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ONE STOP SHOP ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS

Οι λύσεις μας
Εφοδιαστική Αλυσίδα

Customer Service & Customer Experience

AMR’s

Ανθρωποειδή Ρομπότ

Multi-Modal Λύσεις

Ηλεκτρονικές Ετικέτες Ραφιού

Αυτοματοποιημένης Φωνής

Διαδραστικές Οθόνες Αφής

Έξυπνες Θυρίδες
Asset Tracking
Οργάνωση Αποθήκης
Proof of Delivery
Spare Parts Mobile
Management
Field Service
Εισπράξεις-Πληρωμές
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Επίδραση του eCommerce στην Αποθήκη/DC
Τάσεις ή Νέα Κανονικότητα;
•

98% των επιχειρήσεων παραδέχονται ότι καθυστερούν τις αποστολές προϊόντων λόγω τεχνικών προβλημάτων

•

87% θα επιταχύνουν επενδύσεις τεχνολογίας εντός των επόμενων 3 χρόνων και συμφωνούν ότι οι νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητες
για την ανταγωνιστικότητα στη σύγχρονη on demand οικονομία

•

Για κάθε 1 δισ. ευρώ από online πωλήσεις θα χρειαστούν 1 εκατ. ft² για νέους χώρους διανομής

• Διόγκωση online παραγγελιών
(μέχρι το 2040 περίπου το 95% όλων των αγορών θα πραγματοποιούνται online)

Source: SOTI, The Mobilizing the Delivery Workforce State of Mobility in T&L 2021

Ελλάδα (77%)

Οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης στον κύκλο εργασιών ηλεκτρονικού εμπορίου της Ευρώπης καταγράφηκαν στην

Σταθερή ανάπτυξη ελληνικού q-commerce στη μετά covid εποχή
(255 εκατ. ευρώ πωλήσεις, Απρίλιο 2021-Μάρτιο 2022 - στοιχεία Convert Group)

1. Autonomous Mobile Robots (AMRs)

Ταχύτατη υιοθέτηση από επιχειρήσεις

• Μέχρι το 2025, το 50% των μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων θα χρησιμοποιούν τουλάχιστον 1 operational robot platform
• Μέχρι το 2026, το 75% των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων θα έχουν ενσωματώσει intralogistics smart robots στην αποθήκη τους

Δεδομένα από επιχειρήσεις που ήδη χρησιμοποιούν AMR’s |

83%

83%
Αύξηση
Παραγωγικότητας

Μείωση Κινήσεων
Προσωπικού

73%

Βελτίωση
Αποτελεσματικότητας
Source: SOTI, The Mobilizing the Delivery Workforce State of Mobility in T&L 2021

Η άποψη του έμψυχου δυναμικού τους

81%

τα ρομπότ μειώνουν την
εργασιακή πίεση

78%

πιο ευχάριστη βάρδια, ακόμα
και αν αυξηθούν τα ημερήσια
picks τους

1. Autonomous Mobile Robots (AMRs)
Πόσο εύκολη είναι η ενσωμάτωσή τους;
• Διαθέσιμα μοντέλα των 100, 500 και 1500 κιλών, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν τεμάχια, θήκες ή παλέτες βάρους έως 1500 κιλών
• Είναι εξοπλισμένα με προηγμένες τεχνολογίες οπτικοποίησης και χαρτογράφησης χώρου, LiDAR και κάμερες 3D
• Αναγνωρίζουν τον χώρο, κινούνται και αλλάζουν την πορεία τους δυναμικά, αποφεύγοντας εμπόδια ή
ανθρώπους (δεν απαιτείται χειριστής ή αναδιαμόρφωση των εγκαταστάσεών σας)
• Τίθενται άμεσα σε λειτουργία (εντός λίγων ωρών), on-demand μέσω πλατφόρμας Cloud robotics
• Διαθέτουν interfaces για εύκολη ενσωμάτωση σε εξωτερικά συστήματα από scanner έως την τεχνολογία
Honeywell Voice και WMS
• Αύξηση παραγωγικότητας σε order consolidation, kitting, replenishment, cross-docking και RFID scanning
• Ιδανικά για την υλοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών στην αποθήκη, οι οποίες περιλαμβάνουν τη
μεταφορά μεγάλου βάρους σε μεγάλη απόσταση
• Απαλλαγή του έμψυχου δυναμικού από κοπιαστικές, επικίνδυνες ή μονότονες εργασίες και
αποτελεσματικότερη αξιοποίησή του

2. Honeywell Multimodal Λύσεις Αυτοματοποιημένης Φωνής

Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα

•
Ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα μέσω φωνητικών εντολών από τα ακουστικά
•
Ελεύθερα χέρια και μάτια για αυξημένη παραγωγικότητα
•
Λεκτική απόκριση-επιβεβαίωση από τον χρήστη
•
Αυτοματοποιημένη ενημέρωση του host συστήματος σε πραγματικό χρόνο
•
Υποστηρίζει 41 γλώσσες (συμπ. ελληνικά)
•
Προσωποποιημένο προφίλ/χρήστη (έξυπνη εκμάθησης φωνής)
•
Συνδυασμός με barcode scanners ή φορητά τερματικά π.χ. για λήψη φωτογραφίας ή
για κλήσεις ενδοεπικοινωνίας
•
Αποτελεσματική εφαρμογή σε διαφορετικές επιχειρησιακές διαδικασίες

2a. Honeywell Multimodal Λύσεις Αυτοματοποιημένης Φωνής

Case Studies για Picking-Packing-Sorting στην Αποθήκη-DC 1/2
Fan Courier (Ταχυμεταφορές) – Ρουμανία
91 αποθήκες, στόλος 3.600 οχημάτων
•
•
•

300-900 σκαναρίσματα για αποστολές/ώρα στο σορτάρισμα
Μείωση λαθών στο σορτάρισμα από 8,5% στο 1,5%
Εκπαίδευση από 3 μέρες σε 2 ώρες

Ahold Delhaize (Supermarket + eCommerce) - Σερβία
70.000τ.μ. κέντρο logistics, Multi pallet picking
• Μηδενικά λάθη Picking
• Πολύτιμα δεδομένα π.χ. πόσο χρόνο χρειάζεται
για κάθε picking και δυνατότητa διορθωτικών κινήσεων

2a. Honeywell Multimodal Λύσεις Αυτοματοποιημένης Φωνής
Case Studies για Picking-Packing-Sorting στην Αποθήκη-DC 2/2

Moresport Limited (Αθλητικά είδη) – Ν. Αφρική
Σεπτ-Δεκ το 45% του ετήσιου όγκου παραγγελιών
•
•
•
•
•

Βελτίωση διαδικασιών κατά 36%
Αύξηση παραγωγικότητας στο Picking 39% από τον πρώτο χρόνο
Σημαντική μείωση υπερωριών
Συνολικά καλύτερη ανταπόκριση σε περιόδους αιχμής
Απόσβεση σε 1-2 χρόνια

Atlantic Grupa (παραγωγή & διανομή fast moving καταναλωτικών αγαθών) - Κροατία
70 pickers, 400.000 picks/μέρα
•
•
•

20% αύξηση παραγωγικότητας
Εκπαίδευση από 3-4 ημέρες σε 2-3 ώρες ανά υπάλληλο
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα άμεσης λήψης αποφάσεων

2b. Honeywell Multimodal Λύσεις Αυτοματοποιημένης Φωνής
Facts για Retail Stores (aka «Τα Νέα Κέντρα Διανομής»)

•

Ακρίβεια στην υλοποίηση κατά 99,7%

•

Διεκπεραίωση διπλάσιων παραγγελιών (με το ίδιο προσωπικό)

•

Μόνο 20-30’ για την εκπαίδευση του προσωπικού σας

•

20% λιγότερος χρόνος για υλοποίηση

•

Συνδυασμός εργασιών π.χ. ανανέωση τιμών στις ετικέτες

ραφιού με στοκάρισμα
•

Ειδοποιήσεις για τον έγκαιρο ανεφοδιασμό ραφιών και τον

περιορισμό του φαινομένου out-of-stock κατά 25%
•

Συνεπακόλουθη αύξηση in-store πωλήσεων

•

ROI σε 9-12 μήνες

3. Έξυπνες Θυρίδες για self-service παραλαβές-παραδόσεις
Το Last Mile Delivery...αλλιώς

•

Αποτελεί το 41% του συνολικού κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας και

το 53% του συνολικού κόστους μεταφοράς
•

Σταθερά υψηλό κόστος των reverse logistics (επιστροφές προϊόντων 8-12%)

•

Τάση για Same Day Delivery

•

Δωρεάν Παράδοση (προσδοκία από 94% των καταναλωτών)

•

Αύξηση κόστους καυσίμων λόγω του πολέμου

•

Ανάγκη μείωσης περιβαλλοντικού footprint και εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα
•

Social Distancing για μια μερίδα του πληθυσμού
Έρευνα Metron Analysis για ΕΕΤΤ
•
•

28% των Ελλήνων γνωρίζει τι είναι και πώς λειτουργούν οι «έξυπνες» θυρίδες
1 στους 3 Έλληνες (33%) δηλώνει θετικός στην παραλαβή δεμάτων από θυρίδες

(37% διστάζουν, αλλά είναι λογικό, γιατί βρισκόμαστε μόλις στον α’ χρόνο λειτουργίας των θυρίδων στην Ελλάδα)

3. Έξυπνες Θυρίδες για self-service παραλαβές-παραδόσεις
Μετασχηματισμός του Last Mile Delivery
•

Ανθεκτικοί σταθμοί θυρίδων KePol

•

Μεγάλη ποικιλία, εύκολη προσθαφαίρεση θυρίδων,

προσβασιμότητα για ΑμεΑ κ.ο.κ.)
• Δυνατότητα πληρωμών με αντικαταβολή μέσω συνδεδεμένου POS
• Ευελιξία στην επιλογή λογισμικού διαχείρισης
(KePol, Mobile Technology ή της εκάστοτε επιχείρησης)
π
)
• Αξιοπιστία και 20χρονη τεχνογνωσία
(εγκατάσταση 15.000 σταθμών παγκοσμίως)
• Χρησιμοποιείται επιτυχώς στο εξωτερικό από
Swiss Post, DHL, Spar (F & B), AlzaBox (ηλεκτρονικά είδη) κ.α.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Παναγιώτης Φούσας
Sales Supervisor
pfousas@mobiletechnology.gr

