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Η ενσωμάτωση τεχνολογιών νέας λογικής, οδήγησε τη Rolco σε μια αλλαγή
φιλοσοφίας της λειτουργίας της επιχείρησης, με άμεσα αισθητά αποτελέσματα
στην εταιρική κουλτούρα προάγοντας την ψηφιακή ωριμότητά της και εκσυγχρονίζοντας
τις υποδομές της. Η επιτυχία της συνεργασίας μας με την Entersoft και τον συνεργάτη
της Άλφα Σύμβουλοι Πληροφορικής, ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, επιμονής,
αλληλοϋποστήριξης και έμπνευσης έχοντας ένα κοινό όραμα, και αυτό για εμάς αποτελεί
μοναδική συνταγή επιτυχίας. Η Διοίκηση και το προσωπικό στήριξαν αυτό το τόσο
σημαντικό για τη Rolco εγχείρημα και υιοθέτησαν τις νέες προηγμένες λύσεις Entersoft,
τα αποτελέσματα των οποίων πλέον όλοι απολαμβάνουν, αντιλαμβανόμενοι πλήρως ότι
η εξελιξιμότητα της δομής των νέων καινοτόμων συστημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με την εξελιξιμότητα της ίδιας της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη επιλογή μας δικαίωσε,
καθώς το σύγχρονο οικοσύστημα που παραλάβαμε ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες,
διαθέτει την κατάλληλη δομή για να υποστηρίξει ανάγκες που προέκυψαν στην πορεία
της υλοποίησης και έθεσε τα θεμέλια για τα μελλοντικά αναπτυξιακά πλάνα της εταιρείας.
Γαρυφαλλιά Βόσσου
IT Manager, Rolco

Η Εταιρεία
H ιστορία της ROLCO ξεκινάει το 1948 όταν ιδρύεται στο Μοσχάτο η πρώτη
παραγωγική μονάδα χρωμάτων και απορρυπαντικών με την επωνυμία «ΒΙΑΝΙΛ
Χρωματουργεία Μοσχάτου» και αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική
βιομηχανία στον χώρο των απορρυπαντικών και καθαριστικών. Με δραστηριότητα 65
ετών, καταγράφει στο ενεργητικό της σημαντικές καινοτομίες, καταφέρνοντας να
καθιερωθεί στην κορυφή της προϊοντικής γκάμας των απορρυπαντικών, ενώ σήμερα
αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη παραγωγική μονάδα απορρυπαντικών στην
Ελλάδα.

Η Πρόκληση
Η έλλειψη επεκτασιμότητας και παραμετροποίησης του
υπάρχοντος συστήματος, όπου μια προσθήκη/αλλαγή αποτελούσε
τιτάνιο έργο από το τμήμα ΙΤ της επιχείρησης (και πάντα σε συνεργασία
με τον πάροχο), καθώς και η ύπαρξη πολλαπλών υποσυστημάτων
λογισμικού και από διαφορετικούς vendors που συνδέονταν μεταξύ τους μέσω
διαφορετικών γεφυρών (συμπεριλαμβανομένου και του third party logistics center),
είχαν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την έλλειψη πληροφόρησης για την ιχνηλασιμότητα των
προϊόντων και τη διαχείριση ημιετοίμων, αλλά και την ανάλωση σημαντικού χρόνου για
την παρακολούθηση και την εξαγωγή αποτελεσμάτων, με μια επίπονη, χειροκίνητη
διαδικασία και αυξημένη πιθανότητα λαθών. Επιπρόσθετα, η διαχείριση διαφορετικών
συμβολαίων χωρίς τη δυνατότητα ταυτόχρονων παραθύρων και εργασιών ανοικτών
προς επεξεργασία, επιβάρυνε όχι μόνο την καθημερινότητα των εμπλεκόμενων
στελεχών αλλά και τη συνολική λειτουργία των τμημάτων της επιχείρησης.
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Τέλος, η αδυναμία υποστήριξης πολυεταιρικότητας σε συνδυασμό με την επαναλαμβανόμενη σε πολλαπλά σημεία εισαγωγής των
master data, αποτέλεσε έναν επιπλέον κίνητρο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Rolco.

Συνοπτικά οι περιορισμοί και οι προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν:
• Σύνδεση του συστήματος Παραγωγής με το σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης για ενιαία άντληση δεδομένων
• Διασύνδεση με την 3PL εταιρεία για κοινή ορατότητα ενός ενιαίου αποθηκευτικού χώρου
• Αποτύπωση των 10 φάσεων Παραγωγής και Κοστολόγησης
• Ανάγκη 7 εκπτώσεων στην γραμμή κάθε παραστατικού
• Απλοποίηση της διαδικασίας και μείωση του πλήθους ενδοδιακινήσεων
• Εγκαθίδρυση αξιόπιστης διαδικασίας για την αυτοματοποίηση του credit control που θα λαμβάνει
υπόψιν και τις συμφωνίες πιστωτικών τζίρου
• Ενοποίηση πληροφόρησης σε ένα πολυεταιρικό περιβάλλον και κατάργηση αυτόνομων
συστημάτων διαχείρισης

Λύση και καινοτομία
Η εμπιστοσύνη που έδειξε η εταιρεία στις Entersoft λύσεις καθώς επίσης και στον πιστοποιημένο συνεργάτη της Άλφα Σύμβουλοι
Πληροφορικής, δικαιώθηκε πλήρως μέσω της υλοποίησης του Entersoft Business Suite (ERP, CRM, SFA, Service, WMS, Παραγωγή).
Η συγκεκριμένη υλοποίηση ήρθε να αντικαταστήσει την προηγούμενη λογική των γεφυρών με ένα καινοτόμο σχεδιαστικά
οικοσύστημα που αποτελείται από όμοιας λογικής υποσυστήματα που επικοινωνούν αμφίδρομα και παρέχουν πλήρη ορατότητα σε
ολοκληρωμένη πληροφόρηση μέσα από ένα ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας με κεντρική διαχείριση.
Για την επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη, η Rolco βασίστηκε στα παρακάτω κριτήρια:
Ποσοστό
ομοιογένειας και
ενοποίησης της
πληροφόρησης

Ευελιξία
παραμετροποίησης
με δυνατότητα
προσθετικής ανάπτυξης
και εξελιξιμότητας

Δυνατότητα υποστήριξης
της διαδικασίας Παραγωγής
και λοιπών λειτουργιών της
Βιομηχανίας

Τεχνογνωσία & Ικανοποίηση
της λύσης από παλαιότερες
υλοποιήσεις σε άλλες
εταιρείες της αγοράς

Εντοπιότητα
του παρόχου της
λύσης για πιο
προσωποποιημένη
εξυπηρέτηση

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή αποτέλεσε η παρουσίαση της λύσης σε live περιβάλλον υλοποιημένου πελάτη
με στόχο την πλήρη κατανόηση του εύρους της λειτουργικότητας αλλά και των προοπτικών εξέλιξής της.

Περιγραφή έργου
Μέσω των έτοιμων προς χρήση επιχειρηματικών μοντέλων του νέου συστήματος, εφαρμόστηκε η λογική των αυτοματοποιημένων
ροών εργασίας σε όλα τα τμήματα και συγκεκριμένα:
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Entersoft ERP για την οργάνωση της Εμπορικής και Οικονομικής Διεύθυνσης με παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σε εταιρικό
επίπεδο. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται αποτύπωση αποτελεσμάτων vs στόχων, κερδοφορίας, P&L, ανάλυση τζίρου, κίνδυνοι,
διαδικασίες ελέγχου, πολιτικές εφαρμογής της στρατηγικής, ομιλικό reporting, αλλά και λογιστικό κύκλωμα με πάγια, δαπάνες και
κέντρα κόστους, χρηματικά διαθέσιμα, προϋπολογισμό, cash flow, διαδικασίες εισπράξεων και πληρωμών, ανάλυση αναμενόμενου
τζίρου κλπ., ενώ οι χρονοβόρες και περιττές επικοινωνίες αντικαταστάθηκαν από αυτοματοποιημένες διαδικασίες εξαγωγής στοιχείων
και αποτελεσμάτων, εκμηδενίζοντας την πιθανότητα λάθους ή παραλείψεων.
Η μεγαλύτερη καινοτομία που χαρακτηρίζει την υλοποίηση αφορά την ολοκλήρωση του WMS
με το κύκλωμα Παραγωγής. Η διασύνδεση των δύο αυτών εφαρμογών καλύπτει
όλο το φάσμα των logistics (inbound/internal/outbound), από τις παραλαβές των πρώτων υλών
και τις αναλώσεις, μέχρι τον προγραμματισμό και τη γραμμή παραγωγής με πλήρη γνώση της
ιχνηλασιμότητας σε κάθε στάδιο, διαχωρισμό (ημι)έτοιμων και Scrap προϊόντων, picking με
διαχωρισμό ενδοδιακινήσεων και παραγγελιών πελατών για την τελική παράδοση, καθώς και παρακολούθηση
του βιβλίου εισαγωγής εισερχομένων οχημάτων στην πύλη του εργοστασίου, πάντα με χρήσιμα στατιστικά και δείκτες
παραγωγικότητας.
Η Rolco παρέλαβε ένα σύνθετο υβριδικό σύστημα το οποίο βοηθά τους χρήστες να ολοκληρώνουν απρόσκοπτα το καθημερινό τους
έργο, χωρίς να αντιλαμβάνονται στο ελάχιστο τις πολλαπλές εργασίες που τρέχουν στο παρασκήνιο μέσα από τις αμφίδρομες
επικοινωνίες των συστημάτων:
Κύκλωμα Παραγωγής: Για την αποφυγή αστοχιών κατά τη διάρκεια της Παραγωγής και την πλήρη τήρηση της εγκεκριμένης συνταγής
κάθε προϊόντος αλλά και τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια, υλοποιήθηκε ένα σύνθετο υποσύστημα Παραγωγής όπου
μέσα από την προσαρμογή του Entersoft MES (Manufacturing Execution System) δημιουργήθηκαν διαδικασίες σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας της Rolco και την πιστή τήρησή τους χωρίς αποκλίσεις. Πριν ξεκινήσει η παραγωγή, υπάρχει
ορατότητα για την ακριβή στιγμή τοποθέτησης της παλέτας στη μηχανή, τα συστατικά που χρειάζονται, καθώς και το ανθρώπινο
δυναμικό που θα απασχοληθεί, με τις αντίστοιχες ώρες. Παράλληλα υιοθετήθηκε η διαδικασία Quality Control με αυτοματοποιημένες
διαδικασίες απελευθέρωσης προϊόντων ετοίμων προς πώληση. Συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση της παραγωγής, ακολουθεί
αυτοματοποιημένη εντολή για την αποστολή δειγμάτων προς ποιοτικό έλεγχο και έγκριση καταλληλότητας του τελικού προϊόντος
προς πώληση. Επιπρόσθετα,
δόθηκε η δυνατότητα
πληροφόρησης του status του
ημιετοίμου προϊόντος για
μετέπειτα χρήση η οποία
παράγεται μέσα από ένα μόνο
σύστημα χωρίς την ανάγκη
χειροκίνητων συνδυασμών
πληροφόρησης από διαφορετικά
συστήματα.
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Entersoft WMS: Η πολυπλοκότητα της συνολικής υλοποίησης ενισχύθηκε καθώς έγινε διασύνδεση μεταξύ του Entersoft WMS και του
υποσυστήματος της Παραγωγής αλλά και με την συνεργαζόμενη 3PL, με τη Rolco να βλέπει πλέον έναν ενιαίο αποθηκευτικό χώρο με
ακρίβεια σε όλα τα εμπορεύματα real time. Τα 3 συστήματα επικοινωνούν αμφίδρομα, έτσι ώστε σύμφωνα με τις ανάγκες των
παραγγελιών που χρειάζεται να εξυπηρετηθούν (και αν δεν υπάρχει το απαιτούμενο απόθεμα), ξεκινά η διαδικασία Παραγωγής και
ποιοτικού ελέγχου για κάθε προϊόν (με συσκευασία, έντυπα κλπ). Ταυτόχρονα ενημερώνεται το Entersoft WMS με τις σχετικές
εντολές/ενέργειες για το κάθε προϊόν και την αντίστοιχη ποσότητα που θα περιμένει, έτσι ώστε να γίνει η κατάλληλη οργάνωση των
ανθρώπων που θα ετοιμάσουν τη παραγγελία (συσκευασία ή παλετοποίηση) και να προγραμματιστούν τα δρομολόγια προς
παράδοση.
Entersoft CRM για την οργάνωση της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου των ειδών αλλά και την πελατειακή υποστήριξη
μετά την πώληση, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ορατότητα του status του πελάτη αναφορικά με πωλήσεις,
τζίρο, καταγραφή παραπόνων και λοιπές επικοινωνίες
Entersoft SFA: Οι πωλητές μπορούν μέσα από το tablet τους να προχωρήσουν σε παραγγελιοληψία, έχοντας ήδη ανατρέξει στον
κατάλογο προϊόντων, στη λογιστική καρτέλα του πελάτη, στις εκπτώσεις, στην τιμολογιακή πολιτική και στα promos
που τρέχουν ανά περίοδο, καθώς και στα διαθέσιμα αποθέματα, και όλα αυτά ενώ βρίσκονται στο σημείο
πώλησης. Μέσα από διασύνδεση με το ERP, υπάρχει άμεση ενημέρωση της παραγγελίας στο back office όπου
ελέγχεται το απόθεμα, έτσι ώστε να παραχθεί το τιμολόγιο. Σε περίπτωση έλλειψης αποθέματος, αποστέλλεται αίτημα
στην Παραγωγή όπου μετά από μια σειρά ελέγχων και εγκρίσεων του χημείου, ξεκινά άμεσα η παραγωγή του προϊόντος.
Entersoft PMS για τη συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα του service μηχανών όπου ο υπεύθυνος
παραγωγής έχει στη διάθεσή του ένα alarm system αναφορικά με τις ώρες λειτουργίας κάθε μονάδας παραγωγής, τα
ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου ελέγχου, τη βλάβη που παρουσίασε στην
αντίστοιχη χρονική στιγμή και πότε έχει οριστεί ο επόμενος έλεγχος. Η γνώση για το status συντήρησης των μηχανών
αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία καθώς συνδέεται άμεσα με την Παραγωγή και την αποφυγή ατυχών συμβάντων.
Επιπρόσθετα καλύφθηκε η πολυεταιρικότητα με υλοποίηση και της θυγατρικής Rolco Cristeyns για την αποτύπωση της εμπορικής
συνεργασίας με τη μητρική εταιρεία, καθώς και την παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων σε επίπεδο ομίλου, με αξιόπιστα
reports με τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, ανά πάσα στιγμή.
Ταυτόχρονα, η εισαγωγή και συντήρηση των master data για κάθε συναλλασσόμενο (πελάτες/προμηθευτές/είδη) γίνεται μια φορά και
σε ένα μοναδικό σημείο, προσφέροντας πλήρη και κοινή ορατότητα για όλο τον όμιλο.
Η Entersoft και ο συνεργάτης της Άλφα Σύμβουλοι Πληροφορικής στήριξαν το όραμα της Rolco υλοποιώντας μια λύση εξειδικευμένη
για τις ανάγκες της με το εμπορικό και λογιστικό σύστημα της εταιρείας καθώς και την Παραγωγή και την Αποθήκη να λειτουργούν
πλέον σε ενιαίο περιβάλλον, από τον προγραμματισμό παραγωγής και την κοστολόγηση έως τον ποιοτικό έλεγχο και τη συντήρηση
του βιομηχανικού εξοπλισμού .
Αξίζει να σημειωθεί ότι το όλο εγχείρημα στηρίχθηκε εξίσου από τη Διοίκηση της Rolco και το προσωπικό της που υποδέχθηκε με
θέρμη το νέο ενοποιημένο σύστημα υιοθετώντας άμεσα τις νέες διαδικασίες. Η αξιοποίηση των out of the box δυνατοτήτων αλλά και
των custom εφαρμογών που απαιτήθηκαν, ενίσχυσαν την παραγωγικότητα και άνοιξαν το δρόμο στη Rolco για τη νέα ψηφιακή εποχή.
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Ποιοτικά οφέλη
Κοινό περιβάλλον
εργασίας για ευκολία στη
χρήση και συνεννόηση

Πλούσιες αναφορές σε
επίπεδο Ομίλου για τη Διοίκηση
φιλικές στη χρήση

Ακρίβεια στην πληροφόρηση
του αποθέματος και ενιαία εικόνα
αποθηκευτικού χώρου, ανεξάρτητα
της χωροταξίας του αποθέματος

Πλήρης έλεγχος
ιχνηλασιμότητας σε όλα
τα στάδια της παραγωγής

Ενοποιημένη και ορθή πληροφόρηση
σε όλα τα σημεία της εφαρμογής
μεταξύ ERP και WMS μέσα από ένα
και μοναδικό σημείο εισαγωγής

Αναβαθμισμένη συνεργασία
με τους προμηθευτές

Οργανωμένη διαδικασία
Route to market και
Time to market των
προϊόντων

Ποσοτικά οφέλη

90%
92%

100%
95%

Εξοικονόμηση ανθρωποωρών

Αύξηση

Εξοικονόμηση
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