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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο
ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για ενεργό
συμμετοχή σε χρηματοοικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες,
των οποίων ο αντίκτυπος θα μπορούσε
να επεκταθεί σε μακροοικονομικό επίπεδο. Ειδικά στον κλάδο της εφοδιαστικής
αλυσίδας, επιχειρήσεις ενισχύουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη στρατηγικών
για την αντιμετώπιση μιας περιβαλλοντικής κρίσης: Mε την αναθεώρηση βασικών
λειτουργιών υπό το πρίσμα των πράσινων
logistics, και την υιοθέτηση φιλικών προς
το περιβάλλον διαδικασιών λειτουργίας
που συνάδουν με το άκρως ανταγωνιστικό
περιβάλλον της αγοράς.

Οι πρόσφατες κρίσεις στην παγκόσμια και
τοπική οικονομία, με τελευταία την πανδημία του κορωνοϊού, επηρέασαν τον τρόπο
που σκέφτονται οι επιχειρήσεις στον κλάδο
της εφοδιαστικής αλυσίδας, και ανέδειξαν
την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, για πρόληψη της σπατάλης και απώλειας πόρων,
και επιτάχυνση της υιοθέτησης πρακτικών
πράσινων logistics.
Τι εννοούμε όμως όταν μιλούμε για
‘’Πράσινα Logistics’’;
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ΠΡΑΣΙΝΑ

LOGISTICS

ΟΡΙΣΜΟΣ
Με τον όρο ‘’Πράσινα Logistics’’ εννοούμε το πλαίσιο ενεργειών που υιοθετεί
μία επιχείρηση για να μετρά, να αξιολογεί και να βελτιώνει το περιβαλλοντικό
της αποτύπωμα στις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι ενέργειες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν - μεταξύ άλλων - την αποθήκευση, διαχείριση, συσκευασία και διανομή αγαθών, την αντίστροφη ροή
προϊόντων (επιστροφές / αλλαγές), τον κύκλο ζωής προϊόντων, την ενεργειακή κατανάλωση, καθημερινές ενέργειες στην εφοδιαστική αλυσίδα (π.χ.
τιμολόγηση, δημιουργία αναφορών) αλλά και τη διαχείριση των υπολογιστικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της αποθήκης
και του δικτύου διανομής.
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Τα Πράσινα Logistics έχουν ως βασικό στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας,
τόσο μέσα στην επιχείρηση, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον (τοπικές κοινότητες, οικοσύστημα, πλανήτης). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με εξισορρόπηση
της οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας της επιχείρησης,
ώστε οι λειτουργίες να είναι εξίσου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA ΣΥΜΦEΡΟΥΣΕΣ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚA ΕΦΙΚΤΈΣ
Τα οφέλη για τη σύγχρονη επιχείρηση είναι πολλαπλά και σε διάφορα σημεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιχειρήσεις που στρέφονται στα
Πράσινα Logistics μπορεί να αναμένουν οφέλη:
Στην εταιρική τους εικόνα
Στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους
Σε ποσοτικά μεγέθη, όπως η παραγωγικότητα
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Σε ποιοτικά μεγέθη, όπως η ικανοποίηση των εργαζομένων και πελατών
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ΠΡΑΣΙΝΑ
LOGISTICS
ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΠΡΟΣEΓΓΙΣΗ
Η έννοια και σημασία των Πράσινων Logistics συζητούνται στην αγορά από τη δεκαετία του 1980,
και έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες για το πώς
πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις, και
πώς εφαρμόζονται καλύτερα.
Μία από τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις αναγνωρίζει
δύο βασικά ‘’δομικά’’ στοιχεία στα Πράσινα Logistics:
Τον Χρόνο, και το Κόστος. Θα δούμε αμέσως γιατί.
Στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο χρόνος και το
κόστος είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ
τους. Ο χρόνος αποθήκευσης, διαχείρισης, συσκευασίας, αποστολής / διανομής, αλλά και του ίδιου του
κύκλου ζωής των προϊόντων, είναι ευθέως ανάλογος
του κόστους. Αν αυξηθεί ο χρόνος αποθήκευσης, αυξάνεται το κόστος. Αν λήξει κάποιο προϊόν, αυξάνεται
το κόστος. Είναι προφανές πως από την αλληλεπίδραση των δύο αυτών στοιχείων, Χρόνου και Κόστους,
μπορεί να επηρεαστεί το κόστος λειτουργίας και η
βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΥΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΩΣ, ΟΤΑΝ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
( Ή ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΕΙ
ΑΓΑΘΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΤΟΤΕ
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ
Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΡΧΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΡΧΙΚΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΘΕΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ

Τα πράσινα logistics αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ως
απάντηση στις αυξημένες προκλήσεις στη διαχείριση της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Μία πιο ‘’πράσινη’’ εφοδιαστική αλυσίδα συμβάλλει στην
εσωτερική και εξωτερική διαχείριση των πόρων, συμπεριλαμβανομένης
της διαχείρισης κινδύνου, και της ένταξης οικονομικών δραστηριοτήτων,
ώστε να επιτευχθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση,
βοηθώντας την να αναπτυχθεί και να επιβιώσει στην αγορά. Κάποια
κοινά και προφανή οφέλη είναι τα εξής:
Αύξηση της παραγωγικότητας
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας
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Μείωση του λειτουργικού κόστους
Ενίσχυση των εταιρικών προγραμμάτων κοινωνικής υπευθυνότητας

Κάποιες επιχειρήσεις έχουν επιπλέον ειδικούς λόγους
για την ένταξη της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης
εντός της πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας, π.χ. ως
αποτέλεσμα της πίεσης από πελάτες και της επιθυμίας
για προώθηση της εταιρικής εικόνας, προκειμένου
να μειώσουν την κινητικότητα των εργαζομένων, ή
προκειμένου να βελτιώσουν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Τέλος, υπάρχει και η κοινωνική πτυχή των
πράσινων logistics, που εστιάζει στη μείωση του
κοινωνικού κόστους και του κόστους υγείας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινότητες,
και τη δημιουργία ενός καθαρότερου περιβάλλοντος
εργασίας βασισμένου στην καινοτομία.
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Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, το φάσμα των Πράσινων Logistics
είναι ευρύτατο και καλύπτει όλα τα στάδια και λειτουργίες
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δεν είναι απαραίτητο για μια
επιχείρηση να προσπαθήσει να καλύψει όλα τα στάδια την
ίδια στιγμή. Αντίθετα, κάθε επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει
με τέσσερα απλά βήματα που θα βελτιώσουν σημαντικά τα
δύο βασικά δομικά στοιχεία (Χρόνο - Κόστος), και θα βάλουν
τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου οργανισμού
στο μέλλον:

Η αποθήκη αποτελεί νευραλγικό
κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η χρήση έξυπνων συστημάτων
WMS για την αποτελεσματικότερη
διαχείριση της αποθήκης μπορεί
να συμβάλλει στην καλύτερη
διαχείριση του στοκ, καλύτερη
διαχείριση του κύκλου ζωής των
προϊόντων, μείωση των αναγκών σε
χώρο αποθήκευσης, κ.λπ. - απλές
διαδικασίες που όμως επηρεάζουν
άμεσα τον χρόνο και το κόστος.
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ΒΗΜΑ

2ο

ΜΕΙΏΝΟΝΤΑΣ

ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΉΣΕΙΣ

ΒΗΜΑ

ΕΞΑΛΕΊΦΟΝΤΑΣ
ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

3ο LOGISTICS

Η μείωση των διανομών / δρομολογίων συμβάλλει όχι
μόνο στη μείωση του κόστους, αλλά και στη μείωση του
αποτυπώματος άνθρακα της επιχείρησης. Προκειμένου
να μειώσει τις διανομές, η επιχείρηση μπορεί να εστιάσει:

Οι επιστροφές αποτελούν διαρκή πληγή στα σύγχρονα logistics, και
τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγικότητα, την εύρυθμη
λειτουργία της αποθήκης και διανομής, το ηθικό των εργαζομένων, και
φυσικά το κόστος.

Στην καλύτερη διαχείριση των παραγγελιών (π.χ. κατηγοριοποίηση παραγγελιών, προτεραιότητα των επειγουσών παραγγελιών),

Με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και αυτοματισμών για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, οι επιχειρήσεις είναι πλέον σε θέση να
εξαλείψουν την πιθανότητα ‘’ανθρώπινου λάθους’’, να αυξήσουν τον
ποιοτικό έλεγχο (π.χ. αντιστρέφοντας τη ροή κίνησης στη φόρτωση,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος ορθότητας) και να εστιάσουν
απρόσκοπτα στη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών.

Στη βελτίωση της συσκευασίας (π.χ. δημιουργία ακέραιων φορτίων, συσκευασία με χρήση αλγορίθμων με βάση
διαστάσεις, όγκο και βάρος, ώστε να μειωθεί ο αριθμός
των χρησιμοποιούμενων χαρτοκιβωτίων συσκευασίας).
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ΒΗΜΑ

4ο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΏΝΤΑΣ
ΈΝΑ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

ΕΡΓΑΣΊΑΣ
“ΧΩΡΊΣ ΧΑΡΤΊ’’

Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε πολύ στα περιβαλλοντικά και
οικονομικά πλεονεκτήματα ενός περιβάλλοντος εργασίας όπου
όλα γίνονται ψηφιακά, καθώς είναι λίγο έως πολύ γνωστά. Ειδικά στην εφοδιαστική αλυσίδα, μπορούμε να δημιουργήσουμε
ένα περιβάλλον εργασίας ‘’χωρίς χαρτί’’ με πληθώρα τρόπων,
όπως π.χ. η χρήση φορητών συσκευών ή call center για την
υποβολή παραγγελιών, ο αυτόματος ανεφοδιασμός καταστημάτων, η δημιουργία ηλεκτρονικών αναφορών, και η αποστολή
ηλεκτρονικών παραστατικών.
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Η σουίτα Entersoft SCM 360 περιλαμβάνει ένα σύνολο λύσεων
που απαντούν στην οξυμένη ανάγκη των επιχειρήσεων για βελτίωση
της βιωσιμότητας, και βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν
στην επιτακτική και αυξανόμενη ζήτηση για ταχύτερες, οικονομικότερες αλλά και ‘’πράσινες’’ υπηρεσίες.
Ενσωματώνοντας πλήθος επιλογών και εργαλείων, η σουίτα Entersoft
SCM 360 προσφέρει σφαιρική προσέγγιση στη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, και συμβάλλει στην υιοθέτηση πρακτικών και
διαδικασιών που συνάδουν με τις αρχές των Πράσινων Logistics.
Δημιουργούμε λύσεις που βελτιώνουν την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα:
Με μείωση των αναγκών για μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους, μέσα από καλύτερη διαχείριση του στοκ.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ

Με μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, από βέλτιστη αξιοποίηση
του στόλου οχημάτων και πλήθους/μήκους διαδρομών.
Με ελαχιστοποίηση των reverse logistics.
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Η Entersoft υποστηρίζει τη σουίτα Entersoft SCM 360 με οργανωμένες δομές, αλλά και μία ισχυρή ομάδα στελεχών με περισσότερα
από 20 χρόνια εμπειρίας στην υλοποίηση έργων στην αγορά της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Ανακαλύψτε περισσότερα στο:

entersoft.gr/scm360

ΑΘΗΝΑ			
τ. +30 211 101 5000

entersoft.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ		
τ. +30 2310 804840

ΠΑΤΡΑ		
τ. +30 261 1104620

ΛΑΡΙΣΑ
τ. +30 2410 6700 60

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
τ. +40 21 230 12 01

ΣΟΦΙΑ
τ. +359 879 920002

info@entersoft.gr

