Μείωση Κόστους με ταυτόχρονη Βελτίωση Εξυπηρέτησης
Το project
Η οργάνωση και η εποπτεία στην διανομή σε Προϊόντα
Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας, με πιστοποίηση των συνθηκών
μεταφοράς, και της παράδοσης στον σωστό χρόνο και στον
σωστό τόπο της κάθε παραγγελίας

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ TELENAVIS
• Έχουμε μακρά ιστορία, ξεκινήσαμε το 2000.
• NavFleet (παρακολούθηση και εποπτεία) από το 2000
• Dispatcher (δρομολόγηση) από το 2002 (η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα και μια
από τις πρώτες παγκοσμίως)

• Ενεργή συμμετοχή σε όλες τις κοινωνικές οργανώσεις για τα Logistics και την
Καινοτομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη
• Έχουμε συνεργαστεί με όλες τις μεγάλες αλυσίδες αλλά και με πλήθος μικρών
και μεσαίων εταιρειών, δήμοι, περιφέρειες και υπουργεία.
• Έχουμε συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ερευνητικά projects
European Innovation Partnership on
Smart Cities and Communities

• Διεθνής παρουσία με συνεργασίες σε 12 χώρες.
• Site : www.telenavis.com
• ΙSO 9001 certified
• ISO 27001 certified

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ

Στην αρχή είναι η Οργάνωση
Μετά είναι η Εκτέλεση
Και τέλος είναι η Εποπτεία

The Platform: wfm.telenavis.com
Αυτό είναι το κέντρο διαχείρισης σας
• Εισαγωγή των δεδομένων μέσω API
• Δημιουργία των κανόνων δρομολόγησης
• Αυτόματη ανάθεση σε όχημα - οδηγό.
• Έλεγχος και Μεταβολές
• Εισαγωγή νέων εντολών – τελευταίας στιγμής
• Ολοκλήρωση και αυτόματη ενημέρωση
οδηγών με δρομολόγια και παραστατικά

Jobs and Routes Management
• Οργανώστε τα δρομολόγια σας
• Υπολογίστε την βέλτιστη σειρά
επίσκεψης με βάση τα χρονικά
παράθυρα της κάθε εργασίας
• Αναθέστε τις εργασίες σε οχήματα
– οδηγούς με αυτόματο τρόπο
• Ελέγξτε και διορθώστε εύκολα και
γρήγορα.
• Ενημερώστε όλους (αποθήκη –
οδηγούς, συνεργάτες, πελάτες)
εύκολα και γρήγορα

Η εκτέλεση με τον ενημερωμένο οδηγό
Ό,τι χρειαστεί το έχει
στο κινητό
▪ Να πάρει οδηγίες
▪ Να πάρει υπογραφή σε έγγραφα
e-invoice / e-cmr
▪ Να σκανάρει bar code
▪ Να εισπράξει
▪ Να πάρει φωτογραφία
▪ Να πιστοποιήσει την παράδοση

Εποπτεία σε πραγματικό χρόνο
Κάθε παράδοση, σε κάθε σημείο, σε κάθε κατάσταση

Μπάρμπα Στάθης

Η εταιρία Μπάρμπα Στάθης
• Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, είναι ηγέτης στον χώρο των καταψυγμένων τροφίμων. Η εταιρεία
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1969, χτίζοντας διαχρονικά ένα ισχυρό εμπορικό σήμα,
με περισσότερα από 150 καινοτόμα προϊόντα.
• Βασικοί πυλώνες της φιλοσοφίας της είναι η βέλτιστη ποιότητα, η μέγιστη ασφάλεια, η
καινοτομία, ο σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό της, την κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς
και η ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
• Κάθε μέρα περίπου 15.000 κιβώτια κατεψυγμένων λαχανικών και ζυμών καθώς και
συσκευασμένων φρέσκων σαλατών, πάνω από 150.000 συσκευασίες, παραδίδονται στα
καταστήματα λιανικής πανελλαδικά. Περίπου το 40% αυτών παραδίδεται στα μεγάλα αστικά
κέντρα, σημείο-σημείο.
• Καθημερινά περισσότερα από 500 σημεία στην ευρύτερη περιοχή Αθήνας και Θεσσαλονίκης
παραλαμβάνουν προϊόντα Μπάρμπα Στάθης από τον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας.
• Είναι αρχή της εταιρίας, τα προϊόντα Μπάρμπα Στάθης να παραδίδονται στους πελάτες στον
χρόνο που ορίζει η παραγγελία και εντός των θερμοκρασιακών προδιαγραφών που
διασφαλίζουν τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Συνθήκες Διανομής για Προϊόντα Ελεγχόμενης
Θερμοκρασίας
Οι συνθήκες διανομής στις μεγάλες πόλεις δεν είναι ευνοϊκές για την
διανομή προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας, αφού
χαρακτηρίζονται από:
• έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα
• συμφόρηση
• δυσκολία στην πρόσβαση καταστημάτων και έλλειψη χώρων
στάθμευσης και υποδομών εκφόρτωσης κοντά σε αυτά
• υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος για ένα σημαντικό διάστημα
του έτους
Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με τα όλο και αυστηρότερα timewindows που απαιτούν οι δήμοι και τα καταστήματα, αποτελούν μια
δύσκολη εξίσωση, τόσο για την εντός χρονικών ορίων εκτέλεση της
παράδοσης όσο και για την διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας

Η Λύση που Επέλεξε και Εφάρμοσε με Επιτυχία η
Μπάρμπα Στάθης
Η Μπάρμπα Στάθης με τη χρήση του WebNavFleet και της εφαρμογής NavFleetSense,
καθώς και την παρακολούθηση και επιπλέον επεξεργασία των δεδομένων και αναφορών
που αυτό παρέχει, πετυχαίνει τα παρακάτω:
➢

➢

Βελτιστοποίηση των δρομολογίων: γνωρίζοντας τους χρόνους μετάβασης από
σημείο σε σημείο καθώς και τον χρόνο παραμονής στο σημείο, επιτυγχάνεται η
τήρηση των delivery windows στα σημεία παράδοσης. Επιπλέον ο υπεύθυνος
δρομολόγησης μπορεί να ενημερώνει τους οδηγούς για την αποφυγή συμβάντων,
διευκολύνοντας έτσι την άφιξη τους στα σημεία παράδοσης και αποφεύγοντας
καθυστερήσεις
Θερμοκρασίες παράδοσης: έγκαιρη ενημέρωση του οδηγού ώστε να ενεργήσει
άμεσα, όταν για κάποιο χρονικό διάστημα η θερμοκρασία θαλάμου βγει εκτός των
επιτρεπτών ορίων, είτε περιορίζοντας τις απώλειες είτε διορθώνοντας τα επίπεδα
ψύξης, εξασφαλίζοντας έτσι την παράδοση του προϊόντος εντός των
θερμοκρασιακών προδιαγραφών

Διατήρηση Ψυκτικής Αλυσίδας κατά τη Μεταφορά:
Software & Hardware
➢ Τοποθέτηση αισθητήρων σε όλα τα φορτηγά του στόλου

➢ Ενεργοποίηση της Εφαρμογής

Καταγραφή και Χρήση των Δεδομένων
➢ Καταγραφή του χρόνου εκτός προδιαγραφών (>7oC & <0oC)
Συσκευή/Αισθητήρας
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➢ Επαναφορά της θερμοκρασίας – Καταγραφή των alarms και recoveries
ΟΧΗΜΑΤΑ
IKE 5979
IZN 1764
NKM 5672
IKE 7016

ΟΔΗΓΟΣ
Π
Δ
Κ
Τ

ALARMS RECOVERIES
0
0
0
0
1
1
3
3

MIN-MAX
0-8
0-4
0-12
0-11

➢ Άμεση ενημέρωση του οδηγού για πιθανή βλάβη στο ψυκτικό μηχάνημα και
προσέλευση στο πλησιέστερο συνεργείο

Τα οφέλη
Με τη χρήση του WebNavFleet και της εφαρμογής NavFleetSence, καθώς και την
ευσυνείδητη στάση των οδηγών της, η Μπάρμπα Στάθης πετυχαίνει:

➢ 99,5% on-time παραδόσεις στα καταστήματα λιανικής
➢ Μηδενικά παράπονα θερμοκρασιακής απόκλισης των προϊόντων της στις
παραδόσεις σημείο-σημείο
➢ Μείωση των διανυθέντων χιλιομέτρων κατά 9,0%
➢ Μείωση κατανάλωσης καυσίμου κατά 8,0%
➢ Μείωση υπερωριών των οδηγών κατά 12,0%

Ερωτήσεις ?

Ευχαριστούμε
Μιχάλης Ράντικ
Κων/νος Χανιώτης

