O κυρίαρχος στα Logistics
Entersoft Supply Chain Management 360
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O κυρίαρχος στα Logistics
Η σειρά λύσεων Entersoft SCM 360 προσφέρει σφαιρική προσέγγιση στη
διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, συνδυάζοντας software, analytics,
hardware, αυτοματισμούς και υπηρεσίες, με συνεχή επένδυση στην
καινοτομία. Κυρίαρχες λύσεις, που εστιάζουν στην παραγωγικότητα και
στα μειωμένα λειτουργικά κόστη, ικανές να καλύψουν κάθε μεγέθους και
πολυπλοκότητας έργα logistics.
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Oι 6 λύσεις του
Entersoft SCM 360
1. aberon: H κορυφαία πλατφόρμα Supply Chain Management.
2. Entersoft WMS: Ο απόλυτος σύμμαχος της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

3. Inventory Planning: H πρόκληση του
προγραμματισμού των αποθεμάτων.

4. Store Replenishment: Το κλειδί στον εφοδιασμό
των καταστημάτων.

5. Automations Suite: Ακρίβεια, ταχύτητα, ευελιξία
διεκπεραίωσης εργασιών στην αποθήκη.

6. PoD: Το τελευταίο μίλι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
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H κορυφαία πλατφόρμα Supply
Chain Management
Με πλούσια τεχνολογικά εργαλεία και ξεκάθαρες διαδικασίες, το aberon
βρίσκεται στον πυρήνα της σουίτας Entersoft SCM 360, προσφέροντας
δυνατότητες που καλύπτουν αποθήκες κάθε μεγέθους και πολυπλοκότητας, έως
και πλήρως αυτοματοποιημένα κέντρα διανομής. Με την ευέλικτη, αρθρωτή και
επεκτάσιμη αρχιτεκτονική του, το aberon αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη
καινοτόμων λύσεων στη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
RFID, διαμόρφωση οθονών χρήστη, virtual reality, Warehouse Analyzer με
τεχνολογία OLAP, any ERP Interface Wizard, είναι ορισμένες από τις λύσεις
που υποστηριζει το aberon. Λειτουργικά παρέχει συνεχή εποπτεία της ροής της
πληροφορίας και των υλικών σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας – από
την παραγωγή, την παραλαβή, την αποθήκευση, τη συλλογή και διαλογή των
παραγγελιών, έως τη φόρτωση και την παράδοση των παραγγελιών στους
πελάτες, ενώ περιλαμβάνει ένα εξαιρετικά ευέλικτο και αυτοματοποιημένο
σύστημα billing για 3PL/4PL.
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ENTERSOFT WMS
Ο απόλυτος σύμμαχος
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Το τεχνολογικά προηγμένο Entersoft WMS, μέρος του Entersoft SCM 360,
διαθέτει λειτουργικότητες που στηρίζουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις
καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες, τη μείωση της πολυπλοκότητας των
λειτουργιών, τη μείωση του κόστους και την αποτελεσματική διαχείριση όλων των
πόρων της Αποθήκης.
Η λύση προσαρμόζεται ακριβώς στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα
της επιχείρησης. Η λειτουργικότητα του Entersoft WMS, τα προηγμένα
χαρακτηριστικά και οι βελτιστοποιημένοι αλγόριθμοι μπορούν να διαχειριστούν
αποτελεσματικά τις απαιτήσεις των πιο σύνθετων αποθηκών. Παράλληλα,
ειδική έκδοση του συστήματος με έτοιμες βέλτιστες επιχειρηματικές
πρακτικές, εφαρμόζεται σε αποθήκες μικρού μεγέθους και μεσαίας/χαμηλής
πολυπλοκότητας μειώνοντας σημαντικά το κόστος υλοποίησης και καθιστώντας
τη λύση κατάλληλη και για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.
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Inventory
Planning

Inventory Planning

H πρόκληση του Προγραμματισμού
των Αποθεμάτων
Το σύστημα Inventory Planning προβλέπει τη μελλοντική ζήτηση και δημιουργεί
αυτόματα το πλάνο αναπλήρωσης των αποθεμάτων της κεντρικής Αποθήκης, με
ορατά αποτελέσματα στη μείωση των αποθεμάτων, την αποφυγή ελλείψεων και
την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών.
Καλύπτει όλες τις ανάγκες προγραμματισμού αποθεμάτων, ανεξαρτήτως
του τύπου των ειδών, του τύπου και αντικειμένου της επιχείρησης και της
πολιτικής αποθεματοποίησης. Οδηγεί σε καλύτερο προγραμματισμό των
αγορών και παρέχει εργαλεία εντοπισμού μελλοντικών προβλημάτων, ώστε
να αποφευχθούν τόσο η υπέρμετρη αποθεματοποίηση (overstock), όσο και οι
ελλείψεις ειδών (stockout) κατά την εκτέλεση των παραγγελιών.
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Store
Replenishment

Store Replenishment
Το κλειδί στον εφοδιασμό των
Καταστημάτων

Το έξυπνο Store Replenishment, μέρος του Entersoft SCM 360, προγραμματίζει τα
αποθέματα των καταστημάτων αλυσίδων Λιανεμπορίου και δημιουργεί αυτόματα
τις εντολές ανατροφοδοσίας τους, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη εκμετάλλευση
των διαθέσιμων αποθεμάτων της κεντρικής αποθήκης, με τον ορθολογικότερο
επιμερισμό τους στα σημεία πώλησης.
Σε αντίθεση µε την αναπλήρωση της κεντρικής αποθήκης και των
περιφερειακών, εξαρτημένων αποθηκών, που βασίζεται στο MRP μοντέλο,
η αναπλήρωση των καταστηµάτων αυτοματοποιείται µε βάση το μοντέλο
“Βέλτιστο Σημείο Αναπαραγγελίας”. Η προσέγγιση αυτή είναι η πλέον
αποτελεσµατική, αφού το σύστημα επεξεργάζεται τις ιστορικές πωλήσεις,
αφαιρεί το «θόρυβο» που προέρχεται από προωθητικές ενέργειες ή ελλείψεις
(stockout) και µε βάση τις παραπάνω παραµέτρους, υπολογίζει και προωθεί προς
εκτέλεση τις βέλτιστες παραγγελίες αναπλήρωσης.
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Automations
Suite

Automations Suite
Ακρίβεια, ταχύτητα, ευελιξία
διεκπεραίωσης εργασιών στην
Αποθήκη

Η Automation Suite του Entersoft SCM 360 περιλαμβάνει πλήθος καινοτόμων
αυτοματισμών, απολύτως ολοκληρωμένων στα συστήματα Διαχείρισης
Αποθηκών SCM360, προσφέροντας ένα πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον
εργασίας που προάγει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα (Pick by Light, Put to
Light, Pick Cart, Multi Order Picker, Voice Picking, Vision Picking, Data Collector,
Smart Conveyor, RFID).
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PoD

Το τελευταίο μίλι της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας
Συνδυαζόμενο με όλες τις εφαρμογές WMS του Entersoft SCM 360, το PoD
(Proof of Delivery) αυτοματοποιεί τη διαδικασία των παραδόσεων παραγγελιών
σε επίπεδο οδηγού – οχήματος - δρομολογίου, ενώ παρέχει κεντρική
παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων παράδοσης αγαθών και της
εξέλιξής τους σε πραγματικό χρόνο μέσω portal.
Η λύση PoD συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας
μέσω της προβολής του οδηγού και της θέσης του πακέτου σε πραγματικό
χρόνο, στην εξάλειψη της χρονοβόρας γραφειοκρατικής εργασίας, στη βελτίωση
της ακρίβειας αποστολής και στη μείωση του χρόνου στους κύκλους χρέωσης.
Υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην έννοια των
παραδόσεων, τόσο από πλευράς οργάνωσης και διαχείρισης των δρομολογίων
(back-office), όσο και από πλευράς των εργασιών των οχημάτων στο πεδίο (mobile).
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Οργάνωση αποθήκης σε 5 βήματα
Η ίδια η φύση και το αντικείμενο των logistics περιλαμβάνουν πολύπλοκες
διαδικασίες, άπειρες παραμέτρους και ανάγκη για αδιάκοπη εγρήγορση.
Αντίστοιχα η διαδικασία οργάνωσής τους, δεν μπορεί και δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο έργο. Απαιτείται λεπτομερής σχεδιασμός,
εξαντλητική ανάλυση των δεδομένων, στάδια υλοποίησης και κυρίως
βαθιά γνώση του αντικειμένου. Στην Entersoft, ακολουθούμε συγκεκριμένη
μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει 5 οριοθετημένα στάδια υλοποίησης.
1 - ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Enterprise Resource Planning (ERP)
Enterprise Warehouse Management System (WMS)
Electronic Data Interchange (EDI)
2 - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Καθοδηγούμενα συστήματα συλλογής & φόρτωσης
Προηγμένες τεχνικές αποθήκευσης
Προηγμένες τεχνολογίες picking (voice, light, augmented reality)
Βελτιστοποίηση δρομολόγησης – διανομής
3 - ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ & ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ
Αυτοματοποιημένη ροή πληροφορίας μεταξύ συστημάτων, messaging
Σύνδεση με τα συστήματα διαχείρισης Παραγωγής (MES)
Χρήση IoT συσκευών
Υλοποίηση λύσεων Cloud για τη διαχείριση big data
4 - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Advanced data analysis
What-if scenarios
Forecasting
Planning
5 - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
AI – Machine learning
Χρήση έξυπνων robots, cobots, οχημάτων
Αυτοματοποιημένη αναπλήρωση αποθεμάτων
Alert systems, event driven business flows
Dynamic Routing
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Ιδανικά οργανωμένη αποθήκη:
Μειωμένο κόστος και περιβαλλοντικό
αποτύπωμα
Μία σωστά οργανωμένη αποθήκη είναι δεδομένο πως μεταξύ άλλων μειώνει
τα κόστη, προσφέρει ευκαιρίες για αύξηση της κερδοφορίας, ενώ παράλληλα
ενσωματώνει και την περιβαλλοντική διάσταση στην οργάνωση των logistics σε
μία περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη αγορά.
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
– Εξάλειψη των λαθών κατά την προετοιμασία παραγγελιών
– Μείωση του χρόνου παράδοσης των παραγγελιών
– Άμεση αντίδραση σε επείγουσες παραγγελίες
– Βελτιστοποίηση τρόπου & χρόνου φόρτωσης, αποστολής
– Αύξηση δυναμικότητας μεταφορικού δικτύου
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ LOGISTICS
– Μείωση χρόνου αποθήκευσης
– Μείωση υπερβάλλοντος αποθέματος
– Βελτίωση της αποδοτικότητας των μεταφορικών μέσων & παγίων
– Μείωση κόστους από ληγμένες παρτίδες
– Μείωση των reverse logistics
ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
– Γρήγορη προετοιμασία παραγγελιών
– Ελαχιστοποίηση χρόνου εκτέλεσης απογραφών
– Αύξηση ακρίβειας στη συλλογή (picking)
– Βελτίωση της απόδοσης σε παραλαβές και αποθήκευση
– 24ωρη λειτουργία των κέντρων διανομής χωρίς διακοπές μέσω της χρήσης ρομπότ
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Η μοναδική εταιρεία με
αποδεδειγμένη εμπειρία, παντού
Είμαστε υπερήφανοι για κάθε ένα από τα εκατοντάδες έργα Logistics που
έχουμε με επιτυχία υλοποιήσει. Διαθέτουμε εμπειρία σε όλες τις κάθετες αγορές,
έχοντας αναλάβει, οργανώσει και παραδώσει έργα μεγάλης γκάμας απαιτήσεων
σε εύρος και βάθος.
– Διανομές & Μεταφορές
– Τρόφιμα & Ποτά | FMCG
– Φαρμακευτικά & Καλλυντικά
– Ένδυση & Υπόδηση
– Λιανική & eCommerce
– Εφοδιαστική Αλυσίδα - 3PL/4PL
– Βιομηχανία
– Τεχνικές Κατασκευαστικές
– Τεχνολογικός Εξοπλισμός
– Telco & Media
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Σχέσεις εμπιστοσύνης
Με κάθε εταιρεία που επιλέγει την Entersoft, καλλιεργούμε σχέση εμπιστοσύνης.
Φροντίζουμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις ικανότητες, τις ιδιότητες και τις
αρετές των ομάδων μας και να διατηρούμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας στο
υψηλότερο επίπεδο.

Γιατί να μας επιλέξετε
– Είμαστε διαχρονικά προσηλωμένοι, επενδύουμε και δεσμευόμαστε στην
καινοτομία (user eXperience, business intelligence, web technologies, RF κ.λπ.)
– Έχουμε τεκμηριωμένη εμπειρία σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, οι οποίες
αποτελούν ένα ιδιαίτερα ικανοποιημένο και πιστό πελατολόγιο
– Είμαστε οι μόνοι πάροχοι ιδιόκτητων ενοποιημένων λύσεων σε όλο το φάσμα
του επιχειρηματικού λογισμικού
– Έχουμε τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία ολοκλήρωσης με ERPs, hardware,
αυτοματισμούς και συστήματα αποθηκών
– Έχουμε μεγάλες οργανωμένες ομάδες έμπειρων συμβούλων υλοποίησης και
πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών
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Entersoft: O No1 πάροχος
τεχνολογιών Logistics. Και όχι μόνο.
Ο Όμιλος Entersoft έχει επενδύσει συστηματικά μέσω εξαγορών, ανθρώπινου
δυναμικού, έρευνας και ανάπτυξης, συνιστώντας έναν οργανισμό που καλύπτει
το σύνολο των αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης.
Εφαρμογές για κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από τη δημιουργία της
ανάγκης ως την τελική εξυπηρέτηση του πελάτη.
– ERP | CRM | RETAIL | WMS
– Λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου
– Διαχείριση προμηθειών
– Διαχείριση δικτύου αντιπροσώπων
– Φορητή τιμολόγηση
Λύσεις για ολόκληρο το επιχειρησιακό οικοσύστημα, με όλες τις τεχνολογίες “επιταχυντές” του ψηφιακού μετασχηματισμού
– Data analytics
– Cloud-SaaS
– Machine Learning
– Mobile Technologies
– WEB API, EDI, XML, WCF Services
– Dynamic process flows
– eCommerce

O No1 πάροχος τεχνολογιών Logistics
www.entersoft.gr/SCM360
Aθήνα: T: +30 211 101 5000, F: +30 211 1015005
Θεσσαλονίκη: T: +30 2310 804840, F: +30 2310 804845
Πάτρα: T: +30 261 1104620
Λάρισα: T: +30 2410 6700 60
Σόφια: T: +359 29 798 989, F: +359 29 753 976
Βουκουρέστι: T: +40 21 230 12 01, F: +40 21 230 12 00
www.entersoft.gr, info@entersoft.gr

