτουργία της
είναι αναλυτικά οι εξής (Saxena K.B.C. and Wagenaar R.W.,1995):
• σε επίπεδο χώρας (κράτους)
Κατά το στάδιο της ανακάλυψης, θέµατα µε βαρύνουσα σηµασία είναι η
στρατηγική στην οικονοµία, η τεχνολογική υποδοµή και η πληροφόρηση στον
τοµέα της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI). Πιο συγκεκριµένα:
a) η στρατηγική πολιτική και η διορατικότητα
b) ο σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός της τεχνολογικής υποδοµής
c) η διάχυση (εξάπλωση) της τεχνολογίας της πληροφορίας στις
επιχειρήσεις
d) ο µηχανισµός συντονισµού των προγραµµάτων εφαρµογής της
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
e) η εκπαίδευση πάνω σε θέµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων
(EDI) και η προώθηση της νέας αυτής τεχνολογίας
f) η πρόθεση (επιθυµία) για ανάπτυξη συνεργασίας µε άλλες χώρες
όσον αφορά την Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση Εντύπων (EDI)
Κατά το στάδιο της εφαρµογής (λειτουργίας), συναντώνται παράγοντες που
εξασφαλίζουν την συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο καθώς και τα προκύπτοντα
από αυτή οφέλη. Πιο συγκεκριµένα:
a) η εφαρµογή της στρατηγικής πολιτικής και της διορατικότητας
b) η ανάπτυξη της τεχνολογικής υποδοµής
c) η κρατική ενθάρρυνση και έµπρακτη υποστήριξη
d) η τυποποίηση και η καθιέρωση των αναγκαίων προτύπων
e) το σχετικό µε την Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση Εντύπων (EDI) νοµικό
πλαίσιο
f) η διάχυση (εξάπλωση) της γνώσης που αφορά την Ηλεκτρονική
∆ιακίνηση Εντύπων (EDI)
g) η διεθνοποίηση και η ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, αγαθών,
ιδεών, πληροφορίας και γνώσεων µεταξύ των χωρών
Κατά το στάδιο της στρατηγικής εφαρµογής (λειτουργίας), εµφανίζονται
παράγοντες που σχετίζονται κυρίως µε το εξωτερικό και διεθνές περιβάλλον
για τον εντοπισµό και την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών. Πιο συγκεκριµένα:
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a) η παρακολούθηση της εφαρµογής της στρατηγικής πολιτικής και της
επίτευξης των προκαθορισµένων στόχων
b) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τεχνολογικής υποδοµής
c) η επέκταση και η σύνδεση της τεχνολογίας της Ηλεκτρονικής
∆ιακίνησης Εντύπων (EDI) σε διεθνές επίπεδο
d) η παρακολούθηση της διάχυσης (εξάπλωσης) της τεχνολογίας της
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
e) η παρακολούθηση της απόκτησης εµπειρίας από την εφαρµογή της
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
f) η παρακολούθηση της δοµής του βιοµηχανικού και των άλλων
επιχειρηµατικών τοµέων και οι πιθανές αλλαγές που απαιτούνται
• σε επίπεδο επιχειρηµατικού κλάδου
Κατά το στάδιο της ανακάλυψης, η επιλογή των επιχειρηµατικών κλάδων ή
οµάδων επιχειρήσεων (οργανισµών), όπου θα εφαρµοστεί η Ηλεκτρονική
∆ιακίνηση Εντύπων (EDI), είναι ίσως το πιο σηµαντικό ζήτηµα, καθώς
διαφορετικοί κλάδοι είναι πιθανόν να έχουν διαφοροποιηµένες µεταξύ τους
δοµές,

διαφορετικές

ανάγκες

συντονισµού

και

διαφορετικό

επίπεδο

τεχνολογικής κουλτούρας. Πιο συγκεκριµένα:
a) η

επιλογή

του

επιχειρηµατικού

τοµέα

ή

της

οµάδας

των

επιχειρήσεων που υπαγορεύεται από την σπουδαιότητα που έχει για
την οικονοµία της χώρας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα
εξασφαλίσουν την επιτυχηµένη εφαρµογή της τεχνολογίας της
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
b) ο βαθµός διάχυσης (εξάπλωσης) της θεωρίας της πληροφορίας
µέσα στους κόλπους του επιχειρηµατικού κλάδου
c) ο σχεδιασµός του προγράµµατος συντονισµού του συστήµατος της
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
d) η εκπαίδευση πάνω σε θέµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων
(EDI) και η προώθηση της νέας αυτής τεχνολογίας
e) η διάθεση για αλλαγή της κουλτούρας και της φιλοσοφίας
Κατά το στάδιο της εφαρµογής (λειτουργίας), όπου εξετάζονται παράγοντες
που θα συντελέσουν στην επιτυχή εφαρµογή της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης
Εντύπων (EDI) από κάποιους οργανισµούς µε απώτερο σκοπό την
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παρακίνηση και των υπολοίπων του κλάδου ώστε να υιοθετήσουν την νέα
τεχνολογία. Πιο συγκεκριµένα:
a) η

νοοτροπία

ανάπτυξης

και

εφαρµογής

στρατηγικού

προγραµµατισµού και πολιτικής του κλάδου
b) η παρεχόµενη υποστήριξη σε τεχνολογική υποδοµή
c) η υποστήριξη και η υλοποίηση του συντονισµού της εφαρµογής της
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
d) η κρατική υποστήριξη
e) η διάχυση (εξάπλωση) της γνώσης στα θέµατα της Ηλεκτρονικής
∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
f) η ανάγκη που παρουσιάζεται για την ανάπτυξη νέων σενεργασιών
µεταξύ των οργανισµών
Κατά το στάδιο της στρατηγικής εφαρµογής (λειτουργίας), όπου πλέον
συναντάµε παράγοντες που συντελούν στην ωρίµανση της χρήσης της
τεχνολογίας της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI) και στην ανάπτυξη
µιας τάσης στρατηγικού προσανατολισµού µε σκοπό τον συντονισµό µιας
ολοκληρωµένης εφαρµογής της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI) σε
διεθνές πλέον επίπεδο συνεργασίας. Πιο συγκεκριµένα:
a) η στρατηγική πολιτική και η διορατικότητα (εντοπισµός ευκαιριών)
του επιχειρηµατικού κλάδου
b) το επίπεδο στρατηγικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού του
κλάδου
c) η παρακολούθηση του περιβάλλοντος του κλάδου
d) η ανάπτυξη τεχνολογικής υποδοµής
e) ο διεθνής συντονισµός για την εφαρµογή της Ηλεκτρονικής
∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
f) η διάχυση (εξάπλωση) της γνώσης για την τεχνολογία της
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
g) η παρακολούθηση της δοµής και της σύνθεσης του επιχειρηµατικού
κλάδου
• σε επίπεδο επιχείρησης
Κατά το στάδιο της ανακάλυψης, όπου οι παράγοντες επιτυχούς εφαρµογής
της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI) σχετίζονται κυρίως µε την
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αντίληψη που διαθέτει η διοίκηση για τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή,
καθώς και µε την υποστήριξη και την τεχνολογική υποδοµή που παρέχεται
από την επιχείρηση. Πιο συγκεκριµένα:
a) η στρατηγική πολιτική και η διορατικότητα της επιχείρησης
b) η εφαρµοζόµενη στρατηγική για την εφαρµογή της τεχνολογίας της
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
c) τα αναµενόµενα οφέλη και το κόστος εφαρµογής του προγράµµατος
για Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση Εντύπων (EDI)
d) ο

βαθµός

ωριµότητας

και

εφαρµογής

της

τεχνολογίας

της

πληροφορίας στην επιχείρηση
e) η υποστήριξη που υπάρχει από τα ανώτερα κλιµάκια διοίκησης της
επιχείρησης (κεντρική διοίκηση)
f) το επίπεδο γνώσεων σε θέµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων
και η επιµόρφωση πάνω σε αυτά τα θέµατα
g) η οργανωτική κουλτούρα και φιλοσοφία της επιχείρησης
Κατά το στάδιο της εφαρµογής (λειτουργίας), στο οποίο σηµαντικό ρόλο
διαδραµατίζει η συµµετοχή της διοίκησης στην ανάπτυξη και εφαρµογή του
προγράµµατος σε συνδυασµό µε τη στάση των συνεργατών (προµηθευτών πελατών) της εταιρείας και την ύπαρξη ικανών οµάδων υποστήριξης της
τεχνολογίας της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI). Πιο συγκεκριµένα:
a) η αντιµετώπιση και η προσέγγιση της εφαρµογής
b) η εµπειρία του πρώτου πιθανού χρήστη της τεχνολογίας της
Ηλεκτρονικής

∆ιακίνησης

Εντύπων

(EDI)

πάνω

σε

θέµατα

τεχνολογίας της πληροφορίας
c) η διαθεσιµότητα οµάδων τεχνολογικής υποστήριξης
d) η συµµετοχή (εµπλοκή) της ανώτερης (κεντρικής) διοίκησης
e) η συνεργασία των συνεργατών (προµηθευτών - πελατών) της
επιχείρησης
f) η οµάδα συντονισµού και διοίκησης του προγράµµατος
g) η προσπάθεια για προώθηση (διάδοση) της τεχνολογίας της
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
h) η διοίκηση και ο συντονισµός των οργανωτικών αλλαγών στη δοµή
της επιχείρησης
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στάδιο

της

στρατηγικής

εφαρµογής

(λειτουργίας),

όπου

η

ευθυγράµµιση της πολιτικής της επιχείρησης µε την ανάγκη της τεχνολογίας
της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI) για επιπρόσθετη πληροφόρηση,
αποτελεί

έναν

από

τους

βασικότερους

παράγοντες

επιτυχίας.

Πιο

συγκεκριµένα:
a) η κάθετη στρατηγική ολοκλήρωσης
b) η ανάγκη για επιπρόσθετη πληροφόρηση
c) η πολιτική διοίκησης του κεφαλαίου της εταρείας
d) η ανάγκη για ανάπτυξη και εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων
e) ο έλεγχος και ο συντονισµός της εφαρµογής της τεχνολογίας της
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
f) η παρακολούθηση και ο εντοπισµός νέων ευκαιριών και εφαρµογών
της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
g) η

εκτίµηση

και

η

αξιολόγηση

της

ήδη

χρησιµοποιούµενης

τεχνολογίας Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
h) η διοίκηση των οργανωτικών καινοτοµιών που εφαρµόζονται στην
επιχείρηση

Τους παράγοντες για επιτυχή εφαρµογή προγραµµάτων Ηλεκτρονικής
∆ιακίνησης Εντύπων (EDI) που αναφέρθηκαν προηγουµένως, µπορούµε
επίσης να τους κατατάξουµε σε πέντε βασικές κατηγορίες, ανάλογα µε το
επίπεδο στη λειτουργία του οργανισµού στο οποίο αναφέρονται. Έτσι, οι
κατηγορίες αυτές είναι:

• η στρατηγική
• η τεχνολογική υποδµή
• η πληροφόρηση και η γνώση στα θέµατα της Ηλεκτρονικής
∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
• ο συντονισµός της εφαρµογής της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης
Εντύπων (EDI)
• η επιχειρηµατική κουλτούρα
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Η Στρατηγική είναι το µέσο προσέγγισης των επιθυµητών στόχων του
οργανισµού και πρέπει να αναπτυχθεί παράλληλα µε τις Γνώσεις και τις
Επιδεξιότητες καθώς και την Τεχνολογική Υποδοµή. Όλα αυτά, µε τον
κατάλληλο και απαραίτητο συντονισµό, θα συντελέσουν στην επιτυχή
ανάπτυξη και εφαρµογή της τεχνολογίας της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης
Εντύπων (EDI). Σαν αποτέλεσµα της όλης διαδικασίας, θα προκύψει αλλαγή
στην επιχειρηµατική κουλτούρα, η οποία µε τη σειρά της θα εγγυηθεί σε
µεγάλο βαθµό την επιτυχηµένη λειτουργία της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης
Εντύπων (EDI).
Σχηµατικά, η ελληλεπίδραση των πιο πάνω κατηγοριών και κατ’
επέκταση των παραγόντων που περιλαµβάνουν, µπορεί να αποδοθεί µε το
επόµενο σχήµα (Saxena K.B.C. and Wagenaar R.W.,1995):

Στρατηγική

Συντονισµός

Αλλαγή
Επιχειρηµατικής
Κουλτούρας

Συντονισµός

Πληροφόρηση
Γνώση

Πλαίσιο για επιτυχή εφαρµογή προγράµµατος
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων - EDI
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

ΥΠΟ∆ΟΜΗ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - EDI
Η υποδοµή που απαιτείται για την επιτυχηµένη εγκατάσταση
συστήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI), εστιάζεται κυρίως σε
τεχνολογικό επίπεδο και περιλαµβάνει (∆ουκίδης κ.ά.,1996):
• τα πρότυπα (EDI standards), που αποτελούν την “κοινή γλώσσα
επικοινωνίας” µεταξύ των διαφόρων υπολογιστών που εµπλέκονται στο
σύστηµα, έτσι ώστε τα δεδοµένα που µεταφέρονται να είναι άµεσα
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χρησιµοποιήσιµα από το πληροφοριακό σύστηµα των χρηστών, χωρίς να
απαιτείται ερµηνεία ή αντιγραφή από άνθρωπο. Το πιο ευρέως
χρησιµοποιούµενο πρότυπο είναι το UN/EDIFACT (United Nations EDI for
Finance, Administration, Commerce and Transport) στο οποίο υπάρχουν:
ένα σύνολο συντακτικών κανόνων, ένα σύνολο κανόνων σχεδιασµού, ένα
σύνολο ευρετηρίων δοµικών στοιχείων και χρησιµοποιούµενων κωδικών
και ένα σύνολο τυποποιηµένων µηνυµάτων.
Πάντως, λόγω των διαφορών και ανοµοιογενειών που υπάρχουν µεταξύ
των οικονοµικών κλάδων και των συνεργαζόµενων εταιρειών, απαιτείται
σοβαρός και υπεύθυνος σχεδιασµός και επιλογή των χρησιµοποιούµενων
προτύπων ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή συνεργασία µε τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.
• το λογισµικό, που αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά και σηµαντικά
συστατικά του συστήµατος, καθώς διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο στη
λειτουργία του, αφ’ ενός µε την διαδικασία της ενσωµάτωσης όλων των
προς αποστολή πληροφοριών στη µορφή και δοµή που χρησιµοποιείται
στο σύστηµα και αφ’ ετέρου µε τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης των
εισερχοµένων

εντύπων

και

δεδοµένων

ώστε

να

τα

καταστήσει

επεξεργάσιµα από το υπολογιστικό σύστηµα από το οποίο λαµβάνονται.
• η

τεχνολογία

(hardware),

στην

οποία

θα

εγκατασταθεί

το

χρησιµοποιούµενο λογισµικό ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη και
αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για την
εφαρµογή

συστηµάτων

Ηλεκτρονικής

χρησιµοποιούνται µε επιτυχία τόσο

∆ιακίνησης

Εντύπων

(EDI),

προσωπικοί υπολογιστές (Personal

Computers), όσο και µεγάλα κεντρικά υπολογιστικά συστήµατα.
• τα δίκτυα, δηλαδή η τηλεπικοινωνιακή υποδοµή που έχει τη δυνατότητα
υποστήριξης υπηρεσιών µηνυµάτων. Περισσότερη ανάπτυξη και εφαρµογή
παρατηρείται στα λεγόµενα ∆ίκτυα Προστιθέµενης Αξίας (Value Added
Networks), τα οποία λειτουργούν βάσει κάποιου πρωτοκόλλου (Χ.400) και
παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα όπως:
◊ δεν απαιτείται 24ωρη σύνδεση και λειτουργία του υπολογιστή
◊ δεν

απαιτείται

προσυνεννόηση

εκποµπής/αποστολής µηνύµατος
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◊ υπάρχει δυνατότητα αποστολής του ίδιου µηνύµατος σε πολλούς
χρήστες
◊ υπαρχει δυνατότητα πολλαπλής ανάκλησης µηνυµάτων
ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στα

µέσα

που

χρησιµοποιούνται

σε

ένα

σύγχρονο

σύστηµα

Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων, περιλαµβάνονται µόνο οι µέθοδοι και οι
εφαρµογές εκείνες της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που προϋποθέτουν
επικοινωνία µεταξύ υπολογιστών, ή µεταξύ χρήστη και υπολογιστή (Farmer
D. and R. P. van Amstel,1991). Οι παραδοσιακές πρώτες µορφές
ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ χρηστών, δεν συµπεριλαµβάνονται σε ένα
τέτοιο σύστηµα, αφού ξεκαθαρίστηκε ότι η Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση Εντύπων
λαµβάνει χώρα µόνο σε περιπτώσεις δοµηµένων µορφών επιχειρηµατικής
πληροφορίας, όπως φαίνεται παρακάτω:
Τηλέφωνο
Αρχικές
Μέθοδοι
Ηλεκτρονικής
Επικοινωνίας

Τέλεξ
Χρήστης

Φαξ

Χρήστης

E-mail

Μέθοδοι
Ηλεκτρονικής
∆ιακίνησης
Εντύπων

Μεταφορά Αρχείων

Υπολογιστής
Χρήστης

Αληλλεπίδραση

Υπολογιστής
Χρήστης

Μέθοδοι Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας
(David Farmer, Effective Pipeline Management,1991)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - EDI
Με την ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης
Εντύπων (EDI) µέσα σε κάποιο οργανισµό (επιχείρηση ή γενικότερο σχήµα),
προκύπτουν πραγµατικά αποτελέσµατα - οφέλη, τόσο σε άµεσο επίπεδο
λειτουργίας, όπως η αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας
που επιτυγχάνεται στην διαδικασία της επικοινωνίας, όσο και σε στρατηγικό
επίπεδο λειτουργίας, µε την διευκόλυνση της διεπικοινωνίας και την επίτευξη
υψηλού βαθµού πιστότητας και αξιοπιστίας στις εµπορικές και γενικότερα στις
κάθε είδους συναλλαγές και συνεργασίες.
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Η αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας στο άµεσο
λειτουργικό επίπεδο εντοπίζεται σε σηµεία όπου η Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση
Εντύπων (EDI) (Farmer D. and R. P. van Amstel,1991), (∆ουκίδης κ.ά.,1996):
• µειώνει την προσωπική µετάδοση πληροφοριών στο ελάχιστο
• περιορίζει τον όγκο των δεδοµένων για εισαγωγή
• ελαττώνει τον κίνδυνο εµφάνισης λαθών
• διευκολύνει τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο των αποστολών
(µεταφορών)
• επιτρέπει την από νωρίς πληροφόρηση των εµπλεκόµενων φορέων
• επιτρέπει την αδιάκοπη λειτουργία και αίρει τους περιορισµούς
γλώσσας
• επιτρέπει την όσο το δυνατόν ταχύτερη διακίνηση των δεδοµένων
• µειώνει παραµέτρους κόστους όπως η χαρτική ύλη και τα
ταχυδροµικά έξοδα
• µειώνει

το

κόστος

αποθήκευσης

δεδοµένης

της

µειωµένης

ποσότητας αποθέµατος που εκφράζεται σε κόστος αποθηκευτικού
χώρου, ασφάλιση αποθέµατος, προσωπικό φύλαξης αποθηκών
κλπ.
• µειώνει το συνολικό κόστος αφού τελικά αυξάνει το συνολικό
αποτέλεσµα
Μελέτες για τα οφέλη που πρέκυψαν από τη χρήση συστηµάτων
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI) σε επιχειρήσεις και οργανισµούς σε
διεθνές επίπεδο, αποφάνθηκαν ότι επιτεύχθηκε (∆ουκίδης κ.ά.,1996):
◊ µείωση σφαλµάτων πληκτρολόγησης κατά 97%
◊ καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών κατά 76%
◊ µείωση στην επαναπληκτρολόγηση και επαναεισαγωγή στοιχείων
κατά 73%
◊ καλύτερος προγραµµατισµός και αποτελεσµατικότερη διαχείριση
των αποθεµάτων κατά 36%
◊ µείωση στη διάρκεια του κύκλου παραγωγής κατά 26%
◊ εξοικονόµηση αποθηκευτικού χώρου κατά 18%
◊ µείωση εξόδων διαχείρισης εγγράφων και χαρτικής ύλης κατά 16%
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Σε στρατηγικό επίπεδο λειτουργίας, η εφαρµογή της Ηλεκτρονικής
∆ιακίνησης Εντύπων (EDI) έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση του προφίλ του
οργανισµού (επιχείρησης) και της ποιότητας των παρεχοµένων από αυτόν
υπηρεσιών καθώς (Saxena K.B.C. and Wagenaar R.W.,1995), (∆ουκίδης
κ.ά.,1996), (Slats P.A. et al.,1995):
• συντελεί στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης,
µειώνοντας τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας και διευκολύνοντας
την εφαρµογή της just-in-time παραγωγής
• δηµιουργεί

τις

προϋποθέσεις

για

Ανασχεδιασµό

των

Επιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών στον οργανισµό, ώστε να γίνει
εφαρµόσιµη η νέα τεχνολογία στον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό
εσωτερικών λειτουργιών του και να αξιοποιηθούν µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο οι εξοικονοµηθέντες ανθρώπινοι και µη πόροι
• µειώνει τη διάρκεια του εµπορικού κύκλου, που συνεπάγεται
αυξηµένη ροή προϊόντων και κεφαλαίων και κατ’ επέκταση
µεγαλύτερη εµπορική και επιχειρηµατική δραστηριοποίηση
• δρα καταλυτικά στην ποιότητα των συναλλαγών και παρέχει
καλύτερη και γρηγορότερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των
πελατών και στην επικοινωνία µε τους προµηθευτές
• βελτιώνει και προάγει τις σχέσεις µε τους συνεργάτες και γενικά µε
όλους όσους έρχεται σε επικοινωνία η εταιρεία (οργανισµός)
• συµβάλλει στην εξοικονόµηση εργασίας, όσον αφορά την εγγραφή
και την καταχώρηση των δεδοµένων, τους ελέγχους, τη διάγνωση
και τη διόρθωση λαθών και τις καθυστερήσεις στη διαχείριση των
δεδοµένων
• αυξάνει την ανταγωνιστική θέση του οργανισµού τόσο σε τοπικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - EDI
Οι λόγοι που οδηγούν στην απόφαση για εγκατάσταση Ηλεκτρονικής
∆ιακίνησης

Εντύπων

(EDI)

µπορούν
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και

αποδοτικότερη

διαχείριση

των διακινούµενων

πληροφοριών της εταιρείας που αυτόµατα θα συντελέσει στην καλύτερη
διοίκηση όλου του οργανισµού της. Ακόµη, είναι δυνατόν να επιβληθεί από
τυχόν σηµαντικούς συνεργάτες, που απαιτούν η µεταξύ τους επικοινωνία να
γίνεται µε τη βοήθεια της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI).
Προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και εγκατάστασης ενός τέτοιου
συστήµατος, είναι αναγκαίο να προηγηθεί µια προσεκτική µελέτη και
ανάλυση, οι οποία θα βασίζεται στα εξής στάδια (Farmer D. and R. P. van
Amstel,1991):
• συστηµατική ανάλυση των προοπτικών που σχετίζονται µε την
εφαρµογή της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
• προσδιορισµός των διαθέσιµων ενναλακτικών τρόπων σύνδεσης της
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων και επιλογή των προτύπων
επικοινωνίας
• διερεύνηση

των

νέων

ανακαλύψεων

στην

τεχνολογία

της

πληροφορίας, µε έµφαση στο λογισµικό και τα απαιτούµενα µέσα
επικοινωνίας
• προσδιορισµός των αρχείων δεδοµένων που διευκρινίζουν τα
προεπιλεγµένα πρότυπα
• απόφαση για το κατά πόσον η εταιρεία θα εγκαταστήσει από µόνη
της το σύστηµα ή θα προβεί στην αγορά υπηρεσιών από
εξειδικευµένο γραφείο συµβούλων
Για την αποτελεσµατική εκτέλεση των προαναφερθέντων ενεργειών,
απαιτείται η σύσταση µιας “οµάδας εργασίας”, η οποία θα έχει την πλήρη
ευθύνη για την ανάπτυξη της εφαρµογής, το συντονισµό και τη διαχείρισή της
και γενικότερα την αντιµετώπιση κάθε ζητήµατος που την αφορά (∆ουκίδης
κ.ά.,1996).
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - EDI
Οι πιθανοί χρήστες ενός συστήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης
Εντύπων (EDI), όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, µπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε (Farmer D. and R. P. van Amstel,1991):
• οµάδες επιχειρήσεων
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• κρατικές υπηρεσίες
• κρατικούς οργανισµούς και επιχειρήσεις και
• διεθνείς υπηρεσίες και αρχές
Παρατηρούµε ότι µπορεί να εφαρµοστεί σε ένα ευρύ φάσµα
συστηµάτων και οργανισµών, µε λίγα λόγια δηλαδή σε κάθε είδους
επιχειρηµατικό ή εταιρικό σχήµα.
Σηµαντική είναι η χρήση της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
µέσα στα διάφορα τµήµατα της επιχείρησης, είτε για την επικοινωνία τους µε
εξωτερικές µονάδες, είτε για διατµηµατική συνεργασία. Έτσι, συστήµατα
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI) µπορούν να συναντηθούν (Slats
P.A. et al.,1995),(Bagchi P.K.,1992),(Ligon G.C. et all.,1992):
• στο τµήµα σχεδιασµού (για τον προγραµµατισµό και την σύνταξη
του προϋπολογισµού)
• στη διοίκηση (για την έκδοση τιµολογίων)
• στο τµήµα διοίκησης προσωπικού (για την ανάπτυξη και υλοποίηση
των προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης)
• στο τµήµα έρευνας και ανάπτυξης (για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων και τον σχεδιασµό νέων προγραµµάτων λογισµικού)
• στη διεκπεραίωση (για την διακίνηση µηνυµάτων αποστολών
εµπορευµάτων προς την διοίκηση και τις επιχειρήσεις-πελάτες)
• στο τµήµα εξαγωγών (για την αυτόµατη διεκπεραίωση των
τελωνειακών διαδικασιών)
• στο τµήµα εφοδιαστικής (για την διαχείριση των υλικών και των
αποθεµάτων και την άµεση πληροφόρηση σχετικά µε χρόνους
αποστολής και εκκρεµείς υποθέσεις αποθεµάτων και παραγγελιών)
• στο τµήµα πωλήσεων (για την καταχώρηση των παραγγελιών και
των επιστροφών)
• στο τµήµα µάρκετινγκ (για την προώθηση των προϊόντων και την
επικοινωνία µε τους πελάτες)
Όσον αφορά την εφαρµογή συστηµάτων Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης
Εντύπων (EDI) για τη διεκπεραίωση συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων,
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µπορεί να συναντηθεί µε τη µορφή των δύο ακόλουθων σχηµάτων (∆ουκίδης
κ.ά.,1996):
ΠΕΛΑΤΗΣ

Ανταλλαγή
πληροφοριών για
την επιχείρηση

Τιµοκατάλογος

Απόκριση σε
παραγγελία

Παραγγελία

Τιµολόγιο

Αναφορές
Πωλήσεων

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Επικοινωνία µε χρήση Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
για εµπορικές εφαρµογές

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Σ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επικοινωνία µε χρήση Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
για την ολοκλήρωση του εµπορικού κυκλώµατος

Στην πρώτη περίπτωση η επικοινωνία γίνεται για την εκτέλεση της
συναλλαγής µεταξύ της εταιρείας-προµηθευτή και της εταιρείας-πελάτη, ενώ
στη δεύτερη για τη λειτουργία όλου του εµπορικού κυκλώµατος, το οποίο
εµπεριέχει

την

εταιρεία-προµηθευτή,

την

εταιρεία-πελάτη,

το

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα (τράπεζα), τη µεταφορική εταιρεία και την
ασφαλιστική εταιρεία.
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Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα συστήµατα εφαρµόζονται στο εµπόριο και
τη βιοµηχανία, σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, στον τραπεζικό και τον
ασφαλιστικό κλάδο, στις µεταφορές και γενικά σε κάθε είδους επιχειρηµατική
µονάδα.
Ένας άλλος χώρος που προσφέρεται για την εφαρµογή τεχνολογίας
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI), είναι ο ∆ηµόσιος Τοµέας και η
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι κατευθύνσεις για τις οποίες αναπτύσσονται τέτοιου
είδους εφαρµογές είναι:
• τελωνειακά θέµατα
• φορολογικά θέµατα
• διεθνές εµπόριο
• στατιστικά θέµατα
• διακίνηση δεδοµένων που αφορούν τους πολίτες (πιστοποιητικά,
άδειες, κλπ.)
• γενικότερα οικονοµικά θέµατα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ
Στα Συστήµατα ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής, η Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση
Εντύπων (EDI) αναλαµβάνει να υποβοηθήσει και να διεκπεραιώσει
λειτουργίες και δραστηριότητες όπως η αυτοµατοποίηση των παραγγελιών τόσο για πρώτες ύλες, όσο και για πώληση έτοιµων προϊόντων -, η παραγωγή
και διακίνηση καταστάσεων και εκθέσεων, η παραγωγή και διακίνηση
οικονοµικών και λογιστικών εγγράφων και γενικώς κάθε εργασία που απαιτεί
σύνταξη, αποστολή και διαχείριση εγγράφων (Slats P.A. et al.,1995),
(Hutchinson N.E.,1987).
Η χρήση των συστηµάτων Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI)
ισχυροποιεί και διευκολύνει πραγµατικά τη ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής, κυρίως µε
το να προσφέρει αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα στις εµπεριέχουσες
σε αυτή διαδικασίες. Επίσης βοηθάει στην ανάπτυξη και βελτίωση εννοιών και
µεθόδων όπως:
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• εφαρµογές της µεθόδου παραγωγής Just-in-Time. Η Ηλεκτρονική
∆ιακίνηση Εντύπων (EDI) παρέχει ταχύτητα και αποδοτικότητα στη
διακίνηση των πληροφοριών, παράµετρος πολύ σηµαντική για την
επιτυχία και την σωστή εφαρµογή της µεθόδου.
• η διαχείριση στις φόρµες που χρησιµοποιούνται στις λειτουργίες της
∆ιοίκησης

Εφοδιαστικής,

βελτιώνοντας

τη

µορφή

τους

και

προσφέροντας δυνατότητες για δηµιουργία νέων διαφοροποιηµένων
και πιο κατάλληλων.
• η απόκριση στη ζήτηση έτοιµων προϊόντων από τους πελάτες,
µεταδίδοντας µε πραγµατικά µεγαλύτερη ταχύτητα τις σχετικές
πληροφορίες στα κατάλληλα τµήµατα διοίκησης των πωλήσεων.
• ο αποτελεσµατικός συντονισµός της ζήτησης και της παραγωγικής
διαδικασίας

στα

πλαίσια

των

στοιχείων

της

Εφοδιαστικής,

επιχειρώντας µείωση και καλύτερη διαχείριση των αποθεµάτων και
της διαφοροποίησης των συστηµάτων υποστήριξης των προϊόντων
και της παραγωγικής διαδικασίας.
• η παρακολούθηση και η διοίκηση των σηµείων (σταθµών) πώλησης
προϊόντων µε την άµεση ενηµέρωση ενός κεντρικού υπολογιστικού
συστήµατος µε τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Η τεχνολογία της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI), αποτελεί
ένα µέσο για την ανάπτυξη και εφαρµογή ενός νέου και καινοτόµου τρόπου,
όπως είδαµε, διεκπεραίωσης εµπορικών υποθέσεων και συναλλαγών
ανάµεσα σε επιχειρήσεις και οργανισµούς, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που
µας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της
πληροφορικής.
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Όλο αυτό το πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας ενός τέτοιου
συστήµατος, ονοµάζεται Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Electrtonic Commerce)
(∆ουκίδης κ.ά.,1996) και αποτελεί την πλέον εφαρµοζόµενη τεχνολογία στους
διεθνείς

επιχειρηµατικούς

κόλπους.

Ηλεκτρονικού Εµπορίου κύριο

Σε

ένα

ολοκληρωµένο

σύστηµα

συστατικό του είναι οι εφαρµογές και τα

συστήµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI) σε συνδυασµό µε τις
σύγχρονες εφαρµογές των δικτύων επικοινωνίας και ειδιαίτερα του Internet.
Ο όρος Ηλεκτρονικό Εµπόριο δεν καλύπτει µόνο την τεχνολογική
διάσταση όσον αφορά τα µέσα και τις µεθόδους επικοινωνίας και συναλλαγής,
αλλά

προσδιορίζει

µία

γενικότερη

φιλοσοφία

και

αντιµετώπιση

των

δυνατοτήτων και των τρόπων µε τους οποίους πραγµατοποιείται το εµπόριο.
Έτσι, ως Ηλεκτρονικό Εµπόριο ορίζεται “το σύνολο των επιχειρηµατικών
στρατηγικών

που

µπορούν

να

υποστηρίξουν

συγκεκριµένους

τοµείς

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συγκεκριµένες επιχειρηµατικές πρακτικές,
οι οποίες επιτρέπουν, µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση
εµπορικών διαδικασιών µε ηλεκτρονικά µέσα”.
Με την πάροδο του χρόνου, το Ηλεκτρονικό Εµπόριο χρησιµοποιείται
ολόενα και από περισσότερες επιχειρήσεις και χρήστες, κυρίως στη Βόρειο
Αµερική (Η.Π.Α., Καναδάς) και στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης ενώ αρχίζει
να εφαρµόζεται και στις συναλλαγές ελληνικών εµπορικών και βιοµηχανικών
εταιρειών.
Το Ηλεκτρονιικό Εµπόριο εφαρµόζεται ήδη σε ένα µεγάλο αριθµό
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων όπως (∆ουκίδης κ.ά.,1996):
• η ανταλλαγή πληροφοριών για υπηρεσίες και προϊόντα
• η προώθηση προϊόντων (µάρκετινγκ)
• η ανάπτυξη και ο σχεδιασµός νέων προϊόντων
• οι παραγγελίες
• η διανοµή προϊόντων (π.χ. λογισµικού)
• η διαπραγµάτευση συµφωνιών
• η υποστήριξη του προϊόντος µετά την πώληση
• η εκτέλεση πληρωµών (σε χώρες όπου η νοµοθεσία το επιτρέπει)
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Η αποτελεσµατικότητα του Ηλεκτρονικού Εµπορίου µπορεί να φανεί
από τις πολλές εφαρµογές του σε µεγάλες εταιρείες και οµίλους επιχειρήσεων
(υπεραγορές, αλυσίδες καταστηµάτων, κλπ.), όπου όλες οι απαιτούµενες
δραστηριότητες και συναλλαγές µεταξύ των πολυάριθµων υποκαταστηµάτων
τους (παραγγελιοδοσία, αποστολή καταλόγων, τιµολόγηση, διεκπεραίωση
χρηµατικών συναλλαγών, κλπ.) γίνονται µε τη βοήθεια των εφαρµογών του
Ηλεκτρονικού Εµπορίου και της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI).
Στο χώρο των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs), έχει αποδειχτεί ότι
το Ηλεκτρονικό Εµπόριο µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και να αποφέρει
αποτελέσµατα που σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν αδύνατη η επίτευξή
τους. Πιο συγκεκριµένα, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε αγορές και καταναλωτές
σε ολόκληρο τον κόσµο µε πολύ µικρό κόστος, καθώς δεν απαιτείται η
αντιπροσώπευσή τους και η συντήρηση καναλιών διανοµής, δραστηριότητα
µε πολύ υψηλό και τις περισσότερες φορές απαγορευτικό κόστος για τέτοιου
µεγέθους εταιρείες.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα (∆ουκίδης κ.ά.,1996) είναι αυτό της
δηµιουργίας µιας εταιρείας προώθησης κρασιών, την οποία έχουν συστήσει
µικρές εταιρείες παραγωγής κρασιού στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. και
δραστηριοποιείται µόνο σε επίπεδο Ηλεκτρονικού Εµπορίου, εξυπηρετώντας
έτσι, συνολικά πολλές µικρού µεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα
µπορούσαν εύκολα να επωµιστούν η καθεµία ξεχωριστά ολόκληρο το κόστος
του σχεδιασµού και της εγκατάστασης µιας εφαρµογής Ηλεκτρονικού
Εµπορίου, πόσο µάλιστα την ανάπτυξη ενός φυσικού δικτύου προώθησης,
πωλήσεων και διανοµής των προϊόντων της.
Μπορούµε λοιπόν εύκολα να συµπεράνουµε τη µεγάλη προσφορά του
Ηλεκτρονικού Εµπορίου στις κάθε είδους επιχειρήσεις και τη δραστηριότητά
τους, η οποία θα ενταθεί κατά τα επόµενα χρόνια µε την ολοένα και
αυξανόµενη εφαρµογή του.
Η δηµιουργία εικονικών γραφείων Ηλεκτρονικού Εµπορίου για τη
διασύνδεση και την αντιπροσώπευση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, η ένταξη
στο νέο είδος συναλλαγών όλων των επιχειρηµατικών σχηµάτων, των
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χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, των συνεταιριστικών οργανώσεων και των
εταιρειών παροχής υπηρεσιών, θα αποτελέσουν στρατηγικά βήµατα στο
άµεσο

µέλλον,

µε

αποτέλεσµα

την

καλύτερη,

γρηγορότερη,

αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη συνεργασία µεταξύ του κοινού, των
επιχειρήσεων και των οργανισµών µεταξύ τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με την παρατηρούµενη εξέλιξη της τεχνολογίας, κυρίως στον τοµέα
σχεδίασης

και

επικοινωνίας,

ανάπτυξης
οι

νέων

επιχειρήσεις

µεθόδων

που

και

µέσων

ηλεκτρονικής

στην

εγκατάσταση

προσβλέπουν

συστηµάτων σύγχρονης και αποτελεσµατικής οργάνωσης, συντονισµού και
διοίκησης,

όπως η

∆ιοίκηση

προχωρούν, όπως είδαµε,

Εφοδιαστικής (Logistics

Manaement),

στην παράλληλη εφαρµογή αποτελεσµατικών

τρόπων επικοινωνίας και µετάδοσης πληροφοριών, όπως η Ηλεκτρονική
∆ιακίνηση Εντύπων (EDI - Electronic Data Inetrchange).
Είναι σαφές, ότι όλα αυτά τα οφέλη που σχετίζονται µε την ανάπτυξη
συστηµάτων Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI) και Ηλεκτρονικού
Εµπορίου, δεν προκύπτουν χωρίς την ανάληψη του κόστους της αρχικής
επένδυσης και της συντήρησης της λειτουργίας τους. Παρ' όλες όµως τις
αµφιβολίες για ενδεχόµενη αύξηση του κόστους και των εξόδων της εταιρείας
που θα αποφασίσει να προχωρήσει στην ανάπτυξη και εγκατάσταση τέτοιων
συστηµάτων, µια προσεκτική µελέτη τόσο των βραχυπρόθεσµων όσο και των
µακροπρόθεσµων πλεονεκτηµάτων που ανακύπτουν από την εφαρµογή
αυτή, όπως η ταχύτερη µετάδοση των πληροφοριών, η αύξηση της
αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς τους, ο αποτελεσµατικότερος συντονισµός
των διαφόρων τµηµάτων της εταιρείας χάρη στην άµεση και ολοκληρωµένη
πληροφόρηση, η αµεσότερη και ευκολότερη συνεργασία µε τους προµηθευτές
και τους πελάτες, η νέα πιο προηγµένη εποπτεία και διαχείριση που
εφαρµόζεται και γενικότερα η ενίσχυση και η βελτίωση του προφίλ και της
θέσης της εταιρείας στον τοπικό και διεθνή ανταγωνιστικό χώρο, µας
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επιτρέπουν να συµπεράνουµε για το συνολικό όφελος και κέρδος που έχει η
επιχείρηση.
Με την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήµατος,
απαιτεί λεπτοµερή και επιστηµονική ανάλυση της κατάστασης και των
προοπτικών που ανοίγονται, καθώς και την ύπαρξη των αναγκαίων στοιχείων
µέσα στην επιχείρηση, τα οποία θα συντελέσουν στην αποτελεσµατική
λειτουργία του, όπως το εξειδικευµένο και σωστά ενηµερωµένο προσωπικό,
οδηγούµαστε σε ολοένα αυξανόµενη ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων
Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI - Electronic Data Inetrchange), στην
αποδοχή και χρήση δηλαδή των επιτευγµάτων της σύγχρονης επιστήµης και
τεχνολογίας της πληροφορίας.
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '50, επικρατούσε στο χώρο των
επιχειρήσεων η φιλοσοφία του προσανατολισµού τους στην παραγωγή,
δηλαδή επικέντρωναν το ενδιαφέρον τους στο να παράγουν προϊόντα και να
προσπαθούν να τα διαθέσουν στην αγορά. Αυτή η τελευταία διαδικασία ήταν
µάλλον εύκολη από τη στιγµή που η διαφοροποίηση των προϊόντων ήταν
ελάχιστη, η ποικιλία µικρή και κατά συνέπεια οι εναλλακτικές επιλογές για τους
καταναλωτές σχεδόν ανύπαρκτες. Ο καταναλωτής αποτελούσε θα λέγαµε τον
τυφλό αποδέκτη της µέχρι τότε παραγωγής.
Με την σταδιακή όµως εξέλιξη της παγκόσµιας οικονοµίας και την
ανάπτυξη του επιχειρηµατικού ανταγωνισµού, παρατηρήθηκε αύξηση των
διατιθέµενων στην καταναλωτική αγορά προϊόντων, µε αποτέλεσµα να
περάσουµε από την "αγορά πωλητών" (sellers market) στην "αγορά πελατών"
(buyers market) και να επικρατήσει στον επιχειρηµατικό κόσµο µια νέα
φιλοσοφία, αυτή του προσανατολισµού στην αγορά, στην οποία ο
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καταναλωτής (αγοραστής) απέκτησε πλέον εξέχουσα και κυρίαρχη θέση
(Slats P.A. et al.,1995).
Η νέα αυτή τάση ανέδειξε νέες ανάγκες και απαιτήσεις για συστηµατική
µελέτη και διερεύνηση της αγοράς, ώστε να παρατηρηθούν και να
κατανοηθούν οι πραγµατικές ανάγκες και επιθυµίες του καταναλωτικού κοινού
και εδραιώθηκε πλέον στη συνείδηση των επιχειρηµατιών η νέα άποψη
"δώστε στον καταναλωτή αυτό που θέλει".

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Μέσα από τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν στον προσανατολισµό και
την φιλοσοφία της οικονοµίας κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δεκαετιών,
κρίθηκε απαραίτητη η ουσιαστική ανάπτυξη µιας από τις βασικότερες
λειτουργίες της επιχείρησης, αυτή της προώθησης και της διάθεσης στην
αγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών της, δηλαδή η λειτουργία του
µαρκετινγκ.
Το µάρκετινγκ ορίζεται (Κουρµούσης Γ.Α.,1988) σαν "η διεργασία
σχεδιασµού της σύλληψης, της τιµολόγησης, της προώθησης και της
διανοµής προϊόντων και υπηρεσιών για τη δηµιουργία ανταλλαγών που θα
ικανοποιούν τους αντικειµενικούς στόχους των ατόµων και των οργανισµών".
Πέρα από τον τόσο σηµαντικό σκοπό που έχει να επιτελέσει το
µάρκετινγκ µε στόχο την κερδοφορία και την ανάπτυξη της επιχείρησης,
έρχεται παράλληλα να αναλάβει µια πιο επιστηµονική και λεπτή θα λέγαµε
αποστολή,

αυτή

της

έρευνας

και

ανάπτυξης

νέων

προϊόντων

συµπεριλαµβανοµένου και του σωστού και πρωτοποριακού σχεδιασµού τους.
Οι νέες τάσεις που επικρατούν πλέον στην αγορά σε συνδυασµό µε το
πεδίο δράσης του µάρκετινγκ, επιβάλλουν την ανάγκη ύπαρξης κατάλληλα
εφοδιασµένου διευθυντικού στελέχους που θα γνωρίζει λεπτοµερώς την
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αγορά και θα έχει ικανότητες οργάνωσης υπηρεσιών υποστήριξης των
προϊόντων και κατ' επέκταση εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Είναι φανερή
λοιπόν η στενή σχέση και συνάφεια µεταξύ της έννοιας του επιστηµονικού
µάρκετινγκ και της ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής όπως παρουσιάστηκε σε
προηγούµενο κεφάλαιο και αποβλέπει στην ουσιαστική διαχείριση και
συντονισµό ολόκληρης της ζωής και λειτουργίας του προϊόντος. Παράλληλα,
γίνεται σαφής ο ρόλος που διαδραµατίζει στην περίπτωση κάποιου νέου
προϊόντος όπου ο καταναλωτής πρέπει να έρθει σε επαφή µε το προϊόν, να
το γνωρίσει και στη συνέχεια να το εµπιστευτεί ώστε να εξελιχθεί φυσιολογικά
αυτό που ονοµάζουµε Κύκλος Ζωής του Προϊόντος.

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τα προϊόντα, όπως κάθε ζωντανός οργανισµός ακολουθούν µια φυσική
εξέλιξη η οποία περιλαµβάνει τη γέννηση, την ανάπτυξη (ωριµότητα), την
απόσυρση και τέλος τον θάνατο (Hutchinson N.E.,1987).
Η διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος είναι δυνατόν να ποικίλει
από λίγους µήνες έως µερικές δεκαετίες η και παραπάνω.
Στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος διακρίνουµε τέσσερις φάσεις, οι
οποίες είναι (Vesey J.T.,1992):
1. η φάση εισαγωγής
2. η φάση ανάπτυξης
3. η φάση ωριµότητας
4. η φάση εξασθένησης ή παρακµής
Τα νέα προϊόντα εισέρχονται απευθείας στη φάση εισαγωγής η οποία
διακρίνεται για την χαµηλή αποδοχή που χαρακτηρίζει το προϊόν. Η σωστή
πολιτική που απαιτείται είναι η µελετηµένη και δυναµική προώθηση του
προϊόντος, έτσι ώστε οι καταναλωτές να γνωρίσουν το προϊόν, τα
πλεονεκτήµατα και τη χρήση του.
Όταν

το

καταναλωτικού

προϊόν
κοινού

κερδίσει

την

εισέρχεται

στη

εµπιστοσύνη
φάση

της

(αποδοχή)

του

ανάπτυξης.

Τα

χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου είναι η ταχεία αύξηση των πωλήσεων και
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τα υψηλά κέρδη καθώς τα ανταγωνιστικά προϊόντα δεν έχουν εισέλθει ακόµη
στην αγορά. Η διάρκεια της περιόδου µπορεί να κυµαίνεται από µερικές µέρες
έως και µερικά χρόνια.
Με την πάροδο του χρόνου όλο και περισσότεροι ανταγωνιστές
εισέρχονται στην αγορά, ενθαρρυµένοι από τις αυξανόµενες πωλήσεις. Η νέα
περίοδος που διακρίνεται για τον ισχυρό ανταγωνισµό ονοµάζεται φάση
ωριµότητας.
Τελευταία έρχεται να πάρει θέση η φάση της εξασθένησης ή παρακµής
που χαρακτηρίζεται από συστολή της αγοράς και ραγδαία µείωση στη ζήτηση.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο κύριος σκοπός ανάπτυξης νέων προϊόντων, ανεξάρτητα σε ποια
κατηγορία συγκαταλέγονται, είναι η σηµασία που µπορούν να έχουν για την
εξέλιξη και την συµφέρουσα λειτουργία της επιχείρησης στο πλαίσιο των
ανταγωνιστικών

αγορών.

Θεωρούνται

δηλαδή

(∆ερβιτσιώτης

Κ.Ν.,1991),(∆ερβιτσιώτης Κ.Ν.,1993) ως µέσα επίτευξης µιας ποικιλίας
επιχειρηµατικών στόχων, όπως η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
ανταγωνιστών, η συµπλήρωση και ενδυνάµωση µιας σειράς διατιθέµενων
προϊόντων, η ανάπτυξη των πωλήσεων και η αξιοποίηση πολλές φορές της
πλεονάζουσας δυναµικότητάς τους.
Η επιλογή για σχεδίαση και ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος,
προϋποθέτει σύνδεση και συντονισµό των λειτουργιών της επιχείρησης και
κυρίως της παραγωγικής διαδικασίας και της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης.
Η εκάστοτε επιλογή περιορίζεται από, ή επιβάλλει τον τρόπο παραγωγής,
γεγονός που από τα πρώτα στάδια, θέτει τους περιορισµούς της αρµονικής
συνεργασίας

µεταξύ

του

µάρκετινγκ,

της

παραγωγής

και

της

χρηµατοοικονοµίας για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα (Slade B.N.,1992).
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ως νέο προϊόν για µια επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε
προϊόν περιέχει την έννοια του καινούριου, δηλαδή επιφέρει µε την εµφάνισή
του µια καινοτοµία. Ένα νέο προϊόν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται από
(∆ερβιτσιώτης Κ.Ν.,1991),(∆ερβιτσιώτης Κ.Ν.,1993):
• σοβαρή καινοτοµία (προϊόν που δεν έχει διατεθεί ποτέ από καµµία
επιχείρηση)
• µικρή καινοτοµία (προϊόν που δεν έχει διατεθεί ποτέ στο παρελθόν
από τη συγκεκριµένη επιχείρηση, αλλά πωλείται από άλλες)
• τροποποίηση (προϊόν στο οποίο έχουν γίνει αλλαγές στα υλικά
χαρακτηριστικά του, µε στόχο την βελτίωσή του)

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Από την αρχική σύλληψη της ιδέας σχεδίασης ενός νέου προϊόντος και
την απόφαση για την ανάπτυξή του, µέχρι την ολοκλήρωση της παραγωγής
και διανοµής του, µεσολαβεί µεγάλο χρονικό διάστηµα και µια ιδιαίτερα
πολύπλοκη διαδικασία.
Οι φάσεις της διαδικασίας αυτής περιγράφονται στο επόµενο
διάγραµµα και είναι οι εξής (Sandhusen R.L.,1993):
1. Ανάπτυξη ιδεών για νέα προϊόντα που είναι αποτέλεσµα:
• της παρατηρούµενης ζήτησης της αγοράς
• της πίεσης νέων τεχνολογιών
• της πίεσης των ανταγωνιστών και
• της εσωτερικής συνεργασίας των τµηµάτων της εταιρείας
2. Επιλογή επικρατέστερων προτάσεων για νέα προϊόντα λαµβάνοντας
υπ' όψη τα εξής κριτήρια:
• την προοπτική επιτυχίας του νέου προϊόντος
• την δυνατότητα δηµιουργίας κερδών από την παραγωγή και
τη διάθεσή του
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• την συσχέτιση του νέου προϊόντος µε τον στρατηγικό
προγραµµατισµό της επιχείρησης
3. Μελέτη σκοπιµότητας η οποία πρέπει να µελετάει και να εξετάζει:
• την τεχνική σκοπιµότητα, δηλαδή την δυνατότητα παραγωγής
του προϊόντος
• την οικονοµική σκοπιµότητα, δηλαδή την µελλοντική απόδοση
της επένδυσης
• την επάρκεια των απαιτούµενων υλικών και µέσων
• την καταλληλότητα του διαθέσιµου προσωπικού
• την

δυνατότητα

ικανοποιητικής

χρηµατοδότησης

του

προγράµµατος ανάπτυξης
4. Προκαταρκτική

σχεδίαση

προϊόντος

και

διαδικασίας,

δηλαδή

προσδιορισµός παραµέτρων όπως:
• τεχνικές προδιαγραφές
• διαστάσεις
• υλικό κατασκευής
• φάσεις - στάδια παραγωγικής διαδικασίας
5. Κατασκευή πρωτότυπου µε σκοπό να γίνουν βελτιώσεις:
• στην ποιότητα του προϊόντος
• στην ασφάλεια κατά τη χρήση του και
• στο κόστος παραγωγής του
6. ∆οκιµή στην αγορά για συλλογή στοιχείων όπως:
• ο βαθµός αποδοχής του νέου προϊόντος
• οι επιδόσεις κάτω από πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας
• τα κόστη διάθεσης, συντήρησης, επισκευών κ.ά.
7. Σχεδίαση προϊόντος και παραγωγικής διαδικασίας στην οριστική
τους µορφή
8. Παραγωγή και διάθεση προϊόντος σε κανονική κλίµακα
Στην

πραγµατικότητα,

στην

εκτέλεση

των

προαναφερθεισών

δραστηριοτήτων, καταστρατηγείται πολλές φορές η σειρά που παρατέθηκε και
λαµβάνουν

χώρα

επιστροφές

σε
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επαναλήψεις, αναδράσεις και άλλες αποκλίσεις που επιβάλλονται από τη
φύση του υπό ανάπτυξη προϊόντος και της οργάνωσης της επιχείρησης.

Νέες Τεχνολογίες
βασική έρευνα,
εφαρµοσµένη έρευνα

Ανταγωνιστές

Εσωτερική Συνεργασία
R & D,
µάρκετινγκ, παραγωγή

Ζήτηση της Αγοράς
έρευνα αγοράς,
προβλέψεις

1. Ανάπτυξη νέων ιδεών για προϊόντα

2. Επιλογή επικρατέστερων προτάσεων για νέα

3. Μελέτη σκοπιµότητας

Προκαταρκτική
σχεδίαση
προϊόντος

Προκαταρκτική
σχεδίαση
παραγωγικής
διαδικασίας

5. Κατασκευή πρωτότυπου

6. ∆οκιµή στην αγορά

Οριστική
σχεδίαση
προϊόντος

Οριστική
σχεδίαση
παραγωγικής
διαδικασίας

8. Παραγωγή και διάθεση σε κανονική κλίµακα

Η διαδικασία σχεδίασης νέων προϊόντων
(Κ. ∆ερβιτσιώτης, ∆ιοίκηση Παραγωγής, 1991)
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (EDI) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στη σύγχρονη πραγµατικότητα της εισαγωγής των Συστηµάτων
∆ιοίκησης Εφοδιαστικής στις επιχείρησεις, µε στόχο τον καλύτερο και
αποδοτικότερο συντονισµό των δραστηροτήτων τους, γίνεται προσπάθεια
εκµετάλλευσης της προσφοράς τους και στην κατεύθυνση της έρευνας και
ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται οι αλλαγές που επέφερε στις
αλληλεπιδράσεις µεταξύ των εµπλεκόµενων τµηµάτων της εταιρείας, η
µεταστροφή από την φιλοσοφία της τεχνολογίας και της παραγωγής, σε µια
προσέγγιση της αγοράς και του καταναλωτή (Aaby N.E.,1993).

Προσανατολισµός
στην παραγωγή

Προσανατολισµός
στην αγορά

R&D

Καθορισµός της
Σχεδίασης του Προϊόντος

ΠΡΟΪΟΝ

R&D

Σχεδίαση Προϊόντος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ιαδικασία Παραγωγής

∆ιαδικασία Παραγωγής

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Πωλήσεις & Μάρκετινγκ

Πωλήσεις

Καταναλωτές

Μάρκετινγκ

Καταναλωτές

(Aaby N. and Discenza R., Strategic Marketing and New product Development,1993)

Βλέπουµε λοιπόν την δυναµική σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ των
τµηµάτων του σχεδιασµού, της παραγωγής, των πωλήσεων και του
µάρκετινγκ έτσι ώστε να καθίσταται αναγκαία µια δυναµική ισορροπία και
συνεργασία.
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Πιο συγκεκριµένα, η ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής εµπλέκεται από την πρώτη
φάση της σύλληψης της ιδέας για την ανάπτυξη του νέου προϊόντος,
συµµετέχοντας ενεργά στην κάθε είδους διερεύνηση και αξιολόγηση τόσο της
αγοράς και της µελλοντικής απόδοσης της επένδυσης, όσο και στον
προσδιορισµό των χαρακτηριστικών εκείνων που επιθυµούν οι καταναλωτές
να έχει το προτεινόµενο προϊόν (Ciccantelli S. and Magidson J.,1993). Ακόµη,
βοηθάει στους υπολογισµούς και στις αναλύσεις που σχετίζονται µε τα
διάφορα στάδια της µελέτης σκοπιµότητας αναφορικά µε την επάρκεια των
υλικών και των µέσων, την καταλληλότητα του προσωπικού αλλά και τη
σχεδίαση της παραγωγικής διαδικασίας.
Πρέπει να βρεθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα του προίόντος και της
παραγωγικής διαδικασίας, που θα συνθέσουν ένα νέο προϊόν µε όλα τα
επιθυµητά

χαρακτηριστικά

της

ποιότητας,

της

αξιοπιστίας,

και

της

δυνατότητας συντήρησης και επισκευασιµότητας, ώστε να επιτευχθεί άµεση
ανάπτυξη και ωρίµανσή του στην αγορά και επικράτησή του για όσο το
δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
Έτσι µετά την ολοκλήρωση του σχεδιασµού και της παραγωγής του
νέου προϊόντος, η ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής καλείται να ενδυναµώσει την
εισαγωγή και την παρουσία του προϊόντος µέσα στην αγορά, µε το να
σχεδιάσει και να αναπτύξει ικανοποιητικά και αποδοτικά κανάλια προώθησης
και διανοµής. Καθίσταται παράλληλα αναγκαία η εξασφάλιση των πλέον
κατάλληλων µεταφορικών µέσων για την άµεση διακίνηση των προϊόντων, η
κατά το δυνατόν ακριβής πρόβλεψη της ζήτησης, καθώς και η πρόνοια για
διατήρηση αποθεµάτων τέτοιων ώστε να ικανοποιηείται η ζήτηση των ετοίµων
ειδών.
Παράµετροι, λοιπόν, όπως η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τα
σηµερινά προϊόντα και οι προσδοκίες για αύξηση των πωλήσεων, καθιστούν
αναγκαία την ύπαρξη αποτελεσµατικού και σύγχρονου δικτύου εξυπηρέτησης
των πελατών, εφαρµογή που µπορεί να αναπτυχθεί µόνο µε την ανάµειξη της
∆ιοίκησης Εφοδιαστικής και των στοιχείων (µεταφορές, κανάλια διανοµής,
αποθέµατα, βοηθητικές εγκαταστάσεις) που περιλαµβάνει (Hutchinson
N.E.,1987).
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Κατά τη διάρκεια της φάσης της ανάπτυξης του προϊόντος,
µετακινούµαστε προς µια ρεαλιστική ισορροπία µεταξύ κόστους και
εξυπηρέτησης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µια ευελιξία στη διοίκηση των
καναλιών διανοµής που δίνει την ευκαιρία για ελαχιστοποίηση του κόστους
διαχείρισης ανά µονάδα.
Αντίθετα, κατά την περίοδο της ωριµότητας του προϊόντος, επανέρχεται
η ανάγκη για υψηλή αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της ∆ιοίκησης
Εφοδιαστικής για να αντιµετωπιστεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο ισχυρός
ανταγωνισµός της αγοράς.
Από

τα

παραπάνω,

συνάγεται

το

συµπέρασµα

ότι

η

αποτελεσµατικότητα της Εφοδιαστικής υποστήριξης αντικατοπτρίζεται στο
σωστό σχεδιασµό και τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών και των
παραµέτρων του νέου προϊόντος, που θα εξασφαλίσουν µια επιτυχηµένη
πορεία µέσα στην αρένα της σύγχρονης αγοράς.
Μέσα σε όλη αυτή την πολυδιάστατη διαδικασία της σχεδίασης,
ανάπτυξης και εισαγωγής στην αγορά των νέων προϊόντων, κυρίαρχο ρόλο
διαδραµατίζει η διακινούµενη πλροφορία, χάρη στην οποία µεταφέρονται
µηνύµατα, πραγµατοποιούνται συννενοήσεις, ανταλάσσονται γνώµες και ιδέες
σε όλα τα επίπεδα και στάδια της διαδικασίας σχεδίασης.
Είναι λοιπόν, όχι µόνο δυνατή αλλά και αναγκαία η χρησιµοποίηση σε
αυτή την περίπτωση, της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI), όπως
αυτή αναλύθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Πρέπει δηλαδή, να αναπτυχθεί
επικοινωνία µε τη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας αυτού του είδους, µεταξύ
των διαφόρων παραγόντων που συµµετέχουν στην έρευνα, σχεδίαση και
ανάπτυξη των νέων προϊόντων ώστε να επιτευχθεί:
• αύξηση της ταχύτητας διακίνησης πληροφοριών
• µεγιστοποίηση

της

αξιοπιστίας

και

της

εγκυρότητας

της

πληροφορίας
• έγκαιρη πληροφόρηση από το εξωτερικό περιβάλλον (καταναλωτές)
• µεταφορά ολοκληρωµένων σχεδίων και µακετών
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Κατ’ επέκταση και πάντα σε πλήρη συµφωνία και συνεργασία µε το
σύστηµα της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εντύπων (EDI), αποδεικνύεται
ωφέλιµη και αποτελεσµατική η χρησιµοποίηση και η εκµετάλλευση των
διαστάσεων και των υπηρεσιών που προσφέρει το Ηλεκτρονικό Εµπόριο
(Electronic Commerce), µε στόχο αφ’ ενός τη διερεύνηση και τη συλλογή
στοιχείων και πληροφοριών από την τοπική και διεθνή αγορά που θα
βοηθήσουν στον προσδιορισµό των αναγκών και των επιθυµιών του
καταναλωτικού κοινού ώστε να σχεδιαστούν κατάλληλα τα νέα προϊόντα και
αφ’ ετέρου την αποτελεσµατική και γρήγορη προώθηση και διαφήµιση των
νέων προϊόντων στην αγορά και τους καταναλωτές µε το χαµηλότερο δυνατό
κόστος.
Όλη η απαιτούµενη µεταφορά εντύπων, αρχείων κειµένων και
γενικότερα πληροφοριών που συνδέονται µε την ανάπτυξη των νέων
προϊόντων, µπορεί να διεξάγεται πλέον µέσω της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης
Εντύπων (EDI), η οποία µε την λειτουργία της, βάσει προσυµφωνηµένων και
κοινά αποδεκτών προτύπων, εξασφαλίζει πληροφόρηση υψηλής νοηµατικής
ευκρίνειας και ποιότητας, σε συνάρτηση µε την εγκατάσταση νέων καναλιών
επικοινωνίας, τόσο µέσα όσο και έξω από την επιχείρηση, µε σκοπό τη
συλλογή αξιοποιήσιµων και ενδιαφερόντων στοιχείων.
Έχοντας λοιπόν η επιχείρηση στην κατοχή της, εργαλεία και µοντέλα
σύγχρονων µορφών συντονισµού, διοίκησης και διεπικοινωνίας, µπορεί να
προχωρήσει στην ανάπτυξη νέων προηγµένων συστηµάτων ελέγχου,
προγραµµατισµού και στρατηγικής σχεδίασης, όπως τα σύγχρονα Συστήµατα
Υποστήριξης Αποφάσεων και τα Έµπειρα Συστήµατα, που παρέχουν µε την
ενσωµατωµένη γνώση και εµπειρία τους, πολύτιµη βοήθεια και υποστήριξη,
σε περιπτώσεις λήψης ουσιαστικών και σηµαντικών αποφάσεων πάνω στο
σχεδιασµό, την παραγωγή και τη διοίκηση.
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