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Οι προκλήσεις

Ανάγκη διαχείρισης του καναλιού διανομής από τους προμηθευτές 

(βιομηχανικές/εμπορικές επιχειρήσεις)

Το κανάλι διανομής πρέπει και πρόκειται να εκσυγχρονισθεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 

που παρουσιάζει η τροφοδοσία των νησιών:

Αδυναμία ελέγχου και παρακολούθησης διαδικασιών-λειτουργιών

Ζώνες διανομής & Γεωγραφικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τον χρόνο 

παράδοσης

Αύξηση της παραγωγικότητας των χονδρεμπόρων/αντιπροσώπων

Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών τους
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Αναδιάρθρωση της στρατηγικής (Route to Market) σχετικά 

με τη διαθεσιμότητα και τη διανομή των προϊόντων

Οργάνωση λειτουργιών και 

διαδικασιών Supply Chain & Logistics

03
Παρακολούθηση - Ανάλυση και βελτίωση 

λειτουργιών και διαδικασιών Logistics

Η οργάνωση



Αναδιάρθρωση της στρατηγικής (Route to Market) σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα και τη διανομή των προϊόντων 

Δημιουργία ενός Ειδικού Συνεργάτη / Αντιπροσώπου με προϊόντα ενός ή περισσοτέρων προμηθευτών

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Επένδυση σε τεχνολογίες για την οργάνωση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών

ERP WMS CLOUD MOBILE

Επένδυση σε στελέχη και σε ολοκληρωμένα εμπορικά συστήματα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ MERCHANDIZING MARKETING LOGISTICS



Πρόβλεψη μελλοντικής ζήτησης (Demand Forecasting)

• Στατιστικά ζήτησης (παραγγελιών) ή/& πωλήσεων των προηγούμενων χρονικών περιόδων.

• Εποχικότητα (εποχές, γιορτές, κλπ.).

• Προωθητικές ενέργειες (φυλλάδια).

→ Πρόβλεψη μελλοντικής ζήτησης ανά χρονική περίοδο (εβδομάδα, μήνας,...)

Οργάνωση λειτουργιών και διαδικασιών Supply Chain

Αναπλήρωση Αποθεμάτων (Replenishment Planning)

• Αναπλήρωση αποθεμάτων με βάση το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών ανά κωδικό ή 

κατηγορία/υποκατηγορία προϊόντων (ορίζεται με βάση την εμπορική πολιτική και την πολιτική 

αποθεματοποίησης).

• Διαχείριση περιορισμών προμηθευτών όπως χρόνος απόκρισης (lead time), ελάχιστη ποσότητα 

παραγγελίας, κα.

→ Διαχείριση και δημιουργία πλάνου παραγγελιών αγοράς προς τους προμηθευτές.

Α. Βελτιστοποίηση αποθεμάτων

Β. Αύξηση επιπέδου 
εξυπηρέτησης πελατών

Γ. Αύξηση πωλήσεων

Δ. Μείωση κόστους διαχείρισης 
αποθήκευσης & προμηθειών 



Οργάνωση λειτουργιών και διαδικασιών Logistics 

Διαχείριση & βελτιστοποίηση των αποθηκών (WMS):

• Κάλυψη όλων των διαδικασιών αποθήκευσης (παραλαβή, ποιοτικός έλεγχος, 

αποθήκευση, απογραφή, συλλογή, συσκευασία, αποστολή, επιστροφές, κα.).

• Αξιοποίηση τεχνολογιών (γραμμωτός κώδικας, ασύρματα τερματικά, Pick to Cart, Pick to 

Light, Voice Picking, Put Wall, VVR κα.).

• Έλεγχος για τη σωστή διαχείριση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αποθήκευσης ψυχρής 

αλυσίδας (φρέσκα-κατεψυγμένα τρόφιμα, φάρμακα, κλπ) 

• Διαχείριση ημερομηνιών λήξης, ιχνηλασιμότητα, 

Διαχείριση & βελτιστοποίηση των διανομών:

• Διαχείριση αποστολών και δρομολόγησή τους

• Πρόταση φόρτωσης παραγγελιών στα διαθέσιμα οχήματα

• Διαχείριση αποστολών-παραδόσεων, POD



Συλλογή, αποθήκευση 
και ανάλυση των 
δεδομένων που 
παράγονται από τη 
λειτουργία της 
επιχείρησης.

01 Βασικά πεδία πινάκων 
και μετρήσεις πεδίων 
πινάκων για γρήγορη 
επεξεργασία και  
χρήση

02 Δια δραστική 
παρουσίαση με 
έξυπνα γραφήματα
και οπτικές 
απεικονίσεις

03 Εφαρμογές
Resources Performance 
Metrics, Outbound 
Analytics, Receipts 
Returns, Inventory Analytics

04

Data Repository Dimensions & Measures Visualizations Applications

Παρακολούθηση - Ανάλυση και βελτίωση λειτουργιών και διαδικασιών 
Logistics | Warehouse Intelligence

“You can’t Manage what you don’t measure”



Η Mantis, είναι μια ελληνική πολυεθνική εταιρεία 

παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και λογισμικού 

διαχείρισης αποθήκης και διαδικασιών Logistics 

WMS/logistics με τις οποίες καλύπτει τις απαιτήσεις 

μεγάλων οργανισμών σε περισσότερες από 30 χώρες 

στην Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.

Mantis Overview

Ιδρύθηκε το 1996

8 θυγατρικές

Παρουσία σε 30 χώρες

14 Γλώσσες
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