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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη φια ηα κέιε ηνπ ECR Cyprus είκαζηε ππεξήθαλνη πνπ
ζαο παξνπζηάδνπκε ην πξψην καο “white paper” ζην EDI. Πην ζπγθεθξηκέλα
αλαθεξφκαζηε ζηνλ νδεγφ Ηιεθηξνληθήο Αληαιιαγήο Γεδνκέλσλ / Electronic Data
Interchange πνπ ε νκάδα εξγαζίαο ηνπ ECR Cyprus ζπλέηαμε κεηά απφ αξθεηέο
ζπλεδξηάζεηο ηεο.

Η επηηειηθή ζχλνςε/ executive summary ηνπ νδεγνχ ζα απνζηαιζεί ζε νιφθιεξε ηελ
Κππξηαθή αγνξά θαη έρεη ήδε αλαξηεζεί ζην site ηνπ ECR Cyprus
www.ecrcyprus.com.cy.

Η θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηεί ηελ θαζεκεξηλή δεκηνπξγία θαη
ηελ επεμεξγαζία κεγάινπ αξηζκνχ εγγξάθσλ. Ιδηαίηεξα νη ζπλεξγαδφκελεο
επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαη ησλ πξνκεζεπηηθψλ/ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ
παξάγνπλ θαη δηαθηλνχλ ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ ηα νπνία κέρξη ζήκεξα
απνηππψλνληαη πάλσ ζε έγγξαθα. Η αληαιιαγή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ
εκπνξηθψλ εγγξάθσλ απνηειεί κία ρξνλνβφξα, αλαμηφπηζηε θαη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο δαπαλεξή γηα ηα ζπλεξγαδφκελα κέιε θαη ηνλ θαηαλαισηή δηαδηθαζία.

Σν ECR Cyprus αθνπγθξαδφκελν πιήξσο ηελ αλάγθε γηα πξνψζεζε ζεκαληηθψλ
αιιαγψλ ζην ηνκέα ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαηάιιεισλ γηα ηελ κείσζε ησλ ιαζψλ, ηελ
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ
κεξψλ θαη θπξίσο ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ, ζπγθξφηεζε εηδηθή
νκάδα κέζα απφ ηα κέιε ηεο κε πινχζηα εκπεηξία θαη γλψζεηο ζην αληηθείκελν.

Πιαηζίσζε ηελ νκάδα κε θαιέο πξαθηηθέο κέζα απφ ην δηεζλέο δίθηπν ησλ ECR
National Initiatives θαη θαηφξζσζε λα παξαρζεί έλα θείκελν αξρψλ ειεθηξνληθήο
αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ην νπνίν θαη πξνηείλνπκε λα απνηειέζεη ηνλ νδεγφ
ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηηο κεηαμχ ηνπο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο.

Σν ECR Cyprus θαιεί φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ αιιά θαη ηηο
πξνκεζεπηηθέο / παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηνπ νδεγνχ
θαη ζην πιαίζην απηφ ζα δηαλέκεη ηνλ αλαιπηηθφ νδεγφ αξρηθά ζε φια ηνπ ηα κέιε.

Σν Γ. ζα ήζειε λα ζπγραξεί ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ EDI θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ηηο/ ηνπο :















Αλδξένπ Αλδξέαο, GS1 Cyprus
Γαβξηειίδεο Παχινο, DIPLOMAT DISTRIBUTORS CYPRUS LTD
Γεσξγίνπ Γηψξγνο, CHRISTODOULIDES BROS LTD
Γακαιάο Κνχιεο, IAKOVOS PHOTIADES FOODSTUFF SUPPLIERS LTD
(IPH)
Λντδίδεο Γηψξγνο, ΔΤ / Ernst & Young
Μαχξνο Θάλνο, ΔΤ / Ernst & Young
Μηραήι Π, COSMOS TRADING
Παπαμάλζνπ ηέιηνο, C.A. PAPAELLINAS EMPORIKI LTD (ALPHA MEGA)
Παξαζθεπά Πάξεο, NODALSOFT LTD (πλεξγάηεο ARGOSY TRADING
LTD)
θνξδέιιεο Υξίζηνο, METRO FOODS TRADING LTD
ηάηθνπ Αιεμάλδξα, ΔΤ / Ernst & Young
Φσηηάδεο Υξήζηνο, IAKOVOS PHOTIADES FOODSTUFF SUPPLIERS LTD
(IPH)
Υξηζηάθεο Σηνθήο, ARGOSY TRADING LTD
Υξηζηνθφξνπ Κξίζηεο, ERMES GROUP

Έρνληαο ηελ ηηκή λα εθπξνζσπψ ην Γ. ηνπ ECR Cyprus ηηο/ηνπο επραξηζηψ απφ
θαξδηάο γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπο πνπ καο δηέζεζαλ, ηηο ζεκαληηθέο εκπεηξίεο
ηνπο πνπ καο θαηέζεζαλ θαη ην πάζνο ηνπο πνπ καο ελέπλεπζαλ.

Δκείο ζην ECR Cyprus ζα ζπλερίζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο ηεξψληαο πιήξσο ηνπο
θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ πλδέζκνπ γηα πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ, ζχγρξνλσλ
κεζφδσλ πνπ κεηψλνπλ ην θφζηνο θαη απμάλνπλ ηελ εμππεξέηεζε πξνο ηνλ
θαηαλαισηή.

ηα πιαίζηα απηά πξνζθαινχκε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα ζπζηξαηεπζνχλ καδί
καο θαη θπξίσο ηα ηθαλά ζηειέρε ηεο αγνξάο λα πιαηζηψζνπλ ηηο κειινληηθέο καο
νκάδεο εξγαζίαο.
Γνπιεχνληαο καδί εθπιεξψλνπκε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαιχηεξα,
γξεγνξφηεξα, κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη κε βηψζηκν ηξφπν

Με θηιηθνχο ραηξεηηζκνχο,

Θάλνο Μαχξνο
Πξφεδξνο Γ.. ECR Cyprus

Οι σσμμετέτοντες στο έργο:

 Ληαλεκπόξην
C.A. PAPAELLINAS EMPORIKI LTD (ALPHA MEGA)
Παπαμάλζνπ ηέιηνο
ERMES GROUP
Υξηζηνθφξνπ Κξίζηεο
METRO FOODS TRADING LTD
θνξδέιιεο Υξίζηνο
 Πξνκεζεπηέο
ARGOSY TRADING LTD
Υξηζηάθεο Σηνθήο
CHRISTODOULIDES BROS LTD
Γεσξγίνπ Γηψξγνο
LAIKO COSMOS TRADING LTD
Μηραήι Παχινο
DIPLOMAT DISTRIBUTORS CYPRUS LTD
Γαβξηειίδεο Παχινο
IAKOVOS PHOTIADES FOODSTUFF SUPPLIERS LTD (IPH)
Γακαιάο Κνχιεο
Φσηηάδεο Υξήζηνο
 ύκβνπινη
ΔΤ
Λντδίδεο Γηψξγνο
Μαχξνο Θάλνο
ηατθνπ Αιεμάλδξα (Τπνζηήξημε ζπγγξαθήο white paper)
GS1 Cyprus
Αλδξένπ Αλδξέαο
NODALSOFT LTD (πλεξγάηεο ARGOSY TRADING LTD)
Παξαζθεπά Πάξεο

EXECUTIVE SUMMARY
Η Μεζνδνινγία ηνπ έξγνπ
Βήκα 1ν ηξαηεγηθή αλάιπζε εθαξκνγήο EDI
“Η ειεθηξνληθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ππφ κία πξφηππε
κνξθνπνίεζε (standardized format) κεηαμχ ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή ηνπ
απνζηνιέα θαη ηνπ δέθηε, ε νπνία νδεγεί ζηελ ειάρηζηε ρξήζε ρεηξνθίλεηεο
θαηαρψξεζεο”, Πηγή ECR Hellas
H αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δεκηνπξγία απνδνηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ απνηεινχζε αλέθαζελ έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ
επηρεηξήζεσλ.

ηηο κέξεο καο, δεδνκέλσλ ησλ πηέζεσλ πνπ αζθεί ην ζχγρξνλν

πεξηβάιινλ, ε δεκηνπξγία απνδνηηθψλ δηαδηθαζηψλ έρεη γίλεη πιένλ δσηηθήο ζεκαζίαο
γηα ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Η

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ

πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα
δεκηνπξγίαο απνδνηηθφηεξσλ δηαδηθαζηψλ.
Η ηερλνινγία ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ απνηειεί θνηλή πξαθηηθή γηα
απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο πεξηζζφηεξεο
ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Αλ θαη ην EDI έρεη αλαγλσξηζηεί σο βέιηηζηε πξαθηηθή ζηηο
πεξηζζφηεξεο ρψξεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90, ε εηζαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ηερλνινγίαο ζηελ θππξηαθή αγνξά βξίζθεηαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην.
Δλδεηθηηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ηνπ EDI είλαη ηα αθφινπζα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Μείωςη του κόςτουσ αποθήκευςησ των εγγράφων
Εξοικονομήςεισ ςε FTEs λόγω μείωςησ χειροκίνητων εργαςιϊν
Βελτιςτοποίηςη τησ διαδικαςίασ παραλαβήσ
Μείωςη επιπζδου αποθεμάτων
Αποφυγή λαθϊν που προκφπτουν από τη χειροκίνητη ειςαγωγή δεδομζνων
Αφξηςη φρεςκάδασ των προϊόντων ςτα καταςτήματα
Διατήρηςη τησ διαδικαςίασ αναπλήρωςησ
Ενςωμάτωςη ζγκαιρησ πληροφόρηςησ αποςτολήσ ςτο ςφςτημα
Αποςτολή ζγκαιρων πληροφοριϊν παραλαβήσ για το θζμα τησ ςωςτήσ χρζωςησ
(95% ακρίβεια πληροφοριϊν ςτα τιμολόγια μεταξφ των ςυνεργατϊν)
10. Αφξηςη τησ ορθότητασ των δεδομζνων λόγω τησ μείωςησ τησ χειροκίνητησ
εργαςίασ (10% λάθη ςτην ροή των εγγράφων)
11. Ζγκαιρη αποςτολή των διαφορϊν ςτισ ποςότητεσ κατά την αποςτολή και παραλαβή
(ενιςχφθηκε η διερεφνηςη των αιτιϊν και η εξυπηρζτηςη προσ τον πελάτη)
12. 0% ςτα λάθη των παραγγελιϊν που οφείλονταν ςτο MASTER DATA

13. Εξοικονόμηςη μίασ ϊρασ καθημερινά/ άτομο ςτην διαδικαςία παραγγελιοληψίασ
14. Αφξηςη τησ ταχφτητασ λανςαρίςματοσ νζου προϊόντοσ κατά 50%
15. Μηδενικζσ αρνήςεισ ςυναλλαγϊν από πελάτεσ λόγω απουςίασ ή λανθαςμζνων
δεδομζνων
Η νκάδα ηνπ ECR Cyprus ιακβάλνληαο ππφςε ηα νθέιε πνπ έρεη ε εθαξκνγή ηεο
ηερλνινγίαο EDI θαη ηηο αλάγθεο ηεο θππξηαθήο αγνξάο, αλέιπζε ηελ ειθπζηηθφηεηαο
ηεο ιχζεο EDI θαη αλέζεζε ζε κέιε ηνπ ECR ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ έξγνπ.
Βήκα 2ν Αλάιπζε επίδξαζεο ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα έρνπλ νη αιιαγέο ζηηο
εηαηξείεο
Η νκάδα εξγαζίαο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ EDI είλαη ηα αθφινπζα:
Πρόησπα επικοινφνίας
Σν βαζηθφηεξν ζπζηαηηθφ ηνπ EDI είλαη ε δφµεζε ησλ µελπµάησλ πνπ ζα
αληαιιάδνληαη ζχµθσλα µε απζηεξά θαζνξηζµέλνπο θαλφλεο ψζηε λα θαηαζηεί
εθηθηή ε δηεξµελεία ησλ µελπµάησλ απφ ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήµαηα ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη.
Μία βαζηθή αξρή ηνπ πηινηηθνχ ήηαλ ε δπλαηφηεηα θαζνιηθήο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο
ιχζεο θαη ε δηάζεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ ζπγθεληξψζεθε απφ φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο
εηαηξείεο ηεο πξσηνβνπιίαο ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπκκεηέρνληα.
Λογιζµικό
Η ρξήζε ηνπ EDI απαηηεί πέξαλ ηεο αλάπηπμεο ησλ πξνηχπσλ θαη ηελ αλάπηπμε /
εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ ινγηζµηθνχ πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ φιε δηαδηθαζία.
Υλικό
Η εθαξκνγή ηνπ EDI δελ επεξεάδεηαη απφ ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εηαίξνη θαζψο κπνξεί λα ηξέμεη ζε νπνηνδήπνηε ππνινγηζηηθφ
ζχζηεκα.
Δίκησα
Η πινπνίεζε αληαιιαγήο µελπµάησλ EDI απαηηεί ηελ χπαξμε ηειεπηθνηλσληαθήο
ππνδνκήο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηηο ππεξεζίεο δηακήλπζεο.
Βήκα 3ν Παίξλνληαο ηεο απόθαζε γηα εθαξκνγή EDI (ΑΦΔΣΗΡΙΑ ΔΡΓΟΤ)

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ βεκάησλ ηεο κεζνδνινγίαο νη ζπκκεηέρνληεο
απνθάζηζαλ λα πξνρσξήζνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ EDI.ζηελ πινπνίεζε ηεο ιχζεο
EDI ζε πηινηηθφ επίπεδν one-to-one.
Βήκα 4ν Γηακνξθώλνληαο ηελ νκάδα εξγαζίαο θαη αλαγλωξίδνληαο ην
ζηόρν ηνπ έξγνπ
Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηα νθέιε

ηνπ EDI, ην ECR Cyprus,

δεκηνχξγεζε κηα πνιπζχλζεηε νκάδα εξγαζίαο (Δκπνξηθφ, Operations, IT, MIS) γηα
ην EDI απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
δηέπνπλ ην Κππξηαθφ εκπφξην.
Η νκάδα απνθάζηζε φηη ην ηειηθφ πξντφλ πνπ ζα παξαδψζεη είλαη πξσηφθνιινεγρεηξίδην εθαξκνγήο πηινηηθνχ EDI ζην βαζκφ επηθνηλσλίαο one-to-one. Γειαδή ηη
πξέπεη λα αθνινπζήζεη-πξνζέμεη θάπνηα εηαηξεία φηαλ ζέιεη λα πινπνηήζεη ην set-up
επηθνηλσλίαο κεηαμχ 2 κεξψλ.
Παξάιιεια, ζηφρεπζε ηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ:


Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ επηζηξνθψλ



Μείσζε πεξηηηνχ ρξφλνπ (FTEs)



Μείσζε ηεο ρξήζεο ραξηηψλ



Μείσζε ηνπ ρξφλνπ εηζαγσγήο λένπ item code (ιαλζάξηζκα)



Μείσζε ηνπ ρξφλνπ αιιαγήο barcode πξντφληνο

Καζνξίζηεθε ζπγθεθξηκέλν πιάλν γηα ην πηινηηθφ έξγν θαη απνθαζίζηεθαλ ηα
κελχκαηα πνπ ζα αληαιιάδνληαη κέζσ EDI.
Βήκα 5ν Δπηινγή ζπλεξγάηε γηα πινπνίεζε EDI
Η νκάδα εξγαζίαο εμέηαζε ηελ πηζαλή αλαγθαηφηεηα εμεηδηθεπκέλνπ παξφρνπ ιχζεο
EDI θαη δηεξεπλήζεθαλ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ παξφρνπ.
Χζηφζν, νη γλψζεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηφζν ζε ηερληθά φζν θαη ζε ιεηηνπξγηθά
ζέκαηα ζε πηινηηθφ επίπεδν one-to-one ήηαλ επαξθείο ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ
πινπνίεζε ηεο ιχζεο EDI.
Βαζηθφο ζπλεξγάηε ηεο νκάδαο ζηελ ηερληθή ιχζε ηεο νκάδαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο
ηεο εθαξκνγήο φπνπ απηέο ηαπηίδνληαλ κε πξφηππα απνηέιεζε ε GS1.
Ο GS1 είλαη «…έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο ν νπνίνο αθνζηψλεηαη ζηνλ
ζρεδηαζκφ θαη δεκηνπξγία ησλ παγθφζκησλ πξνηχπσλ θαη ιχζεσλ γηα βειηίσζε ηεο

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηελ αιπζίδα δήηεζεο θαη πξνζθνξάο
παγθφζκηα θαη ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο. Σν ζχζηεκα πξνηχπσλ GS1 είλαη ην πην
επξέσο

ζχζηεκα

εθαξκνγήο

πξνηχπσλ

(http://www.gs1.org/about/overview).

ηελ

ζηελ

εθνδηαζηηθή

Κχπξν

ππάξρεη

αιπζίδα…»
ε

Τπεξεζία

Κσδηθνπνίεζεο Κχπξνπ (πξψελ ΔΑΝ Κχπξνπ) GS1 πνπ εδξεχεη ζην Κππξηαθφ
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην απφ ην 1985 κέινο ηνπ Γηεζλνχο
Οξγαληζκνχ GS1 θαη κνλαδηθφο ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο
GS1 ζηελ Κχπξν. (http://www.gs1cy.org/).
Βήκα 6: Λεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο ξνήο ηωλ πιεξνθνξηώλ θαη ηωλ
δηαδηθαζηώλ
Η νκάδα εξγαζίαο πξνρψξεζε ζηε

ραξηνγξάθεζε ηεο ξνήο ησλ πθηζηάκελσλ

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ

ζην ηαμίδη κίαο παξαγγειίαο. ηφρνο ηεο

ραξηνγξάθεζεο

ήηαλ

ε

αλαγλψξηζε

ηεο

ξνήο

ησλ

δηαδηθαζηψλ

θαη

ησλ

πιεξνθνξηψλ, ε αλαγλψξηζε ηεο κνχξγαο (ιίπνπο), ν επαλαθαζνξηζκφο ησλ
δηαδηθαζηψλ κε πην απνδνηηθφ ηξφπν κέζσ EDI θαη ε δηαγξαθή αρξείαζησλ
εξγαζηψλ.
Πην ζπγθξηκέλα θαηαγξάθεθαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηα αθφινπζα ζηάδηα:
Λήψη
Παραγγελίασ

Eπεξεργαςία
Παραγγελίασ

Εκτζλεςη
Παραγγελίασ

Διανομή
Παραγγελίασ

Επιςτροφή
Παραγγελίασ

ε ζπλέρεηα ηεο θαηαγξαθήο, φια ηα βήκαηα ρσξίζηεθαλ ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο:
“Operations”: Βήκαηα πνπ πξνζζέηνπλ αμία θαη ε εηαηξεία είλαη δηαηεζεηκέλε λα
πιεξψζεη ππφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο
“Trasport” : Οπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε πνπ ε εηαηξεία πξνηηκά λα απνθεχγεη λα
πιεξψλεη γηα απηήλ
“Inspections”: Έιεγρνη γηα ηελ πνηφηεηα, πνζφηεηα ή θαη πιεξνθνξία ηνπ πξντφληνο
“Delay”: Καζπζηέξεζε είηε πξντφληνο είηε πιεξνθνξίαο πνπ νθείιεηαη ζε αλακνλή
απηψλ
Η ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηεί ηελ θαζεκεξηλή δεκηνπξγία θαη ηελ
επεμεξγαζία ηεξάζηηνπ φγθνπ εγγξάθσλ.

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ραξηνγξάθεζεο, ε αληαιιαγή ησλ εκπνξηθψλ
εγγξάθσλ ζην ηαμίδη 1 παξαγγειίαο απνηειεί κηα ρξνλνβφξα, αλαμηφπηζηε θαη
δαπαλεξή δηαδηθαζία:


29 δηαθ. βήκαηα



18 βήκαηα ζηνλ ιηαλέκπνξν



11 ζηνλ πξνκεζεπηή



53 θνξέο εκπιέθνληαη ζηειέρε (φρη πάληα δηαθνξεηηθά)



23 ψξεο ζπλνιηθά ( βήκαηα Υ ζηειέρε Υ ιεπηά βεκάησλ)

„Όπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο, ππάξρεη ζεκαληηθή επθαηξία
εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ ζην ηαμίδη κίαο παξαγγειίαο ηδηαίηεξα ζηηο θαηεγνξίεο
Inspection (40%) θαη Delays (23%) βι Πίλαθα 1.

Πίλαθαο 1 : Πνζνζηό ζπλνιηθνύ ρξόλνπ αλά θαηεγνξία νκαδνπνίεζεο

4 βήκαηα
=Transport
11% ηνπ ζπλ.
ρξόλνπ

8 βήκαηα=Delay
23% ηνπ ζπλ. ρξόλνπ

9 βήκαηα=Operations
26% ηνπ ζπλ. ρξόλνπ

8 βήκαηα=Inspection
40% ηνπ ζπλ. ρξόλνπ

Οη βαζηθέο δηαπηζηψζεηο απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ήηαλ
νη θάησζη:
Μείφζη ηης τρήζης ταρηιών:
Ιδηαηηεξφηεηα απνηέιεζε ε πνιηηηθή θππξηαθήο εηαηξείαο λα εθδίδεη κία παξαγγειία ζε
ηξία ηηκνιφγηα ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα πξντφληα π.ρ.
θαηεςπγκέλα, ambient θιπ.
Μείφζη ηοσ σθιζηάμενοσ τρόνοσ παραγγελιοληυίας:
Απφ ηελ θαηαγξαθή δηαπηζηψζεθε φηη 60% - 70% ηνπ ρξφλνπ ηνπ πσιεηή
αθηεξψλεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγγειηνιεςίαο.
Μείφζη ηοσ ποζοζηού επιζηροθών:
Οη θχξηεο αηηίεο επηζηξνθψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ιάζε ιφγσ ηεο αλππαξμίαο
εθαξκνγψλ EDI ήηαλ ηα ιάζνο barcodes θαη νη ιάζνο πνζφηεηεο.
Μείφζη ηοσ τρόνοσ παράδοζης και παραλαβής:
Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαγξαθήο επηβεβαηψζεθε ε παξαδνρή φηη
ππάξρνπλ non-added value δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηνπο ρξφλνπο
παξάδνζεο θαη παξαιαβήο.
Μείφζη ηοσ τρόνοσ ειζαγφγής νέοσ item code:
Ο ρξφλνο εηζαγσγήο λένπ item code ρσξίο ηελ εθαξκνγή EDI αλέξρεηαη ζην
δηάζηεκα ησλ 3σλ εβδνκάδσλ.
Μείφζη ηοσ τρόνοσ αλλαγής barcode προχόνηος:
Ο ρξφλνο αιιαγήο barcode πξντφληνο ρσξίο ηελ εθαξκνγή EDI αλέξρεηαη ζην
δηάζηεκα ησλ 3σλ εβδνκάδσλ.
Μείφζη περιηηών FTEs:
Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαγξαθήο επηβεβαηψζεθε ε παξαδνρή φηη
ππάξρνπλ non-added value δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε
εθαξκνγέο EDI θαη λα επηθέξνπλ κεηψζεηο ζε FTEs π.ρ. παξαγγειηνιεςία.
Βήκα 7ν Γηαζθαιίδνληαο ζπκκόξθωζε κε ηνπο θωδηθνύο EAN.UCC
Οη θσδηθνί EAN.UCC ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ κνλαδηθψλ
πξντφλησλ (κε GTIN) θαη ησλ ηνπνζεζηψλ (κε GLN) ζηελ εθαξκνγή EDI.

Η αλάγθε εμεχξεζεο θνηλψλ ηαπηνηήησλ δηαθάλεθε απφ ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο ηεο
νκάδαο εξγαζίαο. Η εθαξκνγή θνηλψλ θσδηθψλ ηαπηνπνίεζεο έρεη σο ζηφρν ν θάζε
θσδηθφο λα είλαη κνλαδηθφο θαη λα έρεη ηελ ίδηα εξκελεία γηα ην ζχλνιν ηεο αγνξάο.
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, είλαη αλαγθαία ε χπαξμε κηαο αξρήο πνπ ζα δηέπεη ηελ
έθδνζε ησλ θσδηθψλ EAN.UCC.
Η νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κνλαδηθψλ θσδηθψλ ζπλεξγάζηεθε κε
ηελ GS1 Cyprus. (http://www.gs1cy.org/)
Βήκα 8ν Δπηινγή ηεο ιύζεο IT γηα ιεηηνπξγία EDI (πάξνρνπ ηερληθώλ
ππεξεζηώλ)
Πξόηππα επηθνηλωλίαο: ην ζηάδην επηινγήο ηεο ΙΣ ιχζεο, ε νκάδα εξγαζίαο
αξρηθά εξεχλεζε ηα δηαζέζηκα πξφηππα ΔDI (πψο πξέπεη λα είλαη ην format θαη ε
δνκή ησλ EDI κελπκάησλ πνπ ζα αληαιιάζζνληαη) θαη απνθάζηζε λα εθαξκφζεη ην
πξφηππν GS1 - XML Business Message Standards, version 3.
Λνγηζµηθό: Γηα ηελ κεηαθνξά ησλ αξρείσλ ην πξσηφθνιιν πνπ επηιέρζεθε είλαη ην
ΑS2 (HTTP) ηεο GS1. Καηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο ε νκάδα
εμέηαζε επίζεο ηα πξσηφθνιια AS1 (SMTP email) θαη AS4 (Web Services) θαη
θαηέιεμε ζην πξσηφθνιιν AS2 θαζψο αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ηεο
Κππξηαθήο αγνξάο.
Η κεηαθνξά ησλ αξρείσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ AS2 πξσηνθφιινπ γίλεηαη κέζσ ηεο
open-source πιαηθφξκαο AS2 mendelson (http://as2.mendelson-e-c.com/), ε νπνία
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απεπζείαο επηθνηλσλίαο κε ηα ERP ησλ εηαηξεηψλ.
Βήκα 9ν Πηινηηθή εθαξκνγή-πξνεηνηκαζία γηα πινπνίεζε
Η εθαξκνγή ηνπ EDI πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθά ζην επηρεηξεκαηηθφ δεπγάξη
πξνκεζεπηή – ιηαλέκπνξνπ:


METRO FOODS TRADING LTD & ARGOSY TRADING LTD

Η νκάδα εξγαζίαο απνθάζηζε, ζε πξψην ζηάδην, ηα κελχκαηα πνπ ζα αληαιιάδνληαη
κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ λα είλαη ηα θάησζη.

ΛΗΦΗ
ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ

ΔΚΣΔΛΔΗ
ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ

ΓΙΑΝΟΜΗ
ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ

•REPLENISHMENT
PROPOSAL
Γηα ελεκέξσζε
πξνηεηλφκελεο
παξαγγειίαο απφ ηνλ
πξνκεζεπηή ζηνλ
ιηαλέκπνξν
•ORDER
Γηα ηελ επηβεβαίσζε
ηεο ηειηθήο επηζπκεηήο
παξαγγειίαο απφ ηνλ
ιηαλέκπνξν ζηνλ
πξνκεζεπηή

•ORDER RESPONSE
Γηα ηελ επηβεβαίσζε
ειεθηξνληθήο ιήςεο
ηεο παξαγγειίαο απφ
ηνλ πξνκεζεπηή

•DESPATCH ADVICE
Γηα λα ελεκεξψζεη ηνλ
ιηαλέκπνξν γηα ηελ
πνζφηεηα θαη ηνπο
θσδηθνχο πνπ ζα
αλακέλεη λα
παξαιάβεη, ηηο
απνζεθεπηηθέο
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα
παξαδνζνχλ θαη ηνλ
ρξφλν παξάδνζεο

•RECEIVING ADVICE
Γηα λα επηβεβαηψζεη ν
ιηαλέκπνξνο ζηνλ
πξνκεζεπηή ηη
παξάιαβε θπζηθά

Βήκα 10ν Τινπνίεζε EDI
Η κεζνδνινγία ηεο ηερληθήο πινπνίεζεο ηνπ ΔDI δηαρσξίζηεθε ζε ηξία κέξε.
I.

Αξρεία αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ

II.

Σερληθή δνκή ησλ αξρείσλ

III.

Σξφπνο κεηαθνξάο

Γηα ηελ ηερληθή δνκή ησλ αξρείσλ αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ε νκάδα
πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο ρσξίο φκσο λα απνθιείεη άιιεο κεζφδνπο πνπ
κειινληηθά κπνξεί λα αληηθαηαζηήζνπλ ε λα ζπκπιεξψζνπλ ηα πθηζηάκελα κνληέια,
αλαγλσξίδνληαο φηη ε επηινγή ησλ δχν ήηαλ επεξεαζκέλε απφ ηα πηινηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ.
Αρτεία Ανηαλλαγής Πληροθοριών
Σα ηέζζεξα αξρεία αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηα νπνία πινπνηήζεθε ε εθαξκνγή
είλαη:
 Αξρείν αληηζηνίρεζεο Master Data (Απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ ιηαλέκπνξν)
 Πξφηαζε Παξαγγειίαο (Απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ ιηαλέκπνξν)
 Δληνιή παξαγγειίαο (Απφ ηνλ ιηαλέκπνξν ζηνλ πξνκεζεπηή)
 ηνηρεία πσιήζεσλ (Live ή πεξηνδηθά απφ ηνλ ιηαλέκπνξν ζηνλ πξνκεζεπηή)

Τετνική δομή ηφν αρτείφν
Η δνκή ησλ αληαιιαζζφκελσλ αξρείσλ ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηα πξσηφθνιια ηεο
GS1, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θππξηαθέο ηδηνκνξθίεο.
Τρόπος Μεηαθοράς
Γηα ηελ κεηαθνξά ησλ αξρείσλ ην πξσηφθνιιν πνπ επηιέρζεθε είλαη ην ΑS2 (HTTP)
ηεο GS1.
Βήκα 11 Έιεγρνο-Αμηνιόγεζε Τινπνίεζεο EDI
Ο έιεγρνο-αμηνιφγεζε Τινπνίεζεο EDI γίλεηαη:


επί ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο EDI



επί ησλ απνηειεζκάησλ κε ηνπ ζηφρνπο



γηα ηε δηαγξαθή αρξείαζησλ δηαδηθαζηψλ

Η νκάδα εξγαζίαο αλαγλψξηζε άκεζα νθέιε ηδηαίηεξα ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ
απφ δηαδηθαζίεο πνπ δελ είραλ πξνζηηζέκελε αμία κε εθηίκεζε εμνηθνλφκεζεο 4 FTEs
(full time equivalent) ζηνλ ιηαλέκπνξν. Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθε αζθάιεηα θαηά
ηελ

αληαιιαγή

πιεξνθνξηψλ

–κελπκάησλ

(εκπηζηεπηηθφηεηα

δηακέζνπ

πηζηνπνίεζεο) ελψ δνκήζεθε ε επηθνηλσλία γηα νξζφηεηα δεδνκέλσλ θαη βειηίσζε
ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηή-ιηαλέκπνξνπ.
Βήκα 12 Αλάπηπμε έξγνπ EDI
Η νκάδα εξγαζίαο ζηνρεχεη παξάιιεια ζηελ δεκηνπξγία λέσλ κελπκάησλ θαη
πινπνίεζε λέσλ πξαθηηθψλ κε ηελ ζηαδηαθή πξνζζήθε λέσλ εκπνξηθψλ
ζπλεξγαηψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρεη ήδε επηθνηλσλήζεη κε αξηζκφ πξνκεζεπηψλ θαη
ιηαλέκπνξσλ γηα πξνρσξήζεη κε ζπλεξγαζία ζην θνκκάηη απηφ.

