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Ο χώρος του last mile σήμερα

Η ανάγκη για διανομή 
προϊόντων αυξάνεται 

καθημερινά

Ο COVID επιτάχυνε 
καθοριστικά αυτή την 

αύξηση.

Ο χώρος του last mile σήμερα

Ο COVID επιτάχυνε 
καθοριστικά αυτή την 

αύξηση.

Οι αποδοτικές διαδρομές των 
οχημάτων αποτελούν πρόκληση, 

ιδίως σε αστικό ιστό.



τι είναι το routing optimizationτι είναι το routing optimizationτι είναι το routing optimizationτι είναι το routing optimization



Λαμβάνει υπόψη όλα τα παραπάνω:

οδηγούς οχήματα

και με ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη σας παρέχει:

Βέλτιστη διαμόρφωση του δικτύου σας 
από το πρώτο έως το τελευταίο σημείο.

Ελαχιστοποίηση κόστους 
καύσιμα, φθορές κ.α.

και με ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη σας παρέχει:

όλα τα παραπάνω:

και πολλά σημεία 
με πολλές ιδιαιτερότητες!

οχήματα

και με ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη σας παρέχει:
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Ελαχιστοποίηση κόστους 
καύσιμα, φθορές κ.α.

αύξηση σημείων ανά οδηγό

και με ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη σας παρέχει:



Bέλτιστη διαμόρφωση δικτύου &  
διαδρομές και τις στέλνει στις 

εφαρμογές των οδηγών
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Last mile Delivery 

Ο διαχειριστής βλέπει live την εξέλιξη 
των δρομολογίων, τους οδηγούς, το 

status των σημείων, ώρες παραδόσεων 
που ανανεώνονται κ.ο.κ.  και μπορεί να 

παρέμβει
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O διαχειριστής/στες ανεβάζουν τα 
δεδομένα της διανομής
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Οι οδηγοί χρησιμοποιούν 
εφαρμογή για να φορτώσουν 

σωστά και να κάνουν γρήγορες 
παραδόσεις

Οι παραλήπτες ενημερώνονται 
για την ακριβή ώρα 

παράδοσης
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Οφέλη & Οφέλη & 
Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματαΑνταγωνιστικά πλεονεκτήματα



Μείωση κόστους 
& αύξηση απόδοσης 

Λιγότερο καύσιμο

Λιγότερες ΦθορέςΛιγότερες Φθορές

Περισσότερα σημεία ανά οδηγό

Εκπαίδευση = μηδενικό κόστος

Χαμηλότερα διαχειριστικά κόστη

Λιγότερα τηλέφωνα

Μείωση περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος
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• Αυτοματοποίηση διαδικασιών

• Live παρατήρηση εξέλιξης

• Αλλαγές on demand

Οργάνωση - Έλεγχος
εκβιομηχάνιση διαδικασιών

• Αλλαγές on demand

• Reporting & αυτοβελτίωση

• Πλήρης διαφάνεια

όλα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή

εκβιομηχάνιση διαδικασιών
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Καλύτερο Customer 
Service

Delivery on time!

always on time!

Live ETAs

Καλύτερη διανομή βάση των αναγκών του πελάτη

Άρτια ενημέρωση
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Ικανοποιημένοι 
παραλήπτες

Live παρακολούθηση αποστολής, με ακριβή ώρα παράδοσης.

Η ώρα ανανεώνεται συνεχώς & δυναμικά.Η ώρα ανανεώνεται συνεχώς & δυναμικά.

Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με επιλογές παράδοσης

Brand Engagement 

Λιγότερα τηλέφωνα από παραλήπτες και 

ταυτόχρονα ένα σημαντικό εργαλείο marketing!
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Case study
Οκτώβριος 2021 - Φεβρουάριος 2022

30%
λιγότερα κόστη

(καύσιμο, φθορές, διαχειριστικά, 
εκπαίδευση κ.α.)

50%
περισσότερα σημεία

ανά οδηγό

500 deliveries στην Αττική 
με 7 οδηγούς

Φεβρουάριος 2022
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50%
περισσότερα σημεία

ανά οδηγό

500 deliveries στην Αττική 
με 7 οδηγούς

100%
αύξηση όγκου 

αποστολών

2000% αύξηση reputation στα 
social media 



Future Potential
Trends & τεχνολογίες

Drones

DroidsDroids

Uberization



Σας ευχαριστώ!Σας ευχαριστώ!
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