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H Εφοδιαστική Αλυσίδα

• 4 Κέντρα Διανομής 

• Οινόφυτα 40.000 m2

• Μάνδρα 21.000 m2 

• Θεσσαλονίκη 40.000m2• Θεσσαλονίκη 40.000m

• Ασπρόπυργος 4.000 m2

• 800 προμηθευτές 

• 16.000 κεντρικοποιημένα προϊόντα 

≈ 87% του τζίρου (≈ 1.4 G€)

Ζ



Δίκτυο καταστημάτων

231 My market 49 METRO Cash & Carry My market Speedy 14 Πρατήρια

Ζ



11.500 εργαζόμενοι 

Οι Άνθρωποί μας

11.500 εργαζόμενοι 
σε όλη την Ελλάδα

Ζ



Το ταξίδι προς τον Εσωτερικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Έναρξη 2008 (Ανάπτυξη Inhouse)

WMS στο DC-Οινοφύτων
Φορητά Τερματικά σε όλα τα τμήματα & οχήματα (Window Client-Server)

Voice Picking (Vocollect)

Κιβωτιακό, τεμαχιακό και σε παλέτες Picking

EDI παραστατικών

Ολική Ιχνηλασιμότητα

Κλασική Ιχνηλασιμότητα Ξηρού 
Από το χωράφι στον πελάτη (scanning QR στο ράφι)
Ιχνηλασιμότητα κρέατος (από τον παραγωγό στον ζυγό)

Κιβωτιακό, τεμαχιακό και σε παλέτες Picking

Β



Το ταξίδι προς τον Εσωτερικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Άυλα παραστατικά προς τα καταστήματα
(συνέχεια)

Ογκομέτρηση, αυτόματη φόρτωση και Αυτοματοποιημένη Δρομολόγηση (TMS)

AI πρόβλεψη αποθεμάτων και παραγγελίες προς προμηθευτές
Big Data Analytics

KPIsKPIs

Εργαλεία Τμήματος Εξυπηρέτησης (Ticketing, call center & KPIs

Υποστήριξη Ιδιοφορτώσεων
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Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας της METRO AEBE

Κεντρικό ERP
(MetroPolis)

Περιβάλλον DC MIS & KPIs

ERP Καταστημάτων
(MeTrISys)

WMS
(MetroLogic)

TMS
(MetroTrans)

Β



Διεπαφές με Συνεργάτες

E-shop, e-B2B
Πελάτες

Προμηθευτές υπηρεσιών
(π.χ. Μεταφορείς

Προμηθευτές Προϊόντων
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Καινοτόμο 
εργαλείο 

Ενδυνάμωση 
συνεργασίας 

με εργαλείο 
εξωστρέφειας

συνεργασίας 
με 

προμηθευτές

Ζ



Σύστημα συμφωνιών 
με μεταφορικές

Δρομολογήσεις με ίδια μέσα 

TMS

Ζ

Δρομολογήσεις με ίδια μέσα 
& δρομολογήσεις 
με εξωτερικούς μεταφορείς

(χειροκίνητα & αυτόματα)



Αποδοχή δρομολογήσεων 
από μεταφορέα και 
εισαγωγή στοιχείων μεταφοράς

Διεπαφή με Μεταφορείς

Ζ

εισαγωγή στοιχείων μεταφοράς



Διεπαφή με Προμηθευτές Προϊόντων

Οικονομικές Υπηρεσίες

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Αγορές (Byers)

Ζ

Αγορές (Byers)



Ζ
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Χρόνος παραμονής φορτηγών εντός ΚΔ 

Αφορά το χρονικό διάστημα (σε λεπτά) που παρέμειναν τα φορτηγά του προμηθευτή 

στα Κέντρα Διανομής κατά την παράδοση των παραγγελιών. 
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% Τήρησης ώρας παράδοσης

Αφορά το ποσοστό των παραδόσεων που τηρήθηκε η συμφωνημένη 

με τον προμηθευτή ώρα παράδοσης (μέχρι και 30 λεπτά αργότερα)
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% Έκτακτων παραδόσεων επί του συνόλου των παραδόσεων

Αφορά το ποσοστό παραδόσεων εκτός συμφωνημένης ημέρας επί του συνόλου των 

παραδόσεων του προμηθευτή, τη χρονική περίοδο που εξετάζεται.
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Επίπεδο εξυπηρέτησης παραγγελιών προμηθευτών προς ΚΔ

Μετρά την πληρότητα των παραγγελιών που ζητήθηκαν για την ανατροφοδοσία

των Κέντρων διανομής σε επίπεδο τεμαχίων. Μ
ην
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% Κεντρικοποιημένων ειδών

Αφορά το ποσοστό κεντρικοποιημένων στα κέντρα διανομής ειδών του εκάστοτε προμηθευτή

% Ιδιοφορτώσεων επί του συνόλου των παραδόσεων

Μετρά το πόσες παραγγελίες επί του συνόλου των παραγγελιών παραδόθηκαν με 
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Μετρά το πόσες παραγγελίες επί του συνόλου των παραγγελιών παραδόθηκαν με 

ιδιοφόρτωση και απεικονίζεται σε ποσοστό.

Αξία εμπορευμάτων προς επιστροφή από Κέντρα Διανομής

Αφορά την αξία των εμπορευμάτων που βρίσκονται σε συγκεκριμένο χώρο, προς 

επιστροφή στον προμηθευτή
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% Γραμμών παραστατικών EDI επί του συνόλου των γραμμών

Αφορά το ποσοστό των γραμμών παραστατικών που καταχωρήθηκαν μέσω EDI επί 

του συνόλου γραμμών της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.
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Επιστροφές κατά την παραλαβή

Αφορά τα είδη που κατά την παραλαβή επεστράφησαν ως μη αποδεκτά. Οι λόγοι μη 

αποδοχής μπορεί να είναι ποιοτικό πρόβλημα, μη αναμενόμενη ποσότητα κτλ.



Ταχυκινησία ειδών
(VMI Προμηθευτές)

 Ημέρες αποθέματος
 Ημέρες παραμονής παλετών
 Διακινήσεις 13 εβδομάδων

ανά DC, SSCC 
και κωδικό είδους
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 Διακινήσεις 13 εβδομάδων
 Αξία αποθέματος
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Ημερήσια Δεδομένα

Ελλείψεις 
παραγγελιών 
καταστημάτων 
προς DC METRO 
ανά ημερομηνία, 
DC, τύπο 
καταστήματος, 
κωδικό είδους

Ζ
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κωδικό είδους
και υπαιτιότητα 
έλλειψης



Πλήρης Καρτέλα 
Ειδοποιητήρια Χρέωσης
Ατιμολόγητα Δελτία Αγορών 
Κινήσεις Συγκεντρωτικής 
Κατάστασης Τιμολογίων 
(ΜΥΦ)
Ανάλυση Πληρωμών
Φυσικά στοιχεία 

Οικονομικές Υπηρεσίες

Φυσικά στοιχεία 
Δελτίων Επιστροφών

Β



Οι Αγοραστές μου
Τα είδη μου/Κατάστημα
Τρέχουσες ενέργειες
Χρονοδιαγράμματα Φυλλαδίων 
Στοιχεία καταστημάτων 
Αίτημα Νέου Είδους 

Οικονομικές Υπηρεσίες

Αίτημα Νέου Είδους 
Στοιχεία Logistics κλπ

ΖΒ




