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4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Μέτρηση της απόδοσης της αποθήκης
ως λειτουργική µονάδα της επιχείρησης
Υπολογισµός και βελτίωση του
κόστους λειτουργίας
Υλοποίηση συστήµατος διαδικασιών
των λειτουργιών της αποθήκης
Σύνδεση της λειτουργίας της αποθήκης
µε το customer service

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
• Logistics Managers
• Υπεύθυνους Αποθήκης
• Αποθηκάριους / Εργοδηγούς
• Υπεύθυνους Γραφείων Κίνησης
• Υπεύθυνους Παραλαβών &
Παραδόσεων
• Συντονιστές Picking
• Υπεύθυνους Φορτώσεων
• Υπεύθυνους WMS κ.α.

ΤΟ CONCEPT
Σε πολλές αποθήκες στην Ελλάδα, το 60% του χρόνου \
των εργαζοµένων χάνεται σε µη παραγωγικές δραστηριότητες
πολλές από τις οποίες δεν είναι εµφανείς. Η ανάγκη για λιτή
λειτουργία της αποθήκης είναι επιτακτική εάν σκεφτεί κανείς τι
µπορεί να εξοικονοµήσει όπως αποδεικνύεται τόσο από την
εµπειρία της Planning στην Ελλάδα όσο και από διεθνείς
έρευνες:
• Περιορισµό του λειτουργικού κόστους της αποθήκης κατά 25%
• Αύξηση της εκµετάλλευσης του αποθηκευτικού χώρου έως23%
• Περιορισµό των lead times µέχρι και 70%
• Αύξηση της παραγωγικότητας στην αποθήκη έως 75%
• Μείωση στα µεταφορικά κόστη µέχρι και 25%
• Ορθολογική διαχείριση υπερωριών µε µειώσεις που φτάνουν
το 85%
Οι βασικοί στόχοι του σεµιναρίου είναι:
• Εντοπισµός και εξάλειψη του περιττού «λίπους» στις
αποθηκευτικές λειτουργίες
• Βέλτιστη ιεράρχηση διαδικασιών στην καθηµερινή
λειτουργία της αποθήκης
• Παροχή συγκεκριµένων µεθοδολογιών άµεσης εφαρµογής
µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη µείωση του
λειτουργικού κόστους
• Βέλτιστη διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στην Αποθήκη,
ενίσχυση των διοικητικών ταλέντων των Team Leaders.

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συµµετοχής: κ. Ανδρέας Βαρελάς
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Η αποθήκη σήµερα και στο άµεσο µέλλον
Εντοπισµός-εξάλειψη «λίπους» στις λειτουργίες της αποθήκης
Βελτίωση της χρήσης της εγκατάστασης και του εξοπλισµού
( hard – soft ) της αποθήκης
Πως «στήνουµε» ένα σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης των
εργασιών της αποθήκης (KPIs , µετρήσεις απόδοσης)
Πως διαχειριζόµαστε τις διαδικασίες µε τις οποίες εκτελούνται
οι εργασίες της αποθήκης
Διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού (αξιολογήσεις, job
description)
Πως ελέγχουµε την αλληλεπίδραση αποθήκης και αποθεµάτων
Πως ελέγχουµε τις επιπτώσεις των λειτουργιών της αποθήκης
στο customer service

_

ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ:

Κατανόηση της αναγκαιότητας “Λιτής” λειτουργίας της
_ αποθήκης
Οργανωµένος έλεγχος των λειτουργιών της αποθήκης µε
στόχο την:
• Εξάλειψη λειτουργιών µηδενικής προστιθέµενης αξίας
• Καλύτερη αξιοποίηση αποθηκευτικού χώρου
• Μείωση λαθών και ζηµιών
• Εξάλειψη νεκρών χρόνων
• Δραστική µείωση υπερωριών

Εκπαιδευτής:
Γιώργος Καραγιαννίδης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
08:30 – 09:00
Προσέλευση
09:00 - 10:30
Γενική θεώρηση της Ελληνικής
αποθήκης σήµερα και στο µέλλον
Λιτή αποθήκη – εξάλειψη του λίπους
µέσα στην αποθήκη
10:30 – 10:45
Διάλειµµα
10:45 - 12:15
Υποδοµές - Εξοπλισµός αποθήκης –
βελτιστοποίηση χρήσης
Διαχείριση αποθεµάτων
12:15 – 13:00
Διάλειµµα
13:00 – 14:30
Η απόδοση της αποθήκης
• Οι λειτουργίες της αποθήκης
• Διαδικασίες
• Μέτρηση της απόδοσης της αποθήκης
• KPIs
14:30 – 14:45
Διάλειµµα
14:45 - 16:15
Το management της αποθήκης
Διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού
WMS
3PL

