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Επιστηµονική Υποστήριξη:

Achieving
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Together

ΤΟ CONCEPT
Το τέλος της χρονιάς φέρνει µαζί του, για τις περισσότερες επιχειρήσεις, την απογραφή της κατάστασης των πόρων της
εταιρίας σε µια προσπάθεια επαλήθευσης τους και διόρθωσης, αν χρειάζεται. Η διαδικασία της απογραφής καθώς και η
στόχευση αυτής διαφέρει από εταιρία σε εταιρία. Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν απλά να καλύψουν την νοµική υποχρέωση επαλήθευσης των αποθεµάτων τους µε πραγµατική απογραφή και µερική η πλήρη διόρθωση των αποκλίσεων.
Άλλες πάλι κάνουν την απογραφή στα …χαρτιά… δεχόµενοι ως σωστές τις εγγραφές στα βιβλία τους. Είναι κι αυτές που
έχουν αναγάγει την απογραφή ως το υπέρτατο «φάρµακο» για να έχουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα αποθέµατα.
Οι τελευταίες συχνά έχουν στο ρεπερτόριό τους και άλλες ενδιάµεσες απογραφές, κυκλικές η έκτακτες, για να ενισχύουν
ην ακρίβεια των αριθµών.
Όπως και να έχει η απογραφή είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της εταιρικής λειτουργίας που γίνεται έτσι κι αλλιώς. Ξοδεύονται
χρήµατα, απασχολείται πολύτιµο προσωπικό και µέσα , που άλλη είναι η κύρια δουλειά τους, χάνεται τζίρος …
Μπορούµε να την εκµεταλλευτούµε καλύτερα? Θα επιχειρήσουµε σ΄αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα να δώσουµε µια
οργανωµένη µέθοδο απογραφής και αξιολόγησης των αποκλίσεων αλλά και µια διαφορετική διάσταση…
Αυτή του εργαλείου µε το οποίο διαπιστώνουµε τις τυχόν αδυναµίες των διαδικασιών αποθήκευσης και διακίνησης ,
µετράµε τις επιπτώσεις στις άλλες λειτουργίες της εταιρίας (πωλήσεις, service στον πελάτη, χρηµατοοικονοµικά, εταιρική
ασφάλεια …) και εκτιµάµε την ανάγκη επεµβάσεων βελτίωσης όπου είναι αναγκαίο και κοστολογικά συµφέρον.

Οι βασικοί στόχοι του σεµιναρίου:
•Η αποσαφήνιση των βασικών εννοιών που προσδιορίζουν την λειτουργία της απογραφής
•Η καταγραφή και ανάλυση των δόκιµων µεθόδων απογραφής
•Ο εντοπισµός των κρίσιµων σηµείων της απογραφικής διαδικασίας
•Η παρουσίαση ενός οργανωµένου σχεδίου απογραφής
•Η ανάλυση και διαχείριση των αποτελεσµάτων της απογραφής
•Η αξιοποίηση των αποκλίσεων της απογραφής στην προσπάθεια βελτίωσης
διαδικασιών που επηρεάζουν τα απογραφικά αποτελέσµατα
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Κρίσιμα ερωτήματα που θα απαντηθούν:
+ Πώς θα τεκµηριώσω την ανάγκη µιας

…διαφορετικής… διαδικασίας απογραφής

+ Πως θα επιλέξω την κατάλληλη µέθοδο
απογραφής/απογραφών

+ Θα κάνω απογραφή εν κινήσει η µε σταµατηµένη την
αποθήκη

+ Πως θα καταστρώσω το σχέδιο εκτέλεσης της

απογραφής επισηµαίνοντας τα σηµεία πιθανής
αστοχίας η και αποτυχίας

+ Πως θα προετοιµάσω τα µέσα, το προσωπικό και την
ίδια την αποθήκη για µια αξιόπιστη απογραφή

+ Πως θα αξιοποιήσω τα δεδοµένα και τα εργαλεία του
ERP και του WMS στην απογραφή

+ Ποιους δείκτες θα θέσω για την αξιολόγηση της

απογραφικής διαδικασίας και των αποτελεσµάτων της
απογραφής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
08.30 – 09.00 Προσέλευση – εγγραφές
09.00 – 10.30 Ενότητα Α’
Αποθέµατα και απογραφή Βέλτιστες µέθοδοι απογραφής
10.30 – 10.45 Διάλειµµα
10.45 – 12.15 Ενότητα B’
Σχεδιασµός απογραφής - οργάνωση
12.15 – 13.00 Διάλειµµα
13.00 – 14.30 Ενότητα Γ’
Εκτέλεση απογραφής – εντοπισµός
αποκλίσεων
14.30 – 14.45 Διάλειµµα
14.45 – 16.15 Ενότητα Δ’
Αποκλίσεις – έλεγχος διαδικασιών –
βελτιωτικές επεµβάσεις

+ Πως θα επικοινωνήσω τα αποτελέσµατα της
απογραφής στα άλλα τµήµατα της εταιρίας

+ Πως θα τρέξει η διαδικασία της διόρθωσης των

αποθεµάτων µε βάση τα ευρήµατα της απογραφής

+ Πως θα συνδέσω τα αποτελέσµατα της απογραφής µε
άλλες, εντός και εκτός αποθήκης, λειτουργίες της
εταιρίας και πότε και πως θα εισηγηθώ επεµβάσεις
σε διαδικασίες που επηρεάζουν τα αποθέµατα

Εκπαιδευτής: Γιώργος Καραγιαννίδης
Πτυχιούχος της σχολής Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Έχει φοιτήσει σε σχολή Προγραµµατιστών Η/Υ και έχει
εκπαιδευτεί, µεταξύ άλλων, σε συστήµατα µέτρησης εργασίας (µέθοδος REFA). Έχει εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις στην
παραγωγή, τα logistics και τη διοίκηση µεγάλων Ελληνικών εταιριών. Έχει εµπειρία 35 ετών στη διοίκηση επιχειρήσεων µε έµφαση
στη µελέτη και εγκατάσταση ERP και WMS συστηµάτων, ανάπτυξη συστηµάτων ελέγχου διαδικασιών (Performance measurement,
KPIs) και MIS. Είναι πιστοποιηµένος εισηγητής σεµιναρίων (ΕΕΔΕ - ΕΕΕΕ - ΕΟΜΕΧ – Μεγάλες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις) στους
τοµείς: Οργάνωση και έλεγχος παραγωγής / Συστήµατα δεικτών µέτρησης παραγωγικότητας, Συντήρηση βιοµηχανικού
εξοπλισµού/TPM, Μελέτη/Μέτρηση Εργασίας, Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών, Διαχείριση Μεταφορών, Ασφάλεια Διακινήσεων
– Μεταφορών, Διαχείριση Αποθεµάτων µε σύγχρονα συστήµατα, Risk management, Το Budget ως βασικό εργαλείο διοίκησης.
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Βασικά σημεία ανάλυσης:
Σχέση εταιρίας, αποθεµάτων και απογραφής

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων

• Η οικονοµική διάσταση των αποθεµάτων

• Καταχώρηση αποτελεσµάτων στα µηχανογραφικά
συστήµατα ( ERP,WMS)

•Αποθέµατα και εταιρικές λειτουργίες
•Αποθέµατα και η ανάγκη της απογραφής
•Η νοµική/φορολογική διάσταση της απογραφής

• Διορθώσεις αποθεµάτων µε αποκλίσεις
• Εξαγωγή συµφωνηµένων δεικτών – αποκλίσεις

• Στατιστικά στοιχεία

• Κοινοποίηση report αποτελεσµάτων απογραφής

Μέθοδοι-διαδικασίες απογραφής

Αξιοποίηση ευρηµάτων της απογραφής
στη βελτίωση εταιρικών διαδικασιών

• Δόκιµες µέθοδοι απογραφών
• Επιλογή µεθόδου/µεθόδων απογραφής
• Διαδικασία απογραφής
• Ορισµός δεικτών αξιολόγησης αποτελεσµάτων
Οργάνωση του σχεδίου απογραφής

• Ορισµός επιπέδων αποκλίσεων τα οποία
ενεργοποιούν τις διαδικασίες ελέγχου διαδικασιών
• Αξιολόγηση επίπτωσης συσχετιζόµενης διαδικασίας
στην τυχόν απόκλιση
• Έλεγχος σταθερότητας διαδικασίας

• Οργανόγραµµα απογραφής – κατανοµή εργασιών

• Αξιολόγηση της δυνατότητας βελτιωτικής
επέµβασης στη διαδικασία

• Φάσεις απογραφικής διαδικασίας

• Εκτίµηση κόστους επέµβασης

• Χρονοδιάγραµµα απογραφής

• Υπολογισµός κόστους απόκλισης

• Θέση στόχων διαδικασίας απογραφής

• Απόφαση επέµβασης η όχι

• Πλάνο Β για τυχόν αστοχίες της διαδικασίας

• Ανάθεση ευθύνης/χρονοδιάγραµµα επέµβασης

• Προϋπολογισµός κόστους απογραφής
Εκτέλεση της απογραφής
• Προετοιµασία αποθεµάτων προς απογραφή –
τακτοποίηση αποθήκης
• Προετοιµασία/έλεγχος υλικών/εντύπων/µηχανηµάτων
απαραίτητων στην απογραφή
• Ενηµέρωση απογραφικών συνεργείων για το
απογραφικό πλάνο/στόχους
• Εκτέλεση της απογραφής
• Συγκέντρωση αποτελεσµάτων
• Έλεγχοι κατά τη διαδικασία
• Αποτίµηση απόδοσης διαδικασίας - report

Σε ποιούς απευθύνεται το σεµινάριο:
• Logistics Managers,
Διευθυντές Αποθήκης, Εργοδηγούς/Αποθηκάριους
• Οικονοµικούς Διευθυντές, Οικονοµικούς Αναλυτές,
Λογιστές, Οικονοµικούς Ελεγκτές
• Υπεύθυνους Πληροφορικής
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Ακριβείς και όχι ακριβές απογραφές
• Σχεδιάζουµε και εφαρµόζουµε λιτές διαδικασίες ελέγχου και επικαιροποίησης αποθεµάτων
• Βελτιώνουµε τις εταιρικές διαδικασίες και επιτυγχάνουµε σταθερά αξιόπιστα αποθέµατα

+ Η ανάγκη λειτουργίας των εταιριών, σε συνθήκες στενότητας η και ανεπάρκειας πόρων, επιβάλει την
πλήρη αξιοποίηση των αποθεµάτων τους.

+ Οι αποκλίσεις στα αποθέµατα προκαλούν απώλεια τζίρου, ανασφάλεια στις πωλήσεις, προβληµατικό
επίπεδο service, απώλεια πολύτιµων κερδών.

+ Η ακρίβεια των αποθεµάτων παίζει, στις µέρες µας, σπουδαιότερο ρόλο από ποτέ.

Κρυφά ετήσια κόστη:
677.000€ για πωλήσεις ύψους 10-20 εκατ.€
1, 201 εκατ.€ για πωλήσεις ύψους 21-50 εκατ.€
3,534 εκατ.€ για πωλήσεις ύψους 51-100 εκατ.€
Συνεχώς διογκούµενα κόστη:
Για κάθε προϊόν αξίας 100 € που χάνεται κάθε εβδοµάδα,
χρειάζονται νέες ετήσιες πωλήσεις
ύψους 130.000€! (µε περιθώριο κέρδους 4%)
66 εκατ.€ χάνονται καθηµερινά στην Ευρώπη
λόγω απωλειών εµπορευµάτων
Συρρίκνωση του κύκλου εργασιών του Λιανεµπορίου:
-18,49 δισ. ευρώ στην Ευρώπη ECR Europe
Μείωση του κύκλου εργασιών της Ευρωπαϊκής Βιοµηχανίας:
-5,68 δισ. ευρώ ECR Europe
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