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Εδώ και καιρό η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζει φλέγοντα
ζητήματα τα οποία, ειδικά μετά την πανδημία του Covid19, διογκώθηκαν
καθώς, ακολούθησε η έλλειψη υλικών (είτε πρώτων υλών είτε έτοιμων
αγαθών που όμως αποτελούν κύριο συστατικό για την παραγωγή άλλων)
και η ραγδαία αύξηση στις τιμές της ενέργειας.  Αυτόματα, ο υπολογισμός
 και η διαχείριση των χρόνων αναμονής, αλλά και η βελτιστοποίηση των
παραδόσεων των παραγγελιών καθώς και των λειτουργικών εξόδων,
δυσχεραίνουν κατά πολύ την καθημερινότητα των επιχειρήσεων
της βιομηχανίας.

Οι σεισμικές αυτές μετατοπίσεις στην αγορά, οδήγησαν τις επιχειρήσεις
της βιομηχανίας, ανεξαρτήτως μεγέθους, σε ριζικό επαναπροσδιορισμό
των στρατηγικών τους: υιοθέτησαν καινοτόμες αλυσίδες εφοδιασμού και
μετακινήθηκαν σε αγορές οι οποίες θεωρούνταν μέχρι πρότινος ως
απρόσιτες.Σε αυτές τις αλλαγές συνετέλεσαν περαιτέρω και οι (διαρκώς
μεταβαλλόμενες) απαιτήσεις των πελατών για αυξημένα επίπεδα
προσωποποίησης στα παραγόμενα προϊόντα, τη διαδικασία των
παραδόσεων και της εξυπηρέτησης. 

Με δεδομένη λοιπόν την ανάγκη μιας μεταποιητικής επιχείρησης να
συντονίσει την καθημερινή της λειτουργία με εκείνη της αγοράς,  και με
γνώμονα τις πρωτόγνωρες προκλήσεις που επηρεάζουν τη βιομηχανία
παγκοσμίως, η ικανότητα προσαρμογής είναι πιο σημαντική από ποτέ.
Σε πρακτικό επίπεδο, εργοστάσια και μεταποιητικές μονάδες καλούνται
να διαχειριστούν ολοένα και πιο σύνθετες διαδικασίες που θα
εξασφαλίσουν ευρύτερη ποικιλία παραγόμενων προϊόντων και
ταχύτερους ρυθμούς παραγωγής, στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις με τη
διατήρηση των ελάχιστων δυνατών αποθεμάτων. 
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Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του ΕΣΠΑ 2021-
2027, συμπεριλαμβάνει και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ενός νέου ή
αναβάθμισης του υπάρχοντος συστήματος ERP που διαθέτει η
εταιρεία σας.

Μέσω του νέου ΕΣΠΑ, η επιχείρησή σας έχει την μοναδική ευκαιρία
για να προχωρήσει σε παρεμβάσεις όπως:

Στο πλαίσιο αυτό ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει αναφερθεί ως
ιδιαίτερα κρίσιμος. 

Ψηφιοποίηση γραμμών παραγωγής

Αυτοματοποίηση και διασύνδεση αλυσίδων εφοδιασμού

Σχεδιασμός και παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών

Εφαρμογή τεχνολογιών για  την ενίσχυση της  αποδοτικότητας κόστους

Διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων

Μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη
νέων  προϊόντων ή υπηρεσιών
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Η έρευνα της IDC
Πρόσφατη μελέτη (Ιανουάριος 2023) της IDC για λογαριασμό της
αμερικανικής Epicor, ανέδειξε τα σημαντικά οφέλη που απολαμβάνουν οι
επιχειρήσεις της Βιομηχανίας από την επιλογή του συστήματος
διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (ERP) Epicor Kinetic, ειδικά
σχεδιασμένου για τις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς.  

Η έρευνα κατέγραψε την ευρεία προστιθέμενη αξία που απολαμβάνουν οι
χρήστες του Epicor Kinetic από την αξιόπιστη κι αποτελεσματική
αναβάθμιση των καθημερινών λειτουργιών αλλά και τη σημαντική αύξηση
παραδοσιακών δεικτών επιχειρηματικών επιδόσεων. 

Συγκεκριμένα, η IDC υπολόγισε πως κάθε επιχείρηση που επέλεξε τις
εξειδικευμένες λύσεις της Epicor για τη Βιομηχανία , απολαμβάνει (κατά
μ.ο.) οφέλη ετήσιας αξίας 2,9 εκατομ. δολαρίων, αφού:

Aυξάνεται η παραγωγικότητά της, βασικός πυλώνας της
ανάπτυξης και της θετικής εμπειρίας πελάτη 

Διασφαλίζεται η ποιοτική κι απρόσκοπτη λειτουργία της, καθώς
ελαχιστοποιείται το ρίσκο πιθανής δυσλειτουργίας λόγω λαθών και
χαμηλής αποδοτικότητας

Αυτοματοποιείται η διαχείριση εξοπλισμού κι αποθεμάτων,
βελτιώνοντας τις σχετικές διαδικασίες και ελαχιστοποιώντας
το ανάλογο κόστος

Διευρύνεται το πελατολόγιο και το περιθώριο κέρδους της,
οδηγώντας σε αυξημένα συνολικά, καθαρά έσοδα

Πηγή: The Business Value of Epicor for Manufacturing, © 2022 IDC Research, Inc.
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https://www.atc.gr/epicor-idc-report/
https://www.atc.gr/smart-factory/
https://www.atc.gr/smart-factory/
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https://www.epicor.com/en/resources/library/distribution/idc-distribution-report-revenue-gains/
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Αναλυτικότερα, η μελέτη της IDC διαπίστωσε
πως η επιλογή λύσεων της Epicor για τη
Βιομηχανία (Epicor Kinetic) εξασφαλίζει:

Aπόδοση επένδυσης
(RoI) 373% (τριετία) 

 

Aποπληρωμή
εντός 9 μηνών 

 

Aυξημένα έσοδα
κατά 14.2% 

2,6% αύξηση
περιθωρίου

κέρδους (M.O) 
 

Aυξημένο όγκο
παραγωγής
 κατά 34% 

 

39% μικρότεροι χρόνοι
παράδοσης – 94% των

παραγγελιών παραδίδεται
χωρίς καθυστέρηση! 

 

39% λιγότερα λάθη,
19% ταχύτερη 

επίλυση προβλημάτων 

12% καλύτερη χρήση του
διαθέσιμου εξοπλισμού,

μείωση της φύρας 
 κατά 18%

 

Διπλασιασμό  (90%) των
επιπέδων αυτοματοποιημένης

διαχείρισης αποθεμάτων
 

Πηγή: The Business Value of Epicor for Manufacturing, © 2022 IDC Research, Inc.
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Η ανάλυση της IDC αναδεικνύει τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που
προκύπτουν από την αξιοποίηση των λύσεων της Epicor για τη Βιομηχανία,
σε επίπεδο συνολικού (μεικτού) και καθαρού κέρδους. Συγκεκριμένα,
υπολογίζεται πως οι επιχειρήσεις που επέλεξαν Epicor Kinetic
απολαμβάνουν κατά μέσο όρο 14,2% υψηλότερα έσοδα. 

Αυξημένα έσοδα, μεγαλύτερα περιθώρια
κέρδους, ταχύτατη απόδοση επένδυσης

οι πλούσιες λειτουργικότητες και του Epicor Kinetic που
προσαρμόζονται πλήρως στις εκάστοτε απαιτήσεις,

τα υψηλά επίπεδα αυτοματοποίησης βασικών λειτουργειών,
εξασφαλίζοντας την αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση πελατών,

ο εξορθολογισμός των διαδικασιών παραγωγής και του σχετικού
κόστους,

η στοιχειοθετημένη λήψη αποφάσεων μέσω της άμεσης πρόσβασης
σε έγκυρα δεδομένα.  

Ταυτόχρονα, παρατηρείται σημαντική διεύρυνση των περιθωρίων , κυρίως
μέσω των θετικών επεμβάσεων σε θέματα λειτουργίας και της συνακόλουθης
μείωσης των σχετικών εξόδων. Πρακτικά, σημειώνεται αύξηση του μέσου
περιθωρίου μεικτού κέρδους κατά 2,6% και κατά 1,5% για το καθαρό κέρδος
αντίστοιχα. 

Τέλος, η μελέτη σημειώνει πως, οι επιχειρήσεις που επέλεξαν τις λύσεις της
Epicor για τη Βιομηχανία, σε ορίζοντα τριετίας θα απολαύσουν οφέλη από την
εν λόγω επένδυση ύψους 2 εκατομ. δολλαρίων (ανά 100 χρήστες), τα οποία και
προκύπτουν αθροιστικά από τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής
διαδικασίας, την αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη, τη μείωση του κόστους
διαχείρισης αποθεμάτων αλλά και την ευρύτερη θετική επίδραση στις
οικονομικές επιδόσεις τους. 

Με αυτά σαν δεδομένα, η σχέση «κόστους - οφέλους» που προκύπτει από
την επένδυση στο Epicor Kinetic διαμορφώνει το αναμενόμενο RoΙ σε 373%
(τριετίας), επιτυγχάνοντας ισοσκελισμένη λειτουργία (έξοδα vs έσοδα
εντός 9 μηνών! 

Athens Technology Center  |  White Paper

Βασικοί συντελεστές σε αυτό το θεαματικό αποτέλεσμα αποτελούν:
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Καθολικά ενισχυμένες παραγωγικές και
επιχειρηματικές επιδόσεις

Βελτιστοποιημένη παραγωγή σε κάθε στάδιο που
οδηγεί σε αύξηση παραγωγικότητας 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι χαρακτηριστικά του Epicor Kinetic όπως η διασύνδεση
διαφορετικών συστημάτων, η άμεση πρόσβαση σε δεδομένα αλλά και ο εξ
ορθολογισμός της παραγωγικής διαδικασίας , αποτελούν βασικούς συντελεστές
στην επίτευξη αυξημένου όγκου παραγωγής αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των
διαθέσιμων πόρων. 

#1
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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μελέτη της IDC, οι λύσεις της Epicor για τη Βιομηχανία
εξασφαλίζουν αποτελεσματικότερη και ανθεκτικότερη καθημερινή λειτουργία. 

Οι διαδικασίες παραγωγής συχνά χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματική
λειτουργία, ενώ  αντιμετωπίζουν περιστατικά διακοπής λειτουργίας σε απρόβλεπτη
στιγμή καθώς και δυσκολίες στη συντήρηση των μηχανημάτων. Ένα Συστήμα
Διαχείρισης Παραγωγής (Manufacturing Execution System-MES) βοηθά στην πλήρη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού σας, στον εντοπισμό  γραμμών
παραγωγής με χαμηλή και υψηλή απόδοση και στην εκμετάλλευση των διαθέσιμων
πόρων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αναλυτικότερα, επιχειρήσεις που εμπιστεύονται την πλατφόρμα Epicor Kinetic
αναφέρουν πως το εν λόγω σύστημα παρέχει ένα στιβαρό υπόβαθρο ομαλής
λειτουργίας, επιτρέποντάς τους να εκμεταλλεύονται κάθε νέα ευκαιρία εμπορικής
επέκτασης. Οι ερωτώμενοι εστίασαν στη θετικότατη συμβολή του στην αύξηση της
παραγωγικής δυναμικότητας κατά 34%, στη μείωση του συνολικού χρόνου εξόδου
προς την αγορά (time-to-market), καθώς και στη διαμόρφωση αποδοτικότερων,
σταθερών παραγωγικών διαδικασιών. 

Σύμφωνα με τη μελέτη της IDC, οι επιχειρήσεις που επέλεξαν το Epicor Kinetic
απολαμβάνουν άμεση κι έγκαιρη πρόσβαση σε δεδομένα που τους επιτρέπουν
να αξιοποιούν το διαθέσιμο εξοπλισμό κατά 12% καλύτερα, κερδίζοντας
~100Κ$ ετησίως, και ταυτόχρονα, μειώνοντας τη φύρα (scrap) κατά 18%. 

https://www.atc.gr/epicor-idc-report/
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Ταχύτερη παράδοση παραγγελιών και
αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης πελατών

Στη βιομηχανία, η ικανοποίηση των πελατών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με την έγκαιρη ολοκλήρωση και παράδοση των παραγγελιών. Σύμφωνα με
τη μελέτη της IDC, τα αυξημένα επίπεδα ορατότητας και εποπτείας κάθε
σταδίου της παραγωγικής διαδικασίας εξασφαλίζουν την τήρηση ακόμα
και «σφιχτών» χρονοδιαγραμμάτων! Συγκεκριμένα, σχεδόν το σύνολο των
παραγγελιών (94%) εξυπηρετείται βάσει προγράμματος, αφού
καταγράφεται βελτίωση των χρόνων έγκαιρης παράδοσης κατά 39%! 

#2
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Με τις προσδοκίες των πελατών στο υψηλότερο επίπεδο όλων των
εποχών, μια ολοκληρωμένη ERP λύση σας βοηθά να αυτοματοποιήσετε τις
διαδικασίες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα σας, και να απλοποιήσετε
πλήρως την παραγωγή και την παράδοση. Η Epicor κατανοεί τις μοναδικές
ιδιότητες της επιχείρησής σας, υποστηρίζοντας make-to-order (MTO),
configure-to-order (CTO), και άλλες διαδικασίες παραγωγής, όπως just-in-
time (JIT) ή make-to-stock (MTS), εξασφαλίζοντας μέγιστη ευελιξία. 

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία ανάλυσης και
πρόβλεψης, το υποσύστημα Προγραμματισμού Απαιτήσεων Υλικών (MRP)
θα παραγγείλει την ακριβή ποιότητα και ποσότητα των απαιτούμενων
υλικών, για να έχετε ικανοποιημένους πελάτες! Πρακτικά, εξορθολογείτε
τις συγκεκριμένες διαδικασίες,ώστε η παραγωγή σας να δρομολογείται
σύμφωνα με τη ζήτηση, και τα προϊόντα να παραδίδονται σωστά, στην ώρα
τους. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που επιλέγουν το Epicor Kinetic έχουν
πρόσβαση σε επικαιροποιημένα δεδομένα, παραγγελίες, αναφορές και
πολλά άλλα για κάθε σημείο παρουσίας - από οποιοδήποτε σημείο, από
οποιαδήποτε συσκευή, και συνδεόμενοι μόνο μια φορά. 

Οι προβλέψεις για ανάγκες σε πρώτες ύλες αποστέλλονται αυτόματα σε
προμηθευτές σε όλο τον κόσμο, ενώ μπορείτε να τις αξιοποιήσετε
εσωτερικά προκειμένου να διασφαλίσετε ότι οι γραμμές παραγωγής δεν
θα ξεκινήσουν χωρίς όλα τα απαραίτητα υλικά.

https://www.atc.gr/epicor-idc-report/


Αναβαθμισμένη ποιότητα ,
αυξημένη παραγωγικότητα 

Κατεστραμμένα μηχανήματα σε μια μονάδα παραγωγής, κακή
παρακολούθηση της παρτίδας αποθεμάτων σε μια αποθήκη , άγνωστη
κατάσταση πρώτων υλών. Mια πληθώρα προβλημάτων μπορεί να
ταλαιπωρήσει την επιχείρησή σας ειδικά όταν δεν έχετε άμεση εικόνα στις
ξεχωριστές λειτουργίες κάθε τοποθεσίας. 

Μια ολοκληρωμένη ERP πλατφόρμα θα πρέπει να τροφοδοτεί την ορατότητα
από άκρο σε άκρο, ανεξάρτητα από το πόσο γεωγραφικά διεσπαρμένες είναι
οι λειτουργίες σας.

Τα στελέχη της IDC αξιολόγησαν την επίδραση των λύσεων της Epicor για τη
Βιομηχανία σε ποικιλία δεικτών ποιότητας. Ενδεικτικά, αναφέρουν πως με το
Epicor Kinetic ουσιαστικά ελαχιστοποιείται η συχνότητα και οι αρνητικές
επιπτώσεις τυχόν λαθών (39% λιγότερα), ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η
ταχύτερη επίλυση προβλημάτων  κατά 19%. 

Παράλληλα, παρατήρησαν πως αξιοποίηση του Epicor Kinetic εξασφαλίζει
την εύρυθμη λειτουργία στο χώρο παραγωγής και σε επίπεδο ανθρώπινου
δυναμικού, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγικότητάς τους κατά 9%! 
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Ελλείψεις σε βασικές
πρώτες ύλες 

Αναβαθμισμένη Διαχείριση αποθεμάτων
Αρκετές εταιρείες στον τομέα της βιομηχανίας αντιμετωπίζουν την
τρέχουσα περίοδο σημαντικές προκλήσεις στη διαχείριση των αποθεμάτων
και της αποθήκης τους, όπως ενδεικτικά: 

Σύντομο κύκλο ζωής
προϊόντων 

Αλλαγές στις
κανονιστικές ρυθμίσεις 

Αυξανόμενη
 πολυπλοκότητα προϊόντων 

Δίκτυα πολλαπλών
τοποθεσιών 

Αυξανόμενες απαιτήσεις
των πελατών 

Η σωστή λύση ERP μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να γίνει πιο
αποτελεσματική, επιτρέποντάς σας να διαχειρίζεστε σύνθετες
παραγγελίες και να τηρείτε μικρότερους χρόνους παράδοσης,
αναβαθμίζοντας την εξυπηρέτηση των πελατών σας με μειωμένο κόστος. 

Οι μελετητές της IDC υπολογίζουν πως οι χρήστες του Epicor Kinetic
ολοκληρώνουν κατά μέσο όρο 38% περισσότερους «κύκλους»
ανανέωσης αποθεμάτων ετησίως, αποφεύγοντας απώλειες εσόδων
ύψους ~270Κ $ , κατορθώνοντας να έχουν τα απαραίτητα αποθέματα α’
υλών για την έγκαιρη κάλυψη της ζήτησης. 

Athens Technology Center  |  White Paper



H Athens Technology Center (ATC) δραστηριοποιείται στον τομέα
ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις
υψηλής τεχνολογίας σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και στον ιδιωτικό
τομέα για πάνω από 30 χρόνια. 

Από το 2001 είναι ο Αποκλειστικός Διανομέας των λύσεων της Epicor για
για τη Βιομηχανία (Epicor Kinetic) σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια,
έχοντας παραδώσει με επιτυχία έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στους
τομείς της κατασκευής, της αλυσίδας εφοδιασμού, των βιομηχανικών
μηχανημάτων, των ηλεκτρονικών και της υψηλής τεχνολογίας.

Σχεδιασμένες για να μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα σε κάθε τομέα
του οργανισμού, οι λύσεις Epicor Kinetic έχουν πλήρως κι επιτυχώς
προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του τοπικού φορολογικού και λογιστικού
συστήματος.

Σχετικά με εμάς

Athens Technology Center

Smart Factory in Greece Athens Technology Center - software house

@atc_gr
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