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“Forecasting is the art of saying what will happen, and
then explaining why it didn’t…”

Anonymous (communicated by Balaji Rajagopalan)
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Σύνοψη
Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται την αναβάθμιση των διαδικασιών της
ζήτησης κατά την εφαρμογή και ανάπτυξη νέου ERP στην εταιρεία ΖΗΤΑ ΑΕ, μια
εταιρεία που ανήκει στο χώρο της Ζυθοποιίας.
Ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί στον κλάδο της ζυθοποιίας έχει οδηγήσει τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, στην υιοθέτηση διαφόρων
μεθόδων προώθησης των προϊόντων τους, με στόχο τη μεγιστοποίηση των
πωλήσεών τους. Εκτός

από τις διαφημιστικές καμπάνιες και τα προωθητικά

προϊόντα των εμπορικών τους σημάτων μέσω διαφόρων προσφορών προς το
καταναλωτικό κοινό, επενδύουν ολοένα και περισσότερο στον εκσυγχρονισμό του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος τους και αναπτύσσουν πληροφοριακά συστήματα
προκειμένου να υπάρχει άμεση ροή πληροφοριών μεταξύ των λειτουργικών τους
μονάδων.
Με αυτό τον τρόπο, διευκολύνεται η ροή πληροφοριών μεταξύ των λειτουργικών
μονάδων ώστε να γίνεται αξιόπιστη πρόβλεψη αναγκών, σωστή λήψη αποφάσεων,
ταχεία και αποτελεσματική προμήθεια υλικών, ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων,
οικονομική διαχείριση, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και διανομή αγαθών και
υπηρεσιών. Αυτό σηματοδοτεί αύξηση της ανταγωνιστικότητα τους, μέσα από τη
μείωση του κόστους και την καλύτερη λειτουργία όλων των τμημάτων της.
Η εταιρεία ΖΗΤΑ ΑΕ, τον τελευταίο χρόνο εστιάζει στην εσωτερική της
αναδιοργάνωση και στην εφαρμογή νέου ERP (SAP 4 HANA)1, το οποίο θα οδηγήσει
σε ομογενοποίηση και αναβάθμιση των λειτουργιών όλων των τμημάτων της
εταιρείας. Οι δυνατότητες του νέου ERP εμπίπτουν στην ανάπτυξη όλων των
τμημάτων (Οικονομική Διαχείριση (FI), Ελεγκτική (CO), Διαχείριση Υλικών (MM),
Πωλήσεις και Διανομή (SD), Προγραμματισμός Παραγωγής (PP), Διαχείριση Έργων
(PS), Συντήρηση Εγκαταστάσεων (PM), Ποιοτικός Έλεγχος (QM), Διαχείριση
Ανθρώπινου Δυναμικού (HCM)) και στην άρτια λειτουργική ενσωμάτωσή τους στη
νέα λειτουργία.
1

Το SAP ERP είναι επιχειρηματικό λογισμικό στην κατηγορία των ERP (Enterprise Resource Planning) που καλύπτει τις
λειτουργικές περιοχές: Οικονομική Διαχείριση (FI), Ελεγκτική (CO), Διαχείριση Υλικών (MM), Πωλήσεις και Διανομή (SD),
Προγραμματισμός Παραγωγής (PP), Διαχείριση Έργων (PS), Συντήρηση Εγκαταστάσεων (PM), Ποιοτικός Έλεγχος (QM),
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HCM) κλπ. (www.Wikipedia.com)
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Η προσέγγιση μέσω του νέου ERP είναι καταλυτική για την ομογενοποίηση και
λειτουργικότητα της εταιρείας καθότι είναι ορατή η δυσκολία των υφιστάμενων
διαδικασιών, η υπάρχουσα εταιρεία είναι αποτέλεσμα πέντε (5) σχεδόν διαδοχικών
εξαγορών και συγχωνεύσεων

με εταιρίες με διαφορετικά συστήματα και

κουλτούρες κάτι που έχει ως απόρροια τη δυσκολία δημιουργίας και αντίληψης
διαδικασιών, της συνεργασίας και ανάληψης αποφάσεων, της ανάγκης αλλαγής και
εξέλιξης,.
Επιπρόσθετα, με την υφιστάμενη κατάσταση, η πρόβλεψη καθίσταται ιδιαίτερα
δύσκολη καθότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα συστήματα προβλέψεων παρά ένα
"απλοϊκό" εργαλείο που δεν χρησιμοποιεί καμία στατιστική υποβοήθηση. Σε
συνδυασμό με την εποχικότητα η οποία διέπει το προϊόν της μπύρας, η ακρίβεια
πρόβλεψης καθίσταται ζωτικής σημασίας καθότι η μη ακρίβεια μπορεί να οδηγήσει
σε σημαντικές ελλείψεις εν μέσω της καλοκαιρινής περιόδου ή σε ένα “ζεστό”
φθινόπωρο καθώς επίσης σε υπέρογκα αποθέματα σε ένα “ψυχρό” καλοκαίρι, τα
οποία οδηγούν σε δέσμευση πόρων, χρημάτων και τελικά στην απαξίωση των
προϊόντων λόγω χρόνου ζωής. Συνεπώς, η ακριβέστερη πρόβλεψη της ζήτησης των
πελατών, η βελτίωσης της εξυπηρέτηση τους, μειώνουν όλα τα κόστη που
προκύπτουν από την αβεβαιότητα της ζήτησης.
Μέσω των παραπάνω αναφορών αναδεικνύεται η σημαντικότητα της δημιουργίας
τμήματος Demand Planning και της συμμετοχής μου στη δημιουργία αυτού. Η
προσπάθεια μου για ακριβείς προβλέψεις , είναι ο συνδετικός κρίκος μιας αλυσίδας
που οδηγεί σε προμήθειες, προγράμματα παραγωγής, δέσμευση χρημάτων και
πόρων, και καταλήγει σε περίπτωση λάθους σε overstock προϊόντων, σε κακό
customer service λόγω ελλείψεων ή και σε διοχέτευση προϊόντων σε αρκετά
προχωρημένο χρόνο ζωής (κοντόληκτα) στον τελικό καταναλωτή. Η ειδοποιός
διαφορά από τον άμεσο ανταγωνιστή είναι η δημιουργία ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος το οποίο επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ισχυρού customer
service.
Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν στην παρούσα διπλωματική είναι:
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A. H εισαγωγική παρουσίαση της ΖΗΤΑ ΑΕ, προφίλ εταιρείας, παρουσίαση των
προϊόντων της και της δομής του πελατολογίου της (off trade, on trade). Επίσης
στοιχεία αναφορικά με τον ανταγωνισμό και την ένταση του στο συγκεκριμένο
κλάδο.
B. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί η υφιστάμενη κατάσταση (as-is) αναφορικά με τις
λειτουργίες order processing, διαχείρισης των αποθεμάτων και forecasting. Θα
αποτυπωθεί ο τρόπος λειτουργίας, οι υφιστάμενες διαδικασίες, η αποτίμηση των
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της υφιστάμενης λειτουργίας και οι λόγοι που
χρειάζεται η νέα προσέγγιση μέσω του νέου ERP. Η σημαντικότητα της αλλαγής και
που στοχεύει.
Γ. Μια συνοπτική παρουσίαση του project εφαρμογής του νέου ERP, τμήματα που
θα ενοποιηθούν, πλεονεκτήματα καθώς και ο ρόλος της συγγραφέα στο
συγκεκριμένο εταιρικό εγχείρημα, η υποστήριξη από την διοίκηση και τους
συμβούλους για την εφαρμογή του SAP.
Στη συνέχεια και πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν τα μοντέλα πρόβλεψης της
ζήτησης (forecasting), τα οποία θα ενταχθούν στο νέο ERP. Θα πραγματοποιηθεί η
ανάλυση των τεσσάρων μοντέλων (Εκθετική εξομάλυνση χωρίς τάση, Εκθετική
εξομάλυνση με τάση, Εκθετική εξομάλυνση με αποσβεσμένη τάση, Γραμμική
εκθετική εξομάλυνση).
Δ. Οι επιλεγμένες μέθοδοι πρόβλεψης εφαρμόζονται σε τρείς οικογένειές
προϊόντων της εταιρείας

και αξιολογούνται ως προς την επίδοση της ακρίβειας

τους με βάση τα σφάλματα πρόβλεψης (μέσο τετραγωνικό σφάλμα). Θα
αναπτυχθεί η διαδικασία αξιολόγησης των μοντέλων ως προς την επιλογή του
βέλτιστου. Σε ένα δεύτερο στάδιο, τα βέλτιστα μοντέλα ανά προϊόν όπως
προσδιορίζονται από τη διαδικασία αξιολόγησης θα προταθούν στην εταιρεία ώστε
να εφαρμοστούν και να αξιολογηθεί η ακρίβεια τους σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα
μέσω του νέου ERP.
Τα

αποτελέσματα

συγκρίνονται

με

την

υφιστάμενη

πραγματοποιείται συνάντηση με το εμπορικό τμήμα

κατάσταση

και

για την αξιοποίηση των

δεδομένων. Παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες ιδιαιτερότητες αναφορικά με τη
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σύγκριση των αποτελεσμάτων του στατιστικού μοντέλου με εκείνα του τμήματος
πωλήσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις δόθηκε υπερεκτίμηση αναφορικά με προϊόντα
και το τελικό αποτέλεσμα στο οποίο ήταν πλησιέστερα τα στατιστικά, ήταν
χαμηλότερο έως και 800.000 κιβώτια σε ετήσια βάση ανά προϊοντική οικογένεια. Σε
αρκετές επίσης περιπτώσεις, οι προβλέψεις των πωλήσεων δεν είχανε αίσθηση της
ανοδικής πορείας των προϊόντων κάτι που ήταν εμφανές από την αποτύπωση των
στατιστικών και σε αρκετές περιπτώσεις έφτανε σε ετήσια βάση τα 400.000 κιβώτια
η απόκλιση προς ανά προϊοντική οικογένεια. Επίσης σημαντική είναι η μηνιαία
διαφορά που παρουσιάζεται στην αποτύπωση κιβωτίων (phasing) ανάμεσα στο
πραγματικό αποτέλεσμα και σε αυτό που έχει σχεδιαστεί από τις πωλήσεις κάτι το
οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μηνιαία εταιρική λειτουργία.
Ε. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα αναφορικά με τα νέα δεδομένα στη
διαχείριση της ζήτησης όσο και με τη ευρύτερη λειτουργία της ΖΗΤΑ Α.Ε, κατά την
εφαρμογή του νέου ERP. Υπολογίζεται πλέον συντελεστής εποχικότητας σε μηνιαία
βάση και δεν υφίσταται απλά ένας συντελεστής προσέγγισης της συμπεριφοράς
των κωδικών του για την πορεία των πωλήσεων ανά εβδομάδα. Υπάρχει πλέον
εικόνα της ζήτησης ανά εγκατάσταση – κέντρο διανομής – με αποτέλεσμα να
παρέχεται σημαντική βοήθεια στον προγραμματισμό. Ως προεκτάσεις της ακριβής
διαχείρισης της ζήτησης, είναι η αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων όπου
πλέον υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση των αποθεμάτων (Stock Report). Η
νέα κατάσταση δημιουργεί εργαλεία και μεθοδολογίες ώστε να λειτουργήσει ένα
ERP, το οποίο θα πρεσβεύει μια νέα κουλτούρα και δίνει την ικανότητα δημιουργίας
μιας lean εταιρείας.
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Abstract
This thesis describes the effort to improve the process of demand planning in ZITA
SA, a company which belongs in the beer breweries section, as part of a project to
implement a new ERP system.
The prevalent competition in the brewing industry is intense and has led to the
adoption of various methods to promote products sales. In addition to the
advertising campaigns and the promotional products included in various offers to
the consumers, the breweries invest more and more in the modernization of their
business environment and in the development of information systems in order to
improve direct flow of information between the functional units.
The flow of information between functional units is thus facilitated and leads to a
reliable prediction of needs, proper decision making, prompt and efficient sourcing,
efficient inventory management, and improved financial management, human
resources management and distribution of goods and services. This leads to
increased competitiveness through cost reductions and more efficient operations in
all functional units.
To this effect, ZITA SA in the last year realized an internal reorganization along with
the implementation of a new ERP system (SAP 4 HANA), which are expected to lead
to the homogenization and improvement of the processes in all company
departments. The capabilities of the new ERP system which includes the modules:
Financial Management (FI), Controlling (CO), Materials Management (MM), Sales
and Distribution (SD), Production Planning (PP), Project Management (PS),
Maintenance (PM), Quality Control (QM), Human Resource Management (HCM), will
lead to a highly functional integration of information in the redesigned operations.
The new ERP is expected to act as a catalyst for the homogenization and increased
functionality of the company as the difficulties in the existing procedures were very
evident, It should be noted that the existing company is the result of five (5) almost
successive acquisitions and mergers with companies with different systems and
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cultures which created processes that were difficult to understand, and an obvious
need for better cooperation and decision-taking.
This thesis focuses on the capabilities provided by the new ERP system, regarding
operational planning and the long term planning, and more specifically, on the
product demand forecasting, and on their implementation through my participation
in the project. This led to the creation of a new, structured department for demand
planning, (which was non-existent in the previous organization) and new procedures,
based on the new ERP. Through the above the importance of demand planning and
implementation was highlighted for the whole enterprise, as it provided the missing
link in a chain leading to procurement, production schedules, commitment of money
and resources, and which results, in case of error, in overstocking of products or bad
customer service due to stock-outs and the channeling of products to the final
consumer that are close to the expiry date.
With the previous situation, the provision of forecasts was particularly difficult
because there were no particular forecasting systems, and only a "simplistic" tool
was used, without any statistical assistance. Furthermore, the tool did not
differentiate product offers from normal sales and included "noisy figures" which
were due to events such as price increases or increases of excise tax. This in turn led
to false conclusions regarding sales trends and created errors in the forecasts.
As there is a strong seasonality which governs the sales of beer, prediction accuracy
becomes a critical issue, because errors in the forecasts can lead to significant stockouts in the midst of the summer season or in a “warm “autumn, or alternatively, to
huge inventories in a “cold” summer with the unneeded commitment of resources,
money and the accompanying depreciation of products’ life. Consequently, the
accurate prediction of customer demand improves customer service and reduces all
costs arising from the uncertainty of demand.
The thesis includes the following sections:
A. The presentation of the company profile of ZITA SA, presentation of its products
and its clientele structure (off trade / on trade). Data is provided on the competition
and its intensity within the particular industry.
14
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B. The current situation (as-is) regarding order processing, inventory management
and forecasting. This includes the way operations were organized, the existing
procedures, the assessment of strengths and weaknesses of the existing operations
and the reasons why a new approach was needed through the new ERP.
C. A brief presentation of the project for the implementation of the new ERP, the
departments that will be unified and the advantages of the new system. The role of
the writer in this specific corporate venture which was supported by management
team and consultants. Then, more specifically the demand forecasting models
(forecasting) will be developed and integrated into the new ERP. This includes the
evaluation of four methods for forecasting (Simple Exponential smoothing,
Exponential smoothing with trend, Exponential smoothing with damped trend, linear
exponential smoothing), that were included in the model.
D. In this section the selected forecasting methods were evaluated, to test their
accuracy, the methods were applied to three families of company products using
historical data. The accuracy of the forecasts produced was then measured using the
mean square error. The best model for each product family was selected. In a second
stage, the best models for each product will be selected after their accuracy in the
short term has been assessed through the new ERP.
After the start of operations using the new ERP module, the forecasts produced
were compared to the forecasts produced by the previous “simplistic” tool, in a
meeting with the commercial department. We observed that in several cases, was
given an excessive prediction concerning products and the end result which was
nearer the statistics which was lower as 800,000 cases annually per family product.
In many cases also, sales forecasts had no sense of the upward trend of products
something that was evident from the depiction of statistics. This deviation, in some
cases, reached annually 400,000 cases per family product. Also important is the
monthly difference (phasing) between the actual result and that depicted by the
commercial department. This has significant impact on the monthly corporate
function.
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Ε. Finally we present the conclusions on demand management and the broader
functioning of ZITA SA after the implementation of the new ERP. Now, it is calculated
the seasonality factor on a monthly basis and there is not simply a behavioral
approach rate of the sales progress codes per week as it was in the past.
Additionally, there is also a picture of demand per facility - distribution center which ensures a great help in planning. An extension of the accurate demand
management is the effective management of stocks where there is more information
on level of stocks (Stock Report). The new situation creates tools and methodologies
to operate an ERP, which advocates a new culture and gives us the ability to create a
lean company.
1. Εισαγωγή - Παρουσίαση της Ζυθοποιίας «ΖΗΤΑ ΑΕ»
Η ΖΗΤΑ ΑΕ, ελληνική ζυθοποιία, ξεκίνησε πλήρη δραστηριότητα το έτος 2000. Μέχρι
και το έτος 2008 η δραστηριότητά της αφορούσε στην εκμετάλλευση του εμπορικού
σήματος ΖΗΤΑ HELLAS. Το 2009 εξαγοράστηκε και συγχωνεύθηκε με απορρόφηση
από την εταιρεία «Ελληνική Ζυθοποιία», διατηρώντας την επωνυμία της. Αμιγώς
Ελληνική εταιρεία, η ΖΗΤΑ ΑΕ, έχοντας δύο ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής σε Θήβα
και Θεσσαλονίκη, κατάφερε μέσα σε τέσσερα χρόνια να αναβιώσει με μεγάλη
επιτυχία τη μπύρα ΖΗΤΑ HELLAS κάνοντάς τη μια από τις πρώτες μπύρες στην
προτίμηση του καταναλωτικού κοινού. Το 2013 η ΖΗΤΑ ΑΕ συγχωνεύεται με την
King Brewery, όμιλο Δανέζικων συμφερόντων με ενεργή παρουσία στον κλάδο της
ζυθοποιίας στην Ελλάδα και με ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από
ελληνικές μπύρες αλλά και εισαγόμενους κωδικούς. Με την συγχώνευση, ο όμιλος
King Brewery έχει το 51% και η παλιοί μέτοχοι της ΖΗΤΑ ΑΕ έχουν το 49%. Με την
συγχώνευση, η νέα ΖΗΤΑ ΑΕ διαθέτει πλέον δύο (2) μονάδες παραγωγής καθώς και
τέσσερα (4) κέντρα διανομής με πανελλαδική κάλυψη, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και
Κρήτη. Είναι πλέον η 2η μεγαλύτερη Ζυθοποιία στην Ελλάδα με ένα διευρυμένο
χαρτοφυλάκιο προϊόντων, με μπύρες ελληνικής παραγωγής, όπως η ΖΗΤΑ Hellas και
η ZHTA Green, εισαγόμενες, ιδιαίτερα δημοφιλείς μπύρες καθώς και άλλα προϊόντα
όπως μηλίτες και σόδες.
Οργανωτικά, η ΖΗΤΑ ΑΕ αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:
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Διοίκηση



Marketing



Supply chain



Sales / On Trade & Convenience



Sales off Trade



Human Resources



Business Development & Integration

Η ΖΗΤΑ ΑΕ απασχολεί σήμερα περίπου 480 άτομα.
1.1 Προϊόντα
Το χαρτοφυλάκιο της Ζυθοποιίας ΖΗΤΑ ΑΕ είναι από τα πλέον διευρυμένα
χαρτοφυλάκια στην Ελλάδα περιλαμβάνοντας μπύρες ελληνικής παραγωγής αλλά
και εισαγόμενες με ποικιλία σε τύπους μπύρας. Επίσης, περιλαμβάνει μηλίτες,
σόδες και tonic.
1.1.1 Ελληνικές Μπύρες
ΖΗΤΑ Hellas: Ξανθιά μπύρα Lager η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην
Ελλάδα. Έχει 5% περιεκτικότητα σε αλκοόλ και άρωμα βύνης. Διατίθεται στις
παρακάτω συσκευασίες:


Μπουκάλι

500ml:

σε

μεμονωμένη

επιστρεφόμενη

φιάλη

και

σε

πολυσυσκευασία των 4 φιαλών


Μπουκάλι 330ml: σε μεμονωμένη επιστρεφόμενη φιάλη



Παραδοσιακό μπουκάλι 330ml: σε μεμονωμένη μη επιστρεφόμενη φιάλη
και σε πολυσυσκευασία των 4 φιαλών



Κουτί 500ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί και σε
πολυσυσκευασία 4 κουτιών



Κουτί 330ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί και σε
πολυσυσκευασία των 6 κουτιών
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Βαρέλι: διατίθεται σε επιλεγμένα σημεία (κρύα αγορά) σε όλη την Ελλάδα

ΖΗΤΑ Dark: Premium μαύρη Lager, η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην
Ελλάδα. Έχει 5,2% περιεκτικότητα σε αλκοόλ και συνδυασμό αρωμάτων μήλου,
μπανάνας, καραμέλας και φεσκοψημένης βύνης. Διατίθεται στις παρακάτω
συσκευασίες:


Παραδοσιακό μπουκάλι 330ml: σε μεμονωμένη μη επιστρεφόμενη φιάλη
και σε πολυσυσκευασία των 4 φιαλών



Κουτί 500ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί και σε
πολυσυσκευασία 4 κουτιών



Βαρέλι 20lt: διατίθεται σε επιλεγμένα σημεία (κρύα αγορά) σε όλη την
Ελλάδα

ΖΗΤΑ R: Μπύρα Weiss, σταρένια, αφιλτράριστη, με φυσική θολότητα, συστατικά
άριστης ποιότητας και από ελληνικό σιτάρι. Έχει 5,4% περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
Διατίθεται στις παρακάτω συσκευασίες:


Παραδοσιακό μπουκάλι 330ml: σε μεμονωμένη μη επιστρεφόμενη φιάλη
και σε πολυσυσκευασία των 4 φιαλών



Παραδοσιακό μπουκάλι 500ml: σε μεμονωμένη μη επιστρεφόμενη φιάλη



Βαρέλι 20lt: διατίθεται σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα

ΖΗΤΑ-GREEN: Ξανθιά μπύρα Lager η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην
Ελλάδα. Έχει 5% περιεκτικότητα σε αλκοόλ και άρωμα βύνης. Διατίθεται στις
παρακάτω συσκευασίες:


Μπουκάλι

500ml:

σε

μεμονωμένη

επιστρεφόμενη

φιάλη

και

σε

πολυσυσκευασία των 4 φιαλών


Μπουκάλι 330ml: σε μεμονωμένη επιστρεφόμενη φιάλη



Κουτί 500ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί και σε
πολυσυσκευασία 4 κουτιών



Κουτί 330ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί και σε
πολυσυσκευασία των 6 κουτιών
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DM Modular/ DM Flex: διατίθεται σε επιλεγμένα σημεία (κρύα αγορά) σε
όλη την Ελλάδα

ΖΗΤΑ – GREEN –Ragler: Φυσικά δροσιστικό ποτό από μπύρα και χυμό λεμονιού,
φτιαγμένο από ξανθιά μπύρα και χυμό από φρέσκα λεμόνια. Έχει περιεκτικότητα σε
αλκοόλ 2%. Διατίθεται στις παρακάτω συσκευασίες:


Μπουκάλι

500ml:

σε

μεμονωμένη

επιστρεφόμενη

φιάλη

και

σε

πολυσυσκευασία των 4 φιαλών


Μπουκάλι 330ml: σε μεμονωμένη επιστρεφόμενη φιάλη



Κουτί 330ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί και σε
πολυσυσκευασία των 4 κουτιών

1.1.2 Εισαγόμενες μπύρες
KING Pilsner: Περιέχει ποικιλίες κριθαριού και λυκίσκου που ζυμώνονται και
ωριμάζουν αργά στη Γερμανία. Έχει 5 % περιεκτικότητα σε αλκοόλ και Διατίθεται
στις παρακάτω συσκευασίες:


Μπουκάλι

500ml:

σε

μεμονωμένη

επιστρεφόμενη

φιάλη

και

σε

πολυσυσκευασία των 4 φιαλών


Μπουκάλι 330ml: σε μεμονωμένη επιστρεφόμενη φιάλη



Κουτί 500ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί και σε
πολυσυσκευασία 4 κουτιών



Κουτί 330ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί και σε
πολυσυσκευασία των 6 κουτιών



DM Modular/ DM Flex: διατίθεται σε επιλεγμένα σημεία (κρύα αγορά) σε
όλη την Ελλάδα

BEERDOM Premium: All Malt Premium μπύρα, με χαρακτηριστική γεύση από το
μοναδικό λυκίσκο που περιέχει, παρασκευάζεται στη Δανία. Έχει 5 %
περιεκτικότητα σε αλκοόλ και διατίθεται στις παρακάτω συσκευασίες:
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Μπουκάλι

500ml:

σε

μεμονωμένη

επιστρεφόμενη

φιάλη

και

σε

πολυσυσκευασία των 4 φιαλών


Μπουκάλι 330ml: σε μεμονωμένη επιστρεφόμενη φιάλη



Κουτί 330ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί και σε
πολυσυσκευασία των 4 κουτιών



Draught Master, Taps, Select 10, DM Modular: σε επιλεγμένα σημεία (κρύα
αγορά) στην Ελλάδα

MexicanBeer: Ξανθιά lager μπύρα, παράγεται στο Μεξικό Έχει 4, 6 %
περιεκτικότητα σε αλκοόλ και διατίθεται στην παρακάτω συσκευασία:


Φιάλη 355ml

900BERGEN: Μοναστηριακή μπύρα που παρασκευάζεται στο Βέλγιο. σε 3
εναλλαγές: Blonde (αλκοόλ 6,7%), Double (αλκοόλ 6,5%) και Blanchel (αλκοόλ 6%)
και είναι διαθέσιμη σε:


φιάλη 330ml (μη επιστρεφόμενη)



Βαρελίσια 20L σε επιλεγμένα σημεία (κρύα αγορά) στην Ελλάδα

HenniPL: Έχει 5 % περιεκτικότητα σε αλκοόλ και Διατίθεται στις παρακάτω
συσκευασίες:


Μπουκάλι

500ml:

σε

μεμονωμένη

επιστρεφόμενη

φιάλη

και

σε

πολυσυσκευασία των 4 φιαλών


Κουτί 500ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί και σε
πολυσυσκευασία 4 κουτιών



Κουτί 330ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί και σε
πολυσυσκευασία των 6 κουτιών



Βαρελίσια: διατίθεται σε επιλεγμένα σημεία (κρύα αγορά) σε όλη την
Ελλάδα

GUESBEER: Παράγεται στην Ιρλανδία, μαύρη μπύρα με κρεμώδη αφρό, άρωμα
καβουρδισμένης καραμέλας. Διατίθεται στους παρακάτω τύπους και συσκευασίες:
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Original: Φιάλη 330ml O/W σε 3pack Ανθρακούχα Stout Alc 5% vol



Kουτί 440ml σε 4pack, Βαρελίσια (κρεμώδης) Stout στην πρακτική
συσκευασία του Κουτιού Alc 4,2% vol



OFF TRADE: Promo Kουτί 440ml, 3 + ποτήρι δώρο



Βαρέλι 30lt, Kρεμώδης Stout, Alc 4,3% vol

RedIrish: Μοναστηριακή κόκκινη μπύρα που παράγεται στην Ιρλανδία. Ιρλανδέζικη
βύνη ελαφρώς καβουρδισμένη διατίθεται μόνο σε Bαρέλι 30lt, με Alc 4, 3% vol.
SBeer: Βαυαρική weisse μπύρα από σιτάρι, μπύρα διπλής ζύμωσης και
χρησιμοποιείται σιτάρι κατά την παρασκευή της. H κύρια ζύμωση γίνεται σε
ανοιχτές δεξαμενές και στη συνέχεια εμφιαλώνεται και ακολουθεί η δεύτερη
ζύμωση μέσα στις φιάλες. Περιεκτικότητα σε αλκοόλ 5,4%. Διατίθεται σε:


Φιάλη 500ml



Βαρέλι 20L

Σόδα και τόνικ
TTR: διατίθεται στις παρακάτω συσκευασίες:


Γυάλινη Φιάλη 250 ml



Κουτί 330 ml



PET Φιάλη 500 ml



4pack PET Φιάλη 500 ml



6pack Κουτί 330 ml



4pack Κουτί 330 ml

Μηλίτες:
SummersBy: 2 γεύσεις: Μήλο & Βατόμουρο με αλκοολικό βαθμό: 4, 5%. Υψηλής
ποιότητας μηλίτης, που δημιουργείται από την ζύμωση χυμού μήλου, μαζί με
προσθήκη χυμού μήλου, ζάχαρης και φυσικών αρωμάτων. Περιέχει 17,5% φυσικό
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χυμό μήλου, χωρίς πρόσθετα τεχνητά γλυκαντικά ή χρώματα, 55Κcal / 100ml,
Κιβώτιο: 24X330ml Φιάλες. Διάρκεια ζωής: 9 μήνες
Μ-Μηλίτης: παράγεται στην Ιρλανδία από 17 διαφορετικές ποικιλίες μήλων.
Διανέμεται σε περιοχές με πολλούς Βρετανούς τουρίστες. Αλκοόλ: 4,5%. Διατίθεται
σε:


Μπουκάλι 500ml



Μπουκάλι 330ml



Βαρέλι 20lt σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με το χαρτοφυλάκιο της ΖΗΤΑ:
Προϊόν

Συσκευασία

ΖΗΤΑ Hellas

Μπουκάλι 500ml: σε μεμονωμένη επιστρεφόμενη φιάλη και
σε πολυσυσκευασία των 4 φιαλών
Μπουκάλι 330ml: σε μεμονωμένη επιστρεφόμενη φιάλη
Παραδοσιακό

μπουκάλι

330ml:

σε

μεμονωμένη

μη

επιστρεφόμενη φιάλη και σε πολυσυσκευασία των 4 φιαλών
Κουτί 500ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί
και σε πολυσυσκευασία 4 κουτιών
Κουτί 330ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί
και σε πολυσυσκευασία των 6 κουτιών
Βαρέλι 20lt
ΖΗΤΑ Dark

Παραδοσιακό

μπουκάλι

330ml:

σε

μεμονωμένη

μη

επιστρεφόμενη φιάλη και σε πολυσυσκευασία των 4 φιαλών
Κουτί 500ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί
και σε πολυσυσκευασία 4 κουτιών
Βαρέλι 20lt
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ΖΗΤΑ R

Παραδοσιακό

μπουκάλι

330ml:

σε

μεμονωμένη

μη

επιστρεφόμενη φιάλη και σε πολυσυσκευασία των 4 φιαλών
Παραδοσιακό

μπουκάλι

500ml:

σε

μεμονωμένη

μη

επιστρεφόμενη φιάλη
Βαρέλι 20lt:
ΖΗΤΑ-GREEN

Μπουκάλι 500ml: σε μεμονωμένη επιστρεφόμενη φιάλη και
σε πολυσυσκευασία των 4 φιαλών
Μπουκάλι 330ml: σε μεμονωμένη επιστρεφόμενη φιάλη
Κουτί 500ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί
και σε πολυσυσκευασία 4 κουτιών
Κουτί 330ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί
και σε πολυσυσκευασία των 6 κουτιών
DM Modular
DM Flex

ΖΗΤΑ – GREEN – Μπουκάλι 500ml: σε μεμονωμένη επιστρεφόμενη φιάλη και
Ragler

σε πολυσυσκευασία των 4 φιαλών
Μπουκάλι 330ml: σε μεμονωμένη επιστρεφόμενη φιάλη
Κουτί 330ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί
και σε πολυσυσκευασία των 4 κουτιών

KING Pilsner

Μπουκάλι 500ml: σε μεμονωμένη επιστρεφόμενη φιάλη και
σε πολυσυσκευασία των 4 φιαλών
Μπουκάλι 330ml: σε μεμονωμένη επιστρεφόμενη φιάλη
Κουτί 500ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί
και σε πολυσυσκευασία 4 κουτιών
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Κουτί 330ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί
και σε πολυσυσκευασία των 6 κουτιών
DM Modular
DM Flex
BEERDOM

Μπουκάλι 500ml: σε μεμονωμένη επιστρεφόμενη φιάλη και
σε πολυσυσκευασία των 4 φιαλών
Μπουκάλι 330ml: σε μεμονωμένη επιστρεφόμενη φιάλη
Κουτί 330ml: σε μεμονωμένο μεταλλικό ανακυκλώσιμο κουτί
και σε πολυσυσκευασία των 4 κουτιών
Draught Master
Taps
Select 10
DM Modular

MexicanBeer

Φιάλη 355ml

900BERGEN

Φιάλη 330ml
Βαρέλι 20L

HenniPL

Μπουκάλι 500ml
Κουτί 330ml
Βαρέλι 20lt

GUESBEER

Φιάλη 330ml
Kουτί 440ml σε 4pack
Promo Kουτί 440ml
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Βαρέλι 30lt
RedIrish

Bαρέλι 30lt

SBeer

Φιάλη 500ml
Βαρέλι 20L

TTR σόδα

Γυάλινη Φιάλη 250 ml
Κουτί 330 ml
PET Φιάλη 500 ml
4pack PET Φιάλη 500 ml
6pack Κουτί 330 ml
4pack Κουτί 330 ml

TTR tonic

Γυάλινη Φιάλη 250 ml
Κουτί 330 ml
PET Φιάλη 500 ml
4pack PET Φιάλη 500 ml
6pack Κουτί 330 ml
4pack Κουτί 330 ml

SummersBy

Κιβώτιο: 24X330ml Φιάλες

Μ-Μηλίτης

Μπουκάλι 500ml
Μπουκάλι 330ml
Βαρέλι 20lt

Πίνακας 1.Πίνακας συνοπτικής παρουσίασης προϊόντων της «ΖΗΤΑ ΑΕ»
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1.2 Προμηθευτές
Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή μπύρας προέρχονται τόσο από την ελληνική
αγορά, όσο και από το εξωτερικό. Ο αριθμός των προμηθευτών στον κλάδο της
ζυθοποιίας είναι πολύ μεγάλος και υπερκαλύπτει την οποιαδήποτε αύξηση ζήτησης
σε τοπικό επίπεδο. Συχνά, προμηθευτές εκτός Ελλάδας προσφέρουν σημαντικά
χαμηλότερες τιμές. Δεν υπάρχει εγχώρια παράγωγη βύνης από ανεξάρτητες
εταιρείες, αλλά μόνο από εταιρείες που διαθέτουν βυνοποιείο στις παραγωγικές
τους εγκαταστάσεις. Η ΖΗΤΑ ΑΕ δε διαθέτει ιδιόκτητο βυνοποιείο.
Όσον αφορά στις Ελληνικές μπύρες που παράγονται συσκευάζονται στην Ελλάδα,
πρώτον έχουμε τις πρώτες ύλες που αποτελούν τα φυσικά συστατικά της μπύρας
όπως είναι:


το κριθάρι



άλλα δημητριακά πλούσια σε άμυλο (σιτάρι, βρόμη, σίκαλη),



ο λυκίσκος,



η μαγιά,



το νερό



διάφορα φρούτα



ψιλή μαύρη ζάχαρη.

Δεύτερον έχουμε τις πρώτες ύλες που συνθέτουν την συσκευασία του τελικού
προϊόντος οι οποίες είναι:


τα γυάλινα μπουκάλια



οι ετικέτες



τα πώματα



τα λοιπά υλικά συσκευασίας

Ειδικά όσον αφορά στα γυάλινα μπουκάλια, αυτές κατασκευάζονται από τη Γιούλα
Α.Ε., τη μοναδική υαλουργία στην Ελλάδα σήμερα.
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Τα πώματα κατασκευάζονται από την από την ΑΣΤΗΡ Αφοί Βυτόγιαννη Α.Ε και οι
ετικέτες από την Antopack Αντωνίου Α.Ε. στο Βόλο. Επιπλέον χρησιμοποιούνται
διάφορα χημικά υλικά για καθαρισμό (βοηθητικές ύλες).
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι όλες οι προαναφερθείσες πρώτες ύλες
παρέχονται από τρίτους προμηθευτές εκτός από το νερό το οποίο προέρχεται από
ιδιόκτητες γεωτρήσεις της επιχείρησης που βρίσκονται στις παραγωγικές μονάδες
της Εύβοιας και της ΒΙ.ΠΕ Σίδου.
Ειδικά για τις μπύρες της ΖΗΤΑ που παράγονται στην Ελλάδα, σε όλα τα στάδια
χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες προερχόμενες από την ελληνική γη. Η εταιρεία δίνει
βαρύνουσα σημασία όσον αφορά το πρόγραμμα της «Συμβολαιακής Καλλιέργειας»
συμβάλλοντας στην οικονομική ευρωστία της αγροτικής τάξης.
1.3 Πελάτες
Όπως προαναφέρθηκε, ένας από τους κυριότερους στόχους της εφοδιαστικής
αλυσίδας είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών και η διατήρηση μιας
μακροχρόνιας σχέσης με αυτούς. Η εταιρεία συναναστρέφεται με 3 κατηγορίες
πελατών: Τη ζεστή αγορά (μεγάλες αλυσίδες super market), την κρύα αγορά
(καφετέριες, τα εστιατόρια, οι ταβέρνες κ.α.) και τέλος με εταιρείες που έχουν
αναλάβει τη διάθεση των προϊόντων στο εξωτερικό.
Το 2015, η ΖΗΤΑ ΑΕ πούλησε και διένειμε περίπου 8.050.000 κιβώτια μπύρας,
διαφόρων κωδικών από το σύνολο του χαρτοφυλακίου, σε ζεστή και κρύα αγορά.
Οι πέντε κυριότεροι πελάτες της ΖΗΤΑ είναι:


Μαρινόπουλος



Βασιλόπουλος



Green Cola



ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗΣ Δ ΑΕΒΕ (Αντιπροσωπεία τροφίμων και ποτών)



ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Γ ΜΑΡΜΑΡΙΤΣΑΚΗΣ ΟΕ (Κάβα αντιπροσωπεία ποτών)
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Όσον αφορά τις κυριότερες αγορές μπύρας (κρύα & ζεστή αγορά, εξαγωγές, μικρά
καταστήματα και X border) και τους τύπους των συσκευασιών που πωλούνται, τα
αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία, δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Ζεστή αγορά

39,8%

Κρύα αγορά

47,2%

- X border

0,2%

Εξαγωγές

6,4%

Μικρά καταστήματα

6,4%

Πίνακας 2..Κυριότερες αγορές μπύρας

Σχήμα 1. Κυριότερες αγορές μπύρας

Συσκευασίες
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Μίας

χρήσης

γυάλινες 6%

φιάλες
Μίας χρήσης φιάλες PET
Επιστρεφόμενες

0%

γυάλινες 36%

φιάλες
Επιστρεφόμενες φιάλες PET

0%

Βαρέλι

21%

Μεταλλικά κουτάκια

36%

Πίνακας 3.Κυριότερες συσκευασίες μπύρας

Σχήμα 2. Κυριότερες συσκευασίες μπύρας

Το μεγαλύτερο μέρος της κρύας αγοράς (on trade), κατά τα ανωτέρω, εφοδιάζεται
από χονδρεμπόρους. Τούτο οφείλεται κυρίως στο μέγεθος της κρύας αγοράς
(σήμερα υπολογιζόμενα σε 80.000 με 85.000 σημεία επιτόπιας κατανάλωσης
μπύρας περίπου) καθώς και στη γεωγραφική της διασπορά στο σύνολο της
ελληνικής επικράτειας. H ZHTA A.E., όπως οι υπόλοιπες Ελληνικές ζυθοποιίες,
πουλάει τα προϊόντα της στις χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες με τη σειρά
τους τα διαθέτουν στα καταστήματα που εξυπηρετούν ανά την ελληνική
επικράτεια, ανάλογα με το γεωγραφικό διαμέρισμα δραστηριοποίησής τους.
Η αναλογία εφοδιασμού από χονδρεμπορικές επιχειρήσεις στη ζεστή αγορά (off
trade), η οποία απαρτίζεται κυρίως από 17.000 καταστήματα τροφίμων και 13.000
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καταστήματα ευκολίας (convenience stores, καταστήματα μικρής ζεστής αγοράς,
όπως λ.χ. ψιλικατζίδικα, mini market, περίπτερα κλπ), είναι μικρότερη.
Εξάλλου, στο πλαίσιο διάθεσης μπύρας στα καταστήματα της ζεστής αγοράς (off
trade), χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το λεγόμενο «σύστημα τριγωνικών
πωλήσεων» μεταξύ των εταιρειών ζυθοποιίας και των χονδρεμπορικών
επιχειρήσεων. Ως τριγωνικές πωλήσεις νοούνται οι εκ μέρους των χονδρεμπόρων
κατόπιν εντολής της παραγωγού εταιρείας παραδόσεις εμπορευμάτων σε τοπικό
πελάτη για τις οποίες ο χονδρέμπορος εισπράττει συγκεκριμένη -συνήθως
ποσοστιαία- αμοιβή. Η τιμολόγηση και το εμπορικό ρίσκο στο σύστημα αυτό ανήκει
στην εταιρεία ζυθοποιίας. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην
επαρχία, όπου οι παραγωγοί δεν διατηρούν αποθηκευτικούς χώρους για τη
διανομή των προϊόντων τους. Το σύστημα αυτό βοηθά τις εταιρείες ζυθοποιίας να
παρακολουθούν τις πωλήσεις τους σε κάθε πελάτη της ζεστής αγοράς (super
market) που εξυπηρετείται με τον συγκεκριμένο τρόπο.
Παίρνοντας ως παράδειγμα την αλυσίδα super market ΑΒ Βασιλόπουλος όπου η
παράδοση πραγματοποιείται απευθείας από την κεντρική μονάδα στη Θήβα στις
κεντρικές αποθήκες του πελάτη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα οχήματα τα οποία
παραδίδουν την παραγγελία είναι υπεύθυνα για την περισυλλογή των άδειων
φιαλών τα οποία τα επιστρέφουν στα κέντρα διανομής και συνεχεία όταν
συγκεντρωθεί ένας απαιτούμενος αριθμός φιαλών επιστρέφονται στη μονάδα
παραγωγής όπου και απολυμαίνονται και επαναχρησιμοποιούνται στην διαδικασία
παραγωγής. Το παραπάνω αφορά όλους τους πελάτες της επιχείρησης οι οποίοι με
την παράδοση των άδειων φιαλών πιστώνονται την αξία τους ή μπορεί να έχουν
έκπτωση σε επόμενες παραγγελίες.
2. Ανταγωνισμός
2.1 Στοιχεία του κλάδου
Για την ανάλυση του ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει μια
συνοπτική παρουσίαση στα στοιχεία του κλάδου της ζυθοποιίας που επηρεάζουν
τις Ζυθοποιίες στην Ελλάδα. Σήμερα στην Ελλάδα επικρατούν τα παρακάτω:


Ισχυρά Private Labels
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Υψηλός ανταγωνισμός από άλλα αλκοολούχα υγρά και μη (καφές, κρασί,
ούζο, τσίπουρο)



Αύξηση εξαγωγικών επιδόσεων



Εισαγωγές από άλλες χώρες



Στροφή καταναλωτικού κοινού στα PL



Άνοδος ζεστής αγοράς



Πτώση κρύας αγοράς



Εποχικότητα κατανάλωσης Μάρτιο-Σεπτέμβριο



Κύρια περίοδος κατανάλωσης Μάιος-Σεπτέμβρης

Η έντονη «αναδιανομή» μεριδίων που παρουσίασε η Ελληνική αγορά τα τελευταία
χρόνια για διάφορους λόγους (μείωση της συνολικής αγοράς λόγω της οικονομικής
κρίσης,

εμφάνιση

πολλών

ανταγωνιστικών

προϊόντων,

δημιουργία

μικροζυθοποιείων σε όλη την Ελλάδα) το 2015 η «πίτα» μοιράζεται μεταξύ της ΖΗΤΑ
ΑΕ και της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Οι δύο εταιρίες συγκεντρώσουν μερίδια αγοράς
της τάξεως του 80-85% κάτι που δείχνει τις μεγάλες ανακατατάξεις που έλαβαν
χώρα στην Ελληνική αγορά – ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι στο πρόσφατο
ακόμα παρελθόν η «Αθηναϊκή Ζυθοποιία» μόνη της, είχε μερίδια αγοράς που
ξεπερνούσαν ακόμα και το 90%. Η Ελληνική αγορά διαθέτει πλέον εκατοντάδες
ετικέτες μπύρας Ελληνικής παραγωγής (όχι εισαγόμενες). Οι εξαιρετικής ποιότητας
μπύρες που παράγονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδος περιμένουν τους Έλληνες
καταναλωτές αλλά και τους επαγγελματίες κάθε κατηγορίας (μαζικής εστίασης,
τουρισμού, λιανικών πωλήσεων) να τις επιλέξουν και να τις διαθέσουν στα
εκατομμύρια των ξένων επισκεπτών μας.
2.2 Στοιχεία για τον ανταγωνισμό (βασικός Ανταγωνιστής)
Η «Αθηναϊκή Ζυθοποιία» αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και
εμπορίας μπύρας έχοντας ήδη συμπληρώσει περισσότερο από μισό αιώνα
παρουσίας στην Ελλάδα (ιδρύθηκε το 1963) και λειτουργώντας τέσσερις συνολικά
παραγωγικές μονάδες (τρείς μονάδες παραγωγής ζύθου και μια μονάδα για την
παραγωγή του φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ). Η «Αθηναϊκή Ζυθοποιία» παράγει
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και συσκευάζει στην Ελλάδα 25 προϊόντα μεταξύ των οποίων τα σήματα Amstel,
Amstel Pils, Amstel Bock, Heineken, ΑΛΦΑ, Fischer, Buckler, BIOΣ 5, από το 2014 την
Amstel Free με % αλκοόλ, την Amstel Radler με χυμό λεμονιού και 2% αλκοόλ, την
ΑΛΦΑ Strong (Lager με 7% αλκοόλ), ΑΛΦΑ σταρένια Weiss, την Heineken σε νέα
φιάλη 25 cl. καθώς και τα σήματα Zorbas, Marathon
εξαγωγικές αγορές.

και Athenian μόνο για

Παράλληλα, εισάγει και δεκάδες ετικέτες μπύρας που

παράγονται και συσκευάζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου όπως Amstel Light,
McFarland, Erdinger, SOL, Murphy’s, Duvel, Chimay, Kirin, Moretti, Desperados,
Krusovice, Affligem κ.π.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερο από το 50% των
Ελληνικών εξαγωγών μπύρας (σε ποσότητα και σε αξία) πραγματοποιούνται από
την «Αθηναϊκή Ζυθοποιία» σε 25 χώρες (μεγαλύτερες Κύπρος και Αλβανία). Η
«Αθηναϊκή Ζυθοποιία» αποτελεί μέλος του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Ομίλου
Ζυθοποιίας (και τρίτου μεγαλύτερου στον κόσμο – Heineken N.V.) ο οποίος
δραστηριοποιείται σε 178 χώρες του κόσμου, διαθέτοντας 200 περίπου
διαφορετικά σήματα, ενώ παράγει μπύρα σε 140 ζυθοποιία, 71 χωρών. Το έτος
2013 ο όμιλος πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 19,2 δις Ευρώ με κέρδη (operating
profit) 3,1 δις Ευρώ. Η σημαντική απώλεια μεριδίων στην Ελληνική αγορά την
τελευταία πενταετία οδήγησε την «Αθηναϊκή Ζυθοποιία» το έτος 2013, για πρώτη
φορά τις τελευταίες δεκαετίες, σε αρνητική οικονομική χρήση με ζημιές. Η εταιρία,
στα ευρύτερα πλαίσια αντιμετώπισης του ανταγωνισμού, συνεχίζει να εφαρμόζει το
επενδυτικό της πρόγραμμα (19 εκατομμύρια Ευρώ για το 2014 και 50 εκατομμύρια
Ευρώ για την επόμενη τριετία) προγραμματίζοντας –μεταξύ άλλων- την δημιουργία
Κέντρου Καινοτομίας με μονάδα μικροζυθοποιίας μέσα στις εγκαταστάσεις της.
Άλλοι ανταγωνιστές είναι:


ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ



ΕΖΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ



VAP ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΡΟΔΟΥ A.E.



ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΕΠΕ



ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΖΕΟΣ ΑΕ
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SEPTEM ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ



FIRST LOMAX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Μπύρα Volkan



ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μπύρα Νήσος



Λοιπές Ελληνικές Μικροζυθοποιες

3.Παρουσίαση Υφιστάμενης Κατάστασης Ζυθοποιίας ΖΗΤΑ ΑΕ (AS –IS)
3.1 Ιδιαιτερότητες υφιστάμενης κατάστασης
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστούν δύο ιδιομορφίες της εφοδιαστικής
αλυσίδας της Επιχείρησης οι οποίες σχετίζονται με την φύση του προϊόντος και
αποτελούν χαρακτηριστικά του. Η πρώτη αφορά την ύπαρξη αντίστροφης
εφοδιαστικής αλυσίδας (reverse logistics) η οποία σχετίζεται με την επιστροφή των
άδειων φιαλών από τους πελάτες προς τα εργοστάσια της επιχείρησης για
επαναχρησιμοποίηση. Η αντιστροφή εφοδιαστική αλυσίδα καθιστά τους τελικούς
πελάτες ως την αρχή πλέον της αλυσίδας για τη διακίνηση του προϊόντος (στην
περίπτωσή μας των άδειων φιαλών) προς την παραγωγική μονάδα.
Η δεύτερη αφορά την εποχικότητα που διακρίνει το προϊόν της μπύρας η οποία
αποτελεί (αν όχι το σημαντικότερο πλέον) εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα στη
διαμόρφωση των πωλήσεων της Επιχείρησης. Η εποχικότητα επηρεάζει ανάλογα
τόσο

την

παραγωγική

δραστηριότητα

όσο

και τη

διατήρηση/διαχείριση

αποθεμάτων.
Απόρροια του τελευταίου είναι η ανάγκη έγκαιρης διαμόρφωσης ενός
προγραμματισμού παραγωγής για την επιχείρηση ανάλογα με τις προβλέψεις του
τμήματος πωλήσεων, ώστε να εξασφαλισθούν όλα τα διαθέσιμα για την κάλυψη
της ζήτησης σε κάθε περίοδο. Το σχέδιο αυτό πρέπει να καθορίζει τις ποσότητες
των παραγγελιών από τους προμηθευτές, τα μέσα που χρειάζονται για την
μεταφορά τους καθώς και οι απαραίτητοι χώροι αποθήκευσης των πρώτων υλών
και έτοιμων προϊόντων. Ενδεικτικό είναι το ακόλουθο διάγραμμα το οποίο
παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η ετήσια συνολική παραγωγή καθ’
όλη την διάρκεια του έτους: Οι κατεξοχήν μήνες υψηλής εποχικότητας είναι με
κλιμάκωση περίπου έξι (6) με σημαντικότερο αδιαμφισβήτητα τον Ιούλιο.
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Σχήμα 3. Ετήσια ποσοστά συνολική κατανάλωση μπύρας – ΖΗΤΑ ΑΕ

3.2 Διαχείριση customer service
Η εξυπηρέτηση των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών είναι πρωταρχικός στόχος
της διεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Customer Supply Chain). Η ποιότητα και
συνέπεια της εξυπηρέτησης καθορίζεται κατά κύριο λόγο από την έγκαιρη και
επαρκή τροφοδότηση των πελατών με έτοιμα προϊόντα, της παραγωγής με πρώτη
ύλη και την διαρκή διαχείριση δευτερευόντων ροών που αφορούν τα υλικά
ανακύκλωσης. Η παρακολούθηση της εξυπηρέτησης των πελατών επιτυγχάνεται
τόσο από το εσωτερικό δίκτυο της επιχείρησης, όσο και από την διανομή σχετικού
ερωτηματολογίου.
3.3 Πελάτες της διεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Η διεύθυνση αναγνωρίζει πελάτες τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον, όσο και στο
εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας.
3.3.1 Εσωτερικοί πελάτες
Με βάση το οργανόγραμμα της εταιρείας ο μόνος εσωτερικός πελάτης είναι η
Διεύθυνση πωλήσεων στην οποία αποστέλλεται πληροφόρηση σχετικά με την
διανομή παραγγελιών και τυχών επιστροφών.
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3.3.2 Εξωτερικοί πελάτες
Οι εξωτερικοί πελάτες της Διεύθυνσης με βάση το 4 είναι:


Κεντρικές αποθήκες μεγάλων πελατών (για παράδειγμα Super Market ΑΒ)



Απευθείας τα καταστήματα αλυσίδων Super Market



Χονδρέμποροι, οι οποίοι προμηθεύουν καταστήματα λιανικής, όπως
ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες, bar, ξενοδοχεία



Οι αποθήκες 3PL, καθώς οφείλουν να εξυπηρετούνται από το τμήμα
Εφοδιαστικής Αλυσίδας της επιχείρησης

Σχήμα 4. Διάγραμμα των καναλιών διανομής

3.4 Διαχείριση παραγγελιών
Η διαχείριση των παραγγελιών γίνεται είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω PDA. Σημαντικά
στάδια - βήματα στην διαχείριση των παραγγελιών είναι ο έλεγχος των αποθεμάτων
και ο πιστωτικός έλεγχος των πελατών, ο οποίος συμβαίνει κατά την διαδικασία της
τιμολόγησης.
Παρότι η διαχείριση των παραγγελιών γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με
αυτοματοποιημένη διαδικασία, υπάρχει συχνά η ανάγκη παρέμβασης από τους
χρήστες του συστήματος, κυρίως για τους παρακάτω λόγους:
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δεν υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα οι συμφωνημένες εκπτώσεις
προς χονδρεμπόρους



οι όποιες αλλαγές στις παραγγελίες μπορούν να γίνουν μόνο από την
κεντρική διαχείριση και όχι από τους πωλητές μέσω PDA



τυχών αλλαγή σε παλέτες κατά την διαδικασία της φόρτωσης απαιτούν την
αλλαγή τιμολογίου και κατά συνέπεια καθυστέρηση της φόρτωσης (για
παράδειγμα αν μία παλέτα δεν χωράει σε ένα φορτηγό θα πρέπει να
σπάσει σε μικρότερες συσκευασίες ή σε μικρότερη παλέτα)
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Σχήμα 5. Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας παραγγελιοληψίας έως και την διαχείριση της
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Άλλο καθοριστικό στοιχείο της παραγγελιοληψίας σχετίζεται με την ποσότητα των
προϊόντων – παραγγελιών που εξυπηρετεί η εταιρεία. Στο Σχήμα 6 φαίνεται η
κατανομή του ετήσιου τζίρου από περίπου 40.000 παραγγελίες και κωδικού
προϊόντος.
Από την αθροιστική κατανομή συχνοτήτων είναι σαφές ότι η εταιρεία ικανοποιεί
ακόμη και πολύ μικρές παραγγελίες με συνέπεια την επιβάρυνση της λειτουργίας
του picking.

Σχήμα 6. Αθροιστική κατανομή συχνοτήτων με βάση τον ετήσιο τζίρο ανά κωδικό προϊόντος και πελάτη

3.5 Ικανοποίηση πελάτη
Η

ικανοποίηση

των

πελατών

καταγράφεται

συστηματικά

με

σχετικά

ερωτηματολόγια, στα οποία οι πελάτες μπορούν να καταγράψουν τα πιθανά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τις βελτιώσεις που επιθυμούν καθώς τον βαθμό
ικανοποίησης τους από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του τμήματος Εφοδιαστικής
Αλυσίδας (Customer Supply Chain). Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα μέριμνα δίνεται στην
πληροφόρηση που δίνεται στην εταιρεία μέσω των πωλητών.
Με βάση την πληροφόρηση που διαθέτει η εταιρεία, η παράδοση των παραγγελιών
στον Πελάτη βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικά, για τον μήνα
Φεβρουάριο 2016, με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το
σύνολο των παραγγελιών παραδόθηκαν έγκαιρα και η ποιότητα των προϊόντων
ήταν η αναμενόμενη.
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Επίσης σημαντικό στοιχείο για την ικανοποίηση των πελατών είναι η δυνατότητα
που προσφέρει η εταιρεία για την εξυπηρέτηση έκτακτων παραγγελιών (Σχήμα 10).
Το έτος 2013 έγινε έρευνα ικανοποίησης πελατών, με σημαντικό αριθμό
παραδόσεων, από την οποία προέκυψε ότι η γενικότερη εικόνα είναι θετική αλλά
με αρκετά περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά:


την ταχύτητα παράδοσης



τον χρόνο φορτοεκφόρτωσης στον πελάτη για γεμάτες και κενές φιάλες



την δυνατότητα κάλυψης έκτακτων παραγγελιών



την ενημέρωση που λαμβάνουν από την εταιρεία σε περίπτωση
προβλήματος της παραγγελίας

Σχήμα 7. Στατιστικά στοιχεία για τις εταιρείες του Ομίλου σχετικά με την έγκαιρη παράδοση των
παραγγελιών στους Πελάτες τον μήνα Φεβρουάριο 2016 για την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες
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Σχήμα 8. Στατιστικά στοιχεία, για τις εταιρείες του Ομίλου, για την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών στους Πελάτες τον μήνα Φεβρουάριο 2016 για την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

Σχήμα 9. Στατιστικά στοιχεία, για τις εταιρείες του Ομίλου, για την ποιότητα των παραδόσεων στους
Πελάτες τον μήνα Φεβρουάριο 2016 για την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

Σχήμα 10. Στατιστικά στοιχεία, για τις εταιρείες του Ομίλου, για την ικανοποίηση των έκτακτων
παραγγελιών τον μήνα Φεβρουάριο 2016 για την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
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3.6 Διαχείριση αποθεμάτων
Το Τμήμα Logistics ελέγχει τη συμφωνία των αποθεμάτων μέσω των υφιστάμενων
συστημάτων της εταιρείας και των φυσικών απογραφών σε ότι αφορά τις αποθήκες
των παραγωγικών μονάδων, των κέντρων διανομής και των συνεργατών 3PL.
Η διαχείριση των αποθεμάτων είναι ένα πρόβλημα εξισορρόπησης μεταξύ κόστους
έλλειψης και κόστους υπεραποθεματοποίησης υπό αβέβαιη ζήτηση, με στόχο:


την εξοικονόμηση πόρων για την επιχείρηση,



την καλύτερη διανομή προϊόντων και



την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη

Το Κόστος έλλειψης αποθέματος εμφανίζεται όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από
το απόθεμα και εκφράζεται σε κόστος/μονάδα (π.χ., €/τεμάχιο) ή σε
κόστος/μονάδα στη μονάδα του χρόνου (π.χ., €/τεμάχιο/μήνα). Μπορεί να
περιλαμβάνει:


Πρόσθετο κόστος ειδικής ή πρόσθετης παραγγελίας



Κόστος αναβολής εξυπηρέτησης της παραγγελίας



Απώλεια της καλής πίστης του πελάτη (μη απτό)



Απώλεια δυνητικών πελατών και πωλήσεων

Στη ζυθοποιία ΖΗΤΑ ΑΕ, μέσω του παρακάτω εργαλείου, το οποίο έχει
δημιουργηθεί εσωτερικά, πραγματοποιείται η ανατροφοδότηση με το απαιτητό
απόθεμα, των κέντρων διανομής. Ουσιαστικά, γίνεται επιμερισμός του ετησίου
στόχου σε μηνιαίο στόχο ανά αποθηκευτικό χώρο με ταυτόχρονη παρακολούθηση
στατιστικής πωλήσεων, των ανοικτών παραγγελιών προς εκτέλεση και του
αποθέματος ασφαλείας.
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Πίνακας 4. Επιμερισμός ετήσιου στόχου ανά Κέντρο Διανομής, Παρακολούθηση Στατιστικής Πωλήσεων, ανοικτές
παραγγελίες και αποθέματα ασφαλείας

Επίσης η εντολή τροφοδοσίας των κέντρων διανομής, μπορεί να δοθεί μέσω του
παρακάτω μοντέλου, που δίνεται βάση στο τρέχον απόθεμα ανά αποθήκη σε
συνδυασμό με την τάση των ανεκτέλεστων παραγγελιών και συγκρίνοντας τις
μέγιστες ημερήσιες πωλήσεις του προηγούμενου μήνα.

Πίνακας 5. Απλοποιημένο μοντέλο χωρίς budget
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3.7 Προβλέψεις πωλήσεων
Η πρόβλεψη της ζήτησης των πωλήσεων πραγματοποιείται μέσω σχετικού
εργαλείου (demand planning report), το οποίο έχει δημιουργηθεί για την
ικανοποίηση των εταιρικών αναγκών αναφορικά με το demand planning και το
forecasting. Ουσιαστικά μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου, παρατηρείται η
συμπεριφορά ανά κωδικό σε επίπεδο πωλήσεων, με την διαδικασία που
περιγράφεται παρακάτω.
Η πρόβλεψη της ζήτησης των πωλήσεων και κατά συνέπεια της παραγωγής
επηρεάζει τα επίπεδα αποθεμάτων στις κεντρικές αποθήκες των παραγωγικών
μονάδων.

Πίνακας 6. Μοντέλο προβλέψεων ζήτησης πωλήσεων ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΖΗΤΑ ΑΕ

1. Πραγματοποιείται κυλιόμενη πρόβλεψη τεσσάρων (4) εβδομάδων μέσω της
ανάλυσης σε επίπεδο ιστορικών στοιχείων πωλήσεων YTD2, BDG3, YAGOYTD4
από τα οποία εξάγονται αποτελέσματα για την πορεία των πωλήσεων ανά
κωδικό από την αρχή του τρέχοντος έτους συγκριτικά με το τρέχον BDG
(στοχοθεσία) και από την αρχή του τρέχοντος έτους συγκριτικά με την
πορεία τους την προηγούμενη χρονιά, YTD και YAGOYTD . Συνδυαστικά, από
το συντελεστή συμπεριφοράς των πωλήσεων των κωδικών σε επίπεδο
2

YTD: Year To Day
BDG: Budget
4
YAGOYTD: Year Ago Year ToDay
3
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σύγκρισης με το BDG και με το παρελθόν, προκύπτει ο συντελεστής που
προτείνει το report για την προσέγγιση της συμπεριφοράς των κωδικών στον
επόμενο μήνα (κυλιόμενη πρόβλεψη τεσσάρων (4) εβδομάδων). Στη
συνέχεια, δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να δώσει το δείκτη εκτίμησης του
για την πορεία των πωλήσεων ανά εβδομάδα, βασιζόμενη στο BGD ανά
εβδομάδα πολλαπλασιασμένο με το συντελεστή του χρήστη. Αν η αντίστοιχη
εβδομάδα πωλήσεων, αθροίζει περισσότερο ή λιγότερο από την αντίστοιχη
βάσει BDG, δείχνει την αρνητική ή θετική πορεία των πωλήσεων (αυξητική ή
όχι τάση). Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικά δεδομένα είναι το τρέχον και
παρελθοντικό BDG ανά εβδομάδα (BDG WEEKLY YTD & YAGO5), το συνολικό
απόθεμα (INVENTORY) και η ποσότητα ανοιχτών παραγγελιών (OPEN
ORDERS).
2. Στη συνέχεια η κάθε εκτιμώμενη εβδομάδα πώλησης αφαιρείται με το ίδιο
σκεπτικό (κυλιόμενο 4βδόμαδο) από το διαθέσιμο απόθεμα (συνολικό
απόθεμα των αποθηκών της εταιρείας) την ημέρα της ανάλυσης (τελευταία
ημέρα της τρέχουσας εβδομάδας). Συνεπώς στο τέλος κάθε εβδομάδας
έχουμε εικόνα που θα κυμαίνεται η ποσότητα του ήδη παραγμένου
αποθέματος. Με καθοριστική ένδειξη την τελευταία εβδομάδα ανάλυσης,
και εφόσον το απόθεμα δεν επαρκεί θα πρέπει ήδη να έχει δοθεί εντολή
στην παραγωγή δυο (2) εβδομάδες πριν για άμεση παραγωγή του κωδικού
που εκτιμάται ότι θα βρεθεί σε έλλειψη.
Συμπερασματικά λοιπόν, για τον κωδικό που μηδενίζει θα πρέπει να δοθεί εντολή
παραγωγής ώστε η παραγόμενη ποσότητα στο τέλος του 4βδόμαδου στην αποθήκη
της παραγωγικής μονάδας (τουλάχιστον), να είναι πάνω από το αντίστοιχο ποσοστό
του αποθέματος ασφαλείας, που ορίζεται για τον τρέχοντα μήνα. Σε μήνες χαμηλής
εποχικότητας το απόθεμα ασφαλείας που θα πρέπει να είναι παραγμένο και να
βρίσκεται στις αποθήκες ετοίμων στις παραγωγικές μονάδες (τουλάχιστον) θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον το 20% -30% βάσει του απαιτητού μηνιαίου BDG (τέλος
4βδόμαδου), ενώ στις περιόδους υψηλής εποχικότητας και με την έντονη ανάγκη
πρόληψης εκτάκτων ποσοτήτων προωθητικών ενεργειών, το ποσοστό του
5

YAGO: Year Ago
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παραγμένου αποθέματος κυμαίνεται στο 60% βάσει του απαιτητού μηνιαίου BDG
στο τέλος του 4βδόμαδου).
Το συγκεκριμένο εργαλείο αξιολογείται από το forecast evaluation report, όπου
επαναξιολογείται η κάθε εβδομάδα πρόβλεψης που δόθηκε από το report demand
planning σε σύγκριση με την πραγματική επίτευξη της κάθε εβδομάδας. Στα πέντε
χρόνια χρήσης του report, τα ποσοστά ακρίβειας κυμαίνονται σε επίπεδο κάτω από
55%, κάτι που ενισχύει την αναξιοπιστία του demand planning report και τη
δημιουργία προβλημάτων στη μη ομαλή διεκπεραίωση των πωλήσεων και στη
παραγωγική δραστηριότητα.

Πίνακας 7. Μοντέλο αποτίμησης προβλέψεων πωλήσεων ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΖΗΤΑ ΑΕ

4. Απολογισμός Υφιστάμενης Κατάστασης
4.1 Αξιολόγηση Υφιστάμενης Δομής
Εξετάζοντας με κριτική οπτική την υπάρχουσα κατάσταση αναδεικνύονται οι
αδυναμίες και οι παθογένειες της υφιστάμενης κατάστασης. Στα πλαίσια της
ανάθεσής μου, να δημιουργηθεί το νέο τμήμα demand planning και της ομαλής
μετάβασης της υπάρχουσας κατάστασης στη νέα εποχή, έπρεπε να εντοπιστούν και
να καταγραφούν οι μη λειτουργικές

καταστάσεις κ η όποια πραγματικότητα

αποτελούσε τροχοπέδη στην ομαλή μετάβαση.
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Σε

συνεργασία

με

τους

συμβούλους

πραγματοποιήθηκαν

εβδομαδιαίες

συναντήσεις με τους ανθρώπους που στελεχώνουν τα τμήματα

deployment,

planning, process ordering και customer service. Οι συναντήσεις κρίθηκαν
απαραίτητες καθότι το νέο τμήμα (Demand Planning) βρίσκεται σε νευραλγική θέση
με τα παραπάνω τμήματα και θα έπρεπε να αποτυπωθεί η υφισταμένη λειτουργία
και να εντοπιστούν τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης και αντικατάστασης.
Στις συναντήσεις αυτές και ως αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης εντοπίσαμε
την αδυναμία των ανθρώπων να ενστερνιστούν τη σημασία των διαδικασιών και τη
τήρησή τους, την αδυναμία να αντιληφθούν τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης
αλλαγής – θεωρούν ότι πρόκειται για μια ακόμη “συγχώνευση” καθότι δεν υπήρξε
ποτέ εκπαίδευση και ενσωμάτωση των κουλτουρών των εταιρειών μετά την όποια
συγχώνευση. Οι συμμετέχοντες λοιπόν, ενστερνιζόταν σε μεγάλο ποσοστό ότι το
συγκεκριμένο project μόνο ”φασαρία” θα φέρει και βάρος με αποτέλεσμα να
δυσκολευτούμε αρκετά να ανακαλύψουμε τις αδυναμίες της υφιστάμενης
κατάστασης.
4.2 Αδυναμίες order processing
Αναφορικά με το τμήμα process ordering εντοπίσαμε τις ακόλουθες αδυναμίες:


H δυνατότητα της εξωτερικής καταχώρησης των παραγγελιών (χειροκίνητα
από το customer service) επιβαρύνει τόσο τη λειτουργία του συγκεκριμένου
τμήματος όσο και μεγιστοποιεί την πιθανότητα λάθους (λανθασμένης
κατάχωση κωδικού, λανθασμένη καταχώρηση ποσότητας). Μάλιστα
αναλύοντας τις περιπτώσεις λάθους, μία (1) στις δέκα (10) παραγγελίες που
έχουν καταχωρηθεί χειρωνακτικά περιέχει λάθος καταχώρησης.



Η αδυναμία ενσωμάτωσης των παλετών στις παραγγελίες μέσω PDA με
αποτέλεσμα οι χρήστες της διαδικασίας order processing να πρέπει
χειροκίνητα να ανοίξουν τις όλες παραγγελίες και να κάνουν εκεί τις
προσθήκες.



Δεν υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση των αποθεμάτων (Stock Report),
σε συνδυασμό με την αδυναμία του υπάρχοντος ERP,

να “κλειδώνει”

αποθέματα τιμολογούνται ποσότητες, οι οποίες είναι καθοδόν ή ακόμη και
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σε παραγωγή και υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθούν

στο σημείο

τιμολόγησής τους. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι επαρκείς
ποσότητες για τιμολόγηση για να μη προβούν σε ακυρώσεις παραστατικών
και επηρεάσουν την εικόνα των reports στη διοίκηση, πραγματοποιούσαν
πλήρη αποστολή των παραστατικών της παραγγελίας με μη επαρκή
ποσότητα αποθεμάτων ώστε η διόρθωση να γίνει στον πελάτη (αναγνώριση
του λάθους από τον πελάτη και έκδοσή δελτίου ελλειμματικής παραλαβής).
Αντιληφθήκαμε ότι εν μέρει ο φόβος της άγνοιας, η μη θέληση για αλλαγή
και εξέλιξη είχαν ως απόρροια τα παραπάνω.


Μη τήρηση καταγραφής παρτίδων στα παραστατικά, το υπάρχον ERP, δεν
υποστηρίζει τη συστημική ιχνηλασιμότητα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
πουθενά καταγεγραμμένο ποια παρτίδα κωδικού βρίσκεται σε κάθε πελάτη.
Αυτό αποτελεί αδυναμία εντοπισμού ελλαττωματικών προϊόντων και
ανάκλησης τους έχοντας αρνητικό αντίκτυπο στην παροχή άρτιου customer
service.



Η όποια αλλαγή υπάρξει σε παραγγελία, αυτομάτως την ενσωματώνει ξανά
στον πιστωτικό έλεγχο (π.χ αλλαγή παλέτας).Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
μεγάλους χρόνους απενεργοποίησης της παραγγελίας

και σε κάποιες

περιπτώσεις εξαίρεση της από τους χρόνους δρομολόγησης (αν η
παραγγελία αποδεσμευτεί εκτός του χρονικού περιθωρίου δρομολόγησης
επόμενης ημέρας).


Η διαδικασία έκδοσης δυο παραστατικών στην περίπτωση που υπάρχει
διαφημιστικό υλικό στην παραγγελία. Ο λόγος είναι ότι οι αποθήκες
εμπορεύσιμου και διαφημιστικού καταχωρούνται μόνο χειροκίνητα με
αποτέλεσμα αν υπάρξει παραγγελία καταχωρημένη μέσω PDA, να πρέπει να
καταχωρηθεί εκ νέου η παραγγελία διαφοροποιώντας τους κωδικούς ανα
αποθήκη.

47

Παπαδοπούλου Αρετή

Ακαδημαϊκό Έτος 2016 -17

Athens MBA Αναβάθμιση των διαδικασιών διαχείρισης της ζήτησης σε Ζυθοποιία με
εφαρμογή νέου συστήματος ERP



Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης της παραγγελίας λόγω μη ύπαρξης
αποθέματος, η παραγγελία διαγράφεται και δε μένει back order ώστε να
εκτελεστεί σε πιθανή επόμενη αποστολή στον πελάτη ως συνοδευτική
παραγγελία.

4.3 Αδυναμίες διαχείρισης αποθεμάτων
Αναφορικά με τη διαχείριση των αποθεμάτων εντοπίσαμε τις ακόλουθες
αδυναμίες:


Τα συγκεκριμένα reports δεν έχουν ιστορική βάση και στατιστικό υπόβαθρο.
Η απεικόνιση του BDG χωρισμένο σε μηνιαία βάση απεικονίζει μια ισόποση
προσέγγιση της ζήτησης ανα ημέρα για τη διατήρηση working stock και
safety stock κ όχι τη ζήτηση βάσει κάποιας στατιστικής προσέγγισης. Στην
υφιστάμενη κατάσταση, το εύρος της ζήτησης δίνεται βάσει του εύρους των
παραγγελιών που έχουν εισαχθεί στο σύστημα και δεν υπάρχει διευρυμένος
χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης.



Δε λαμβάνεται υπόψη η ζήτηση η οποία έχει μετατραπεί σε πωλήσεις (MTD)
με αποτέλεσμα να επιμερίζεται το αρχικό BDG σε ισόποσες ημέρες ζήτησης
και όχι το πραγματικό υπόλοιπο για την επίτευξη του μηνιαίου στόχου
(MTG).



Για τους υπολογισμούς του αρχείου λαμβάνεται υπόψη η αρχική προσέγγιση
του BDG και όχι οι τελευταίες εκτιμήσεις LE και EST3 – τα οποία είναι οι πιο
πρόσφατες εκτιμήσεις της ετήσια επίτευξης. Δεν γίνεται κυλιόμενη δηλαδή
αναγνώριση της ζήτησης μέσα στο μήνα.



Η ανανέωση των στοιχείων πραγματοποιείται αναφορικά με τη ζήτηση 4
(τέσσερις)

φορές

την

ημέρα

με

αποτέλεσμα

μεγάλες

ποσότητες

παραγγελιών – ατόφια φορτία που στην ουσία μεταφέρονται για
εξυπηρέτηση απευθείας από τις παραγωγικές μονάδες- απεικονίζονται ως
απαιτήσεις των κέντρων διανομής με αποτέλεσμα να διακινούνται επιπλέον
οι ποσότητες και να επιβαρύνουν κόστη υπεραποθεματοποίησης και
διακίνησης.
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Δεν υπάρχει εικόνα της ζήτησης ανα εγκατάσταση – κέντρο διανομής – με
αποτέλεσμα να λαμβάνεται η ζήτηση επιπρόσθετα και αν μεταφέρεται εις
διπλούν στα κέντρα διανομής. Αυτό έχει ως συνέπεια να μη παρέχεται η
σχετική βοήθεια στον προγραμματισμό παραγωγής καθότι παράγεται όλη η
ποσότητα του μηνιαίου στόχου και οι ανάγκες των κέντρων διανομής, οι
οποίες εμπεριέχονται ήδη στην ποσότητα του μηναίου στόχου. Επιπρόσθετα
επιβαρύνεται με αυτόν τον τρόπο ο ευρύτερος προγραμματισμός ποσότητες
ζήτησης ανα plant και εγκατάσταση (αγορές ασύγχρονες με ζήτηση).



Δεν υπάρχει ξεκάθαρος υπολογισμός του safety stock – ταυτίζεται σε
αρκετές περιπτώσεις με το working stock και δε δίνει τη δυνατότητα της
κάλυψης σε επίπεδο ημέρας (coverage day) ούτε τη δυνατότητα quotas –
ποσοστώσεις -συμμετοχής ανα κωδικό.

4.4 Αδυναμίες διαχείρισης της ζήτησης
Αναφορικά με τη διαχείριση της ζήτησης εντοπίσαμε τις ακόλουθες αδυναμίες:


Δεν υπάρχει στατιστικό υπόβαθρο, δεν πραγματοποιείται πρόβλεψη μέσω
ενδεδειγμένης στατιστικής μεθοδολογίας.



Λαμβάνεται υπόψη η ιστορικότητα της περσινής χρονιάς μόνο χωρίς να
πραγματοποιείται εκκαθάριση των

”noisy figures” γεγονότων

που

συνέβησαν μόνο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και χωρίς
επανάληψη. Τα στοιχεία αυτά θα έπρεπε να αφομοιωθούν – να
πραγματοποιηθεί εκκαθάριση τους (διόρθωση) ώστε να απεικονιστεί η
πραγματική τάση.


Η ένδειξη των πωλήσεων ανα εβδομάδα (YTD και YTG) προέρχεται από το
σπάσιμο του BDG το οποίο όμως δεν ανανεώνεται βάσει του LE (τελευταία
προσέγγιση του BDG) με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει συμμετοχή κωδικών
σε συγκεκριμένους μήνες και η πληροφορία αυτή να μην αποδίδεται στην
εξαγωγή του συντελεστή που προτείνει το report για την προσέγγιση της
συμπεριφοράς των κωδικών στον επόμενο μήνα (κυλιόμενη πρόβλεψη
τεσσάρων (4) εβδομάδων).
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Το εύρος των τεσσάρων (4) εβδομάδων είναι πολύ μικρός χρονικός
ορίζοντας πρόβλεψης αναφορικά με το γεγονός ότι το συγκεκριμένο προϊόν
διέπεται από αυξημένη εποχικότητα κ συμβάντα όπως ένας πολύ ”ζεστός”
χειμώνας ή ένα «κρύο» καλοκαίρι όπως επίσης αύξηση ή μείωση των
ειδικών φόρων κατανάλωσης ή σφοδρής απάντησης από τον ανταγωνισμό).



Δεν υπάρχει άμεση ένδειξη για πιθανή αύξηση ή μείωση πωλήσεων σε
εύρος τριμήνου ώστε να μην είναι εφικτό να ληφθούν έγκαιρα οι ανάλογες
αποφάσεις σε ότι αφορά το παραγωγικό τμήμα (αύξηση παραγωγικής
δυνατότητας – δημιουργίας αποθεμάτων ασφαλείας ή ανάλογα μείωση της
παραγωγικής δυναμικής) και σε ότι αφορά το εμπορικό τμήμα (ως απάντηση
στην πτώση πωλήσεων λανσάρισμα προωθητικών κωδικών ή αύξηση των
ήδη υπαρχόντων).



Ο συντελεστής για την προσέγγιση της συμπεριφοράς των κωδικών δίνεται
από το χρήστη του report - η τελική πρόταση, (λαμβάνοντας υπόψη την
πρόταση συντελεστή από το report , δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να
δώσει το δείκτη εκτίμησης του για την πορεία

των πωλήσεων ανά

εβδομάδα, βασιζόμενη στο BGD ανά εβδομάδα πολλαπλασιασμένο με το
συντελεστή του χρήστη).Αν ο χρήστης δε διέπεται από την ανάλογη
εμπειρία ή δεν έχει όλη τη δυνατή πληροφόρηση τότε οι προτάσεις ανα
κωδικό θα είναι αρκετά μακριά από την πραγματικότητα και θα υπάρχει
αστοχία στο χειρισμό της πρόβλεψης.
Μέσω των παραπάνω διαπιστώσεων και των αναλύσεων των τρωτών σημείων της
υφιστάμενης κατάστασης πραγματοποιούνται απώλειες πωλήσεων, μη παροχή
σωστών προϊόντων (ποιότητα, ποσότητα, μέρος, χρόνος, κόστος) και μερική
ικανοποίηση των πελατών της Ζυθοποιίας ΖΗΤΑ ΑΕ.
4.5 Αδυναμία απόλυτης εφαρμογής Lean συμπεριφοράς
Για την εφαρμογή του Lean δεν έχει συνταχθεί Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης
(Perfmormance Management System), το οποίο να

καθορίζει το λειτουργικό

πλαίσιο για την καθημερινή επισκόπηση και διαχείριση της λειτουργίας της
εφοδιαστικής αλυσίδας και αποτελείται από ένα πλήθος στοιχείων τα οποία
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επιτρέπουν την καταγραφή των βασικών λειτουργικών δεικτών, την καταγραφή των
προβλημάτων, τον ορισμό υπεύθυνων για την επίλυσή τους, την καλύτερη και
αμεσότερη επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων.
Τα στοιχεία που θα αποτελούν το Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης θα είναι:


Ημερήσιοι και Εβδομαδιαίοι Δείκτες Απόδοσης χωρισμένοι στις κατηγορίες:
o Άνθρωποι,
o Ποιότητα,
o Υπηρεσίες και
o Κόστος

Εικόνα 1. Πρόταση Εφαρμογής LEAN στη Ζήτα ΑΕ

Η εφαρμογή των LEAN διαδικασιών θα ενισχυθεί από ένα

ολοκληρωμένο

πληροφοριακό σύστημα που και λειτουργία νέου ERP (S.A.P 4 ΗΑΝΑ) το οποίο θα
οδηγήσει σε ομογενοποίηση και αναβάθμιση των λειτουργιών όλων των τμημάτων
της εταιρείας όπου η επιχείρηση θα μεταβεί σε οργανωμένη διαχείριση των
πληροφοριών σε όλα τα τμήματα της Ζυθοποιίας ΖΗΤΑ ΑΕ ( π.χ αναφορικά με το
τμήμα Logistics, η λειτουργία αποθηκών με W.M.S6 έχοντας ως αποτέλεσμα τη

6

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS) είναι μια εφαρμογή λογισμικού, σχεδιασμένο να υποστηρίζει
αποθήκη ή κέντρο διανομής (www.Wikipedia.com
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μεταφορά των πληροφοριών σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής και μείωση των
ανώφελων λειτουργιών και απόκλισης από τη βέλτιστη κατανομή των πόρων και
της κερδοφορίας - MUDA).
Για την λειτουργική αξιοποίηση του νέου συστήματος εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί
σημαντικός χρόνος ανάπτυξης, ενώ θα πρέπει να περάσει σημαντικό αριθμό
ελέγχων ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική μετάβαση και να επιτευχθούν από
τα αναμενόμενα οφέλη.
4.6 Θετικά σημεία υφιστάμενης κατάστασης
Μέσω της καταγραφής του as –is αποτυπώθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και στην
πλειονότητα της, οι αδυναμίες του συστήματος. Καταγράφηκαν επίσης τα θετικά
σημεία της υφιστάμενης λειτουργίας, τα οποία αποτέλεσαν πυλώνες και σημεία
αναφοράς στη μετάβαση της νέας εφαρμογής του ERP.
Ξεκινώντας από το τμήμα των προμηθειών, η φιλοσοφία των on line παραγγελιών
ενισχυμένη από το MRP7 αναφορικά με το supply planning , έδωσε εξαιρετικά
αποτελέσματα στην εφαρμογή του νέου ERP. Αναφορικά με το τμήμα της
παραγωγή, το νέο ERP ενίσχυσε την ακρίβεια μέσω του MRP καθώς τα υπόλοιπα
στοιχεία, BOMs8, Φασεολόγια και οι βασικές διαδικασίες για την παραγωγική
διαδικασία μεταφέρθηκαν αναλλοίωτες στη νέα εφαρμογή του ERP. Επιπρόσθετα,
αναφορικά με τον κύκλο διαχείρισης της παραγγελίας, διατηρήθηκε η φιλοσοφία
και οι βασικές διαδικασίες όπως τα χρονικά όρια διαχείρισης της παραγγελίας (24
εκτέλεση, οι παραγγελίες μετά τις 12:00 εξυπηρετούνται την επόμενη ημέρα, ο
πιστωτικός έλεγχος προηγείται της διαδικασίας δέσμευσης των παραγγελιών προς
τιμολόγηση.

1.

2.

Διαχείριση στην καθημερινή τους σχεδιασμό, την οργάνωση, τη στελέχωση, τη διοίκηση και τον
έλεγχο της χρήσης των διαθέσιμων πόρων, να κυκλοφορούν και να αποθηκεύουν υλικά μέσα, μέσα
και έξω από μια αποθήκη
Το προσωπικό κατά την εκτέλεση των υλικών μετακίνησης και της αποθήκευσης μέσα και γύρω από
μια αποθήκη.

7

Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP) είναι ένα σύστημα ελέγχου που χρησιμοποιείται για να
διαχειριστεί την κατασκευή των διαδικασιών αναφορικά με τον προγραμματισμό παραγωγής και τον
προγραμματισμό πρώτων υλών και απαιτήσεων τροφοδοσίας ζήτησης (ενδοδιακινήσεις) (www.Wikipedia.com)
8

BOM ή Bill Of Materials είναι μια λίστα των πρώτων υλών, των υποσυνόλων, των ενδιάμεσων υλικών , υπουλικών και η ποσότητα του καθενός που απαιτείται για την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος
(www.Wikipedia.com
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Οι βασικές λειτουργίες διατηρήθηκαν και πάνω σε αυτές δομήθηκαν οι αλλαγές και
οι διορθώσεις που αναφέρθηκαν προγενέστερα. Αναφορικά με το τμήμα της
διαχείρισης της ζήτησης, οι απλοϊκοί μέθοδοι έδωσαν τη θέση τους σε πιο
εξεζητημένες μεθόδους προβλέψεων και τη δόμηση διαδικασιών και αυτό για το
τμήμα δομήθηκε εκ νέου. Αξίζει να αναφερθεί ότι αναφορικά με τις λειτουργίες που
αφορούν τη βραχυπρόθεσμη λειτουργία της εταιρείας διαχείριση κοντόληκτων
ώστε να μη καταλογίζονται στα υγιή και αποτελούν λάθος input στην εξαγωγή
συμπερασμάτων αναφορικά με τον εντοπισμό έλλειψης ή επάρκειας αποθεμάτων
ώστε να προβεί η όχι σε παραγωγική δραστηριότητα. Επίσης, η διαχείριση κενών, ο
εντοπισμός τους στην αγορά , η καταγραφή τους και η επανατροφοδότηση τους
στην εταιρεία είναι διαδικασίες που μεταφέρθηκαν από την υπάρχουσα δομή της
εταιρείας στη μετάβαση στο νέο ERP.
5. Παρουσίαση του

Νέου ERP αναφορικά με τον κύκλο της Παραγγελίας, τη

Διαχείριση Αποθεμάτων και της Ζήτησης
Πρωταρχικός σκοπός υλοποίησης του συγκεκριμένου project στη ΖΗΤΑ ΑΕ:
•

Μείωση του επιχειρησιακού κίνδυνου

•

Βελτιστοποίηση των εταιρικών διαδικασιών και ρόλων

•

Δημιουργία ισχυρών συστημάτων που να υποστηρίζουν άρτια την

επιχειρησιακή λειτουργία
Τα τμήματα που θα ενταχθούν στο νέο ERP και θα υποστηριχθούν οι εργασιακές
ροές τους είναι το οικονομικό, των προμήθειών, του προγραμματισμού και
διαχείρισης

παραγωγής,

της

συντήρησης

εγκαταστάσεων,

της

ποιοτικής

διαχείρισης, των πωλήσεων και των εταιρικών υπηρεσιών. Θα εξυπηρετηθούν οι
επιχειρησιακές απαιτήσεις και οι ροές εργασίας. Στη συνέχεια περιγράφεται η ροή
που θα ακολουθηθεί για το σχεδιασμό του τμήματος planning

(demand –

deployment), forecast και την υλοποίηση του στο νέο ERP.
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5.1 Οι ενέργειες μετάβασης και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νέου ERP
Το project εφαρμογής του νέου ERP στη Ζυθοποιία ΖΗΤΑ ΑΕ ξεκίνησε το Μάρτιο του
2016 με καταληκτική ημερομηνία τέλη Δεκεμβρίου 2016 (31/12). Για την
διεκπεραίωση του εκτός από την εσωτερική αξιοποίηση των έμψυχων πόρων της
εταιρείας, ανατέθηκε το μεγαλύτερο του σχεδιασμού σε εξωτερική εταιρεία
συμβούλων. Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα δράσης και εφαρμογής της νέας
κατάστασης, ορίστηκαν οι key users (βασικοί χρήστες), πραγματοποιήθηκε η
ανάθεση ρόλων ώστε να συλλεχθούν τα αρχεία κ οι απαραίτητες πληροφορίες
περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης. Μέσω των εβδομαδιαίων συναντήσεων,
οι χρήστες παρείχαν πληροφορίες κ τη γνώση τους για το σχεδιασμό της επόμενης
ημέρας της εταιρείας.
Ο ρόλος μου στο συγκεκριμένο project ήταν να αποτυπώσω την υφιστάμενη
κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση της ζήτησης και του προγραμματισμού
τροφοδοσίας των κέντρων διανομής (demand planning & deployment). Ουσιαστικά,
δεν υφίστατο τμήμα, ούτε οργανωμένες διαδικασίες, συνεπώς έπρεπε να δομήσω
τμήμα, το οποίο να οργανωθεί βάσει των νέων διαδικασιών που θα οριστούν στο
νέο ERP. Σημαντικής σημασίας, η συμβολή της ομάδας των εξωτερικών συμβούλων
όπου καταφέραμε μέσα από την ”as-is” κατάσταση, να αποτυπώσουμε το ”to be”
και να οργανώσουμε το τμήμα της επίβλεψής μου στο νέο ERP.
Με την ομάδα υλοποίησης του project, σε διάστημα τριών (3) μηνών
πραγματοποίησα το σχεδιασμό στο νέο ERP της νέας κατάστασης αναφορικά με το
operational planning (deployment) και το demand planning. Μετά την καταγραφή
του ”as-is” όπως αναφέρθηκε και προγενέστερα, η αποτύπωση της καινούργιας
λειτουργίας αναφορικά με το deployment, o σχεδιασμός παραμετροποιήθηκε στις
ανάγκες της Ζυθοποιίας ΖΗΤΑ ΑΕ. Ουσιαστικά, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την
εικόνα της ζήτησης ανα εγκατάσταση – κέντρο διανομής – με αποτέλεσμα να
παρέχεται σημαντική βοήθεια στον προγραμματισμό παραγωγής. Στο ERP έχει
παραμετροποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού της ζήτησης όπου έχει ενσωματωθεί η
ποσόστωση συμμετοχής του κάθε κέντρου διανομής επί του μηνιαίου σπάσιμου
του BDG έτσι η πρόταση τροφοδοσίας είναι αποτέλεσμα των ποσοτήτων που
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προκύπτουν

που προκύπτουν από το MRP αλλά λαμβάνοντας υπόψη την

ποσόστωση συμμετοχής του κάθε κέντρου διανομής.
Αναφορικά με τον σχεδιασμό του LTP και συγκεκριμένα του forecasting,
πραγματοποιήθηκε παραμετροποίηση, ενσωματώνοντας τις μεθόδους που
αφορούν ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης, οι οποίες έχοντας ως βάση την εκθετική
εξομάλυνση, είναι εκείνες, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο θα αποτελέσουν τις εισροές
στο ERP και θα ενταχθούν στο περιβάλλον SAP, (SAP BPC)9.
Στη συνέχεια συμμετείχα στη δημιουργία και ενημέρωση των σχετικών εγχειρίδιων
(S.A.P manuals) με print screens και την παρουσίαση τους στους τελικούς χρήστες,
μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση τους. Η εκπαίδευση των
βασικών χρηστών (Key Users) μέσω των User Acceptance Tests (U.A.Ts)

τις

ημερομηνίες 10/11 έως 02/12. Οι χρήστες, έχοντας μελετήσει τα σχετικά εγχειρίδια
πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση τους αναφορικά deployment, long term και
short term planning.
Στις ενότητες που θα ακολουθήσουν, αναλύεται ο σχεδιασμός του τμήματος, η
προστιθέμενης αξίας μετάβαση

στα νέα δεδομένα. Τέλος

παρατίθενται σε

παράρτημα (βλ. Παράρτημα 1), οι οθόνες στο νέο περιβάλλον του ERP μέσω των
οποίων θα παρουσιαστούν οι νέες δομές και διαδικασίες.
5.2 Order processing
Μέσω των εβδομαδιαίων συναντήσεων πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από εμένα
και τους συμβούλους (sap project team) για τη νέα μορφή διαχείρισης του κύκλου
πωλήσεων.
Η είσοδος των παραγγελιών στο ERP θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του
εξωτερικού περιβάλλοντος των PDA, πραγματοποιείται αυτόματα με την είσοδο
τους στο ERP, πιστωτικός έλεγχος μέσω των κανόνων που έχουν ενεργοποιηθεί
(ταυτόχρονη ενημέρωση εκπτώσεων, δωρεάν κιβωτίων και όποιες άλλες

9

SAP BPC: είναι module του SAP, αποτελεί ένα εργαλείο προγραμματισμού και οικονομικής ενοποίησης,
ενσωματώνει άμεσα δεδομένα από το MS – Office και βρίσκεται σε άμεση λειτουργικότητα με άλλα μη sap
συστήματα (www.Wikipedia.com)
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ιδιαιτερότητες χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο πελάτη) και στη συνέχεια
ενεργοποιείται η παραγγελία για να μεταβεί σε δρομολόγηση.
Η

δρομολόγηση

θα

πραγματοποιείται

μέσω

ενσωματωμένου

module

δρομολόγησης (telenavis routing planner) όπου οι παραγγελίες θα μετατρέπονται
σε δρομολογήσεις (παραστατικά διακίνησης) οι οποίες αποτελούν το picking list
(κιβώτια ανα μεταφορέα και περιοχή). Μέσω της συγκεκριμένης λίστας
πραγματοποιείται η ενημέρωση της αποθήκης ώστε να πραγματοποιηθεί το picking.
Μετά το πέρας του picking, δημιουργείται το goods issue, προτιμολόγιο όπου
απεικονίζεται η τελική φόρτωση των κωδικών πριν την έκδοση τιμολογίου με
ταυτόχρονη δέσμευση αποθέματος και ενημέρωση της αποθήκης.
Στη συνέχεια εκδίδεται το τιμολόγιο έχοντας ως αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί
η τιμολόγηση, η δημιουργία χρεωστικού για τον πελάτη, ενημερώνονται τα
αντίστοιχα κέντρα κόστους, το κόστος διανομής και διακίνησης ανα κιβώτιο. Το
σύνολο των κιβωτίων ανα παραστατικό και αθροιστικά ανα οριζόμενο χρονικό
διάστημα. Επιπρόσθετα ενημερώνεται η χρέωση ανα προμηθευτή (είτε διακίνησης,
είτε διανομής) ώστε με άμεση έκδοση των φορτωτικών για την πληρωμή των
συνεργατών.
Οι χρήστες εκπαιδεύτηκαν σε περιβάλλον SAP 4 HANA σε όλες τις φάσεις,
δρομολόγηση, δημιουργία picking list, έκδοση goods issue, τιμολόγηση και
εκπαίδευση

στην

ανάγνωση

των

κοστολογικών

στοιχείων.

Οι

χρήστες

εκπαιδεύτηκαν με τη βοήθεια εγχειριδίων, τα οποία δημιουργήθηκαν από την
ομάδα SAP, μέσα σε διάστημα 40 ημερών. Παρά την αποτύπωση της ανάγκης
αλλαγής στα προγενέστερα βήματα (καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης), οι
χρήστες δυσκολευτήκαν αρκετά στο να υιοθετήσουν τη νοοτροπία της νέας
λειτουργίας, Πρόβαλλαν άρνηση και θεωρούσαν ότι η μερική αδυναμία
ανταπόκρισης τους στη νέα λειτουργία θα αποτελέσει την αιτία απόλυσης τους.
Χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια, υπομονή και επιμονή από πλευράς μου καθώς και
διαβεβαίωση από τη διοίκηση για τη διατήρησή των θέσεων όλων έχοντας ως
επιχείρημα τη βελτίωση μέσω του νέου ERP του επιπέδου εργασίας τους.
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Μέσω των παρακάτω διαγραμμάτων ροής απεικονίζεται η νέα κατάσταση O2C10.

Σχήμα 11. SAP Sales process flow

Συνοπτική παρουσίαση του διαγράμματος σχεδιασμού του κύκλου των πωλήσεων
παρουσιάζεται παρακάτω:

Σχήμα 12.Διάγραμμα ροής πωλήσεων

Αναλυτικά η νέα δομή του κύκλου παραγγελίας όπου αποτυπώνονται τα
πλεονεκτήματα της εφαρμογής της.

10

O2C ή OTC: αναφέρεται συνήθως στην επιχειρηματική διαδικασία του κύκλου πωλήσεων. Επομένως καλύπτει τις
επιχειρησιακές λειτουργίες – πωλήσεις - μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C). Ο όρος
χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό και τη βελτίωση των Enterprise Resource Planning (ERP) συστημάτων, όπως η SAP
(www.Wikipedia.com)
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5.2.1 Παραγγελία Πώλησης (Sales Order)
Η παραγγελία πώλησης είναι το ηλεκτρονικό έγγραφο που συμπεριλαμβάνει και
καταγράφει το αίτημα του πελάτη της εταιρείας

για αγαθά ή υπηρεσίες. Η

παραγγελία περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες ώστε να επεξεργαστεί το αίτημά
του πελάτη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της παραγγελίας. Έτσι, η
παραγγελία προκύπτει αυτόματα από τα δεδομένα εισαγωγής μέσω της
διεπιφάνειας των PDAs και από τα από βασικά αρχεία και τους πίνακες ελέγχου
(credit control management).
To παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα:


την αποφυγή των πιθανών λαθών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της
εισροής και επεξεργασίας τους



η παραγγελία να παρέχει σημαντικές και πολλές πληροφορίες, οι οποίες
αποτυπώνονται σε μια οθόνη



να αποφεύγονται περιττές κινήσεις και καταχώρηση περιττών οθονών και
στοιχείων



η παραγγελία να περιέχει όλα τα σημαντικά στοιχεία πελάτη και τις
ουσιώδεις με αυτόν πληροφορίες



να περιέχει πληροφορίες για τις τιμές για όλα τα στοιχεία των οικονομικών
και πιστωτικών καταστάσεων (matrix credit control)



την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις ημερομηνίες παράδοσης και τις
ποσότητες παράδοσης



την παροχή πληροφοριών αναφορικά με το κόστος διανομής και διακίνησης



η παραγγελία να περιέχει αναλυτικά όλες τις πληροφορίες αναφορικά με
τους κωδικούς, ποσότητες και αναγραφή παρτίδων ώστε να υπάρξει
ιχνηλασιμότητα αν κ εφόσον χρειαστεί

5.2.2 Εξερχόμενη Παράδοση (Outbound Delivery)
Η διαδικασία αποστολής τόσο στις πωλήσεις όσο και στη διανομή ξεκινά μόλις το
παραστατικό παράδοσης δημιουργείται. Το συγκεκριμένο παραστατικό ελέγχει,
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υποστηρίζει και ρυθμίζει πολυάριθμες υπο διαδικασίες αναφορικά με τη
διαδικασία αποστολής:


περισυλλογή και επιβεβαίωση



σχεδιασμός και ρύθμιση των διακινήσεων (αναγράφονται στο παραστατικό
αποστολής)

Δημιουργώντας

ένα

παραστατικό

αποστολής

συμπεριλαμβάνει

αυτόματα

πληροφορίες από τις παραγγελίες όπως το υλικό και οι ποσότητες.
5.2.3 Αποστολή (Shipment)
Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να συνδυάσει παραδόσεις με τις ίδιες
απαιτήσεις μεταφοράς όπως οι συνεργάτες μεταφοράς, ο προορισμός, ο τρόπος και
τα μέσα μεταφοράς, Οι αποστολές διανομής θα πραγματοποιούνται μέσω της
εφαρμογής Telenavis routing. Το

σύστημα καθορίζει τις παραδόσεις που

σχετίζονται με τη διακίνηση και τη διανομή και δημιουργεί τις αποστολές που
απαιτούνται. Η αλληλουχία των παραδόσεων εντός μιας αποστολής καθορίζεται
αυτόματα από τη σειρά με την οποία παρατίθενται.
5.2.4 Κόστος Αποστολής (Shipment cost)
Αυτή η παράμετρος περιέχει τις λειτουργίες για τον υπολογισμό και το
διακανονισμό του κόστους αποστολής στις μεταφορές. Τα έξοδα αποστολής που
καθορίζονται στην αποστολή, που μεταφέροντα άμεσα

στη λογιστική, και

διακανονίζονται με τον πάροχο υπηρεσιών.
5.2.5 Χορήγηση αγαθών
H

χορήγηση

αγαθών

για

μια

εξερχόμενη

παράδοση

ολοκληρώνει

τις

δραστηριότητες αποστολής, είτε μέσω μιας εξερχόμενης αποστολής είτε μαζικά. Σε
περιπτώσεις σφαλμάτων όπου δεν υπάρχουν τα αντικείμενα, δεν αναγράφεται
παρτίδα ή lot number, δεν πραγματοποιείται η χορήγηση αγαθών.
Μετά την ανάρτηση της χορήγηση εμπορευμάτων, υπάρχει περιορισμένο πεδίο
εφαρμογής για την όποια αλλαγή στις ποσότητες της εξερχόμενη παράδοση και
αυτό διότι σε αυτό το σημείο της επεξεργασίας, το έγγραφο παράδοσης πρέπει να
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αντικατοπτρίζει την πραγματική φυσική παράδοση (υπαρκτή και δεσμευμένη
ποσότητα κιβωτίων στον αποθηκευτικό χώρο, φυσικά και συστημικά).
Χορήγηση αγαθών


Μειώνει το φυσικό και συστημικό απόθεμα



Ενημερώνει τις όποιες αλλαγές αξίας στους λογαριασμούς αποθέματος
αναφορικά με τη λογιστική απογραφή



Μειώνει τις απαιτήσεις παράδοσης



Εισάγει πληροφορίες για την κατάσταση της εξερχόμενης παράδοσης



Δημιουργεί μια λίστα εργασιών για την τιμολόγηση

5.2.6 Χρέωση (Billing)
Δημιουργώντας ένα παραστατικό

χρέωσης περιλαμβάνει την αντιγραφή

πληροφοριών αυτόματα από την παραγγελία και το παραστατικό παράδοσης πάνω
στο παραστατικό χρέωσης – τιμολόγιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα Ως αποτέλεσμα,
τα αντικείμενα της παράδοσης και της παραγγελίας να είναι πρότυπα για το
έγγραφο τιμολόγησης. Όταν δημιουργείται ένα παραστατικό

τιμολόγησης, οι

λογαριασμοί Γ/Λ συνήθως καθορίζονται αυτόματα και τα σχετικά δεδομένα
τοποθετούνται εκεί.
Οι ακόλουθες επιχειρησιακές διαδικασίες θα εφαρμοστούν στη Ζήτα Ζυθοποιία:
Business Description of the Business Process
Process
1.

Sales Order management
Διαχείριση Παραγγελίας

2.

Credit management
Διαχείριση Πίστωσης

3.

Sales Order execution
Εκτέλεση Παραγγελιών
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4.

Route settlement (transportation cost) Κόστος Διακίνησης

5.

Triangular Sales
Τριγωνικές Πωλήσεις

6.

Free of charge orders (autoparadosi)
Δωρεάν Παραγγελίες (αυτοπαράδοση)

7.

Exports
Εξαγωγές

8.

Empties management
Διαχείριση Κενών

9.

Returns
Επιστροφές

10.

Activity related Discounts
Εκπτώσεις Ενεργειών

11.

Indirect Customers Discounts
Έμμεσες Εκπτώσεις Πελατών

12.

Coupon Management
Διαχείριση Κουπονιών

13.

Cancellations
Ακυρώσεις

Πίνακας 8.Αναλυτικά οι επιχειρησιακές διαδικασίες αναφορικά με τον κύκλο παραγγελιών

5.3 Operational planning (Deployment & Production)
Ο τακτικός προγραμματισμός ή βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός άπτεται τόσο
του σχεδιασμού της τροφοδοσίας μεταξύ των κέντρων διανομής όσο και του
σχεδιασμού του προγραμματισμού παραγωγής. Στην προγενέστερη κατάσταση,
αυτοί οι δυο σχεδιασμοί λειτουργούσαν ανεξάρτητα

καθότι ο πρώτος

τροφοδοτούνταν με την αρχική εκτίμηση του BDG και δε συμπεριλαμβανόταν στους
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υπολογισμούς του οι όποιες αναπροσαρμογές των μηνών σε κιβώτια (LE, EST). Η
φιλοσοφία στη νέα κατάσταση είναι κοινή και για τους δυο σχεδιασμούς.
Στο MRP εισάγεται το επικαιροποιημένο BDG, τα ιστορικά στοιχεία για διαμόρφωση
των προτάσεων της ζήτησης (ανάγνωση της ζήτησης από τις ποσότητες που
μεταφέρθηκαν στα κέντρα διανομής, επιπρόσθετα τις ποσότητες που πουλήθηκαν
απευθείας από τις αποθήκες των παραγωγικών μονάδων διαμορφώνουν τις
απαιτήσεις του deployment ώστε να διαμορφωθούν perfect orders

ετοίμου

(finished products) προς την παραγωγή και σε ανάλογη λογική η παραγωγή να
διαμορφώσει perfect orders προς τις προμήθειες για τροφοδοσία ά υλών.
Ακολουθεί συνοπτικά η ροή εργασιών που θα καλυφθεί:


Ευέλικτός προγραμματισμός (διαμόρφωση ζήτησης)



Διαχείριση της ζήτησης (Demand Management)



Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός (OP) και προγραμματισμός απαιτήσεων
υλικών (MRP)



Ο έλεγχος χωρητικότητας των αποθηκευτικών χώρων (Capacity check)

Το σημείο εκκίνησης είναι οι εισροές στο ERP οι οποίες προέρχονται από το τμήμα
μάρκετινγκ ή το τμήμα πωλήσεων αναφορικά με τις αναμενόμενες πωλήσεις για μια
δεδομένη περίοδο προγραμματισμού. Θα χρησιμοποιηθούν ως βάση τα στοιχεία
των πωλήσεων των προηγούμενων ετών. Τo BDG διαμορφωμένο σε εβδομαδιαία ή
ημερήσια κατανομή θα λειτουργήσει ως δυνητική ζήτηση. Η συμμετοχή του κάθε
κωδικού ανα αποθηκευτικό χώρο (κέντρα διανομής και αποθήκες παραγωγικών
μονάδων) προκύπτει από την ποσόστωση του επι των ιστορικών πωλήσεων – τη
συμμετοχή του στο σύνολο των κιβωτίων ανα κέντρο διανομής ανα μήνα.
Οι προτάσεις τροφοδοσίας – operational planning – θα προκύψουν από την
εκτέλεση MRP. Το MRP συμπεριλαμβάνει διαμορφωμένες προτάσεις ζήτησης σε
εβδομαδιαία ή ημερήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προαναφερθείσες
παραμέτρους (ποσοστό κωδικό βάσει της ιστορικότητας και αναγωγή στο BDG). Οι
προτάσεις προέρχονται μέσω του MRP δίνοντας τη δυνατότητα να ληφθούν υπόψη
και οι τρέχουσες παραγγελίες πέρα από την πρόταση εκτίμησης της ζήτησης.
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Η Διαχείριση της ζήτησης δημιουργεί απαιτήσεις όχι μόνο σε επίπεδο
πρωτοβάθμιου

σχεδιασμού, που αποτελεί

προϋπόθεση για τον μετέπειτα

μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αλλά και τον προγραμματισμός των απαιτήσεων
υλικών (MRP). Οι προτάσεις του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού (LTP) μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να « φιλοξενήσει » 18/24 μήνες κυλιόμενη πρόβλεψη των
απαιτήσεων, εφόσον

έχουν οριστεί , ο υπολογισμός των απαιτήσεων

χωρητικότητας, ο σχεδιασμός τιμής των υλικών Προμηθειών ή το Κέντρο Κόστος
σχεδιασμού Παραγωγής. Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός θα δίνει προτάσεις
ζήτησης μέσω MRP μέσω του αρχικού input – BDG.
Το αποτέλεσμα του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό των απαιτήσεων χωρητικότητας, τον σχεδιασμό της τιμής Προμηθειών
των Υλικών και το σχεδιασμό του Κέντρου Κόστους παραγωγής. Οι λειτουργίες του
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού είναι πανομοιότυπες με εκείνες του σχεδιασμού των
Απαιτήσεων Υλικών χρησιμοποιούμενος για τους σκοπούς του βραχυπρόθεσμου
προγραμματισμού. Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός θα αναλυθεί σε επόμενη
ενότητα με την ανάλογη στατιστική υποβοήθηση (μοντέλα διαχείρισης forecast).
Οι ακόλουθες λειτουργικές διαδικασίες θα υλοποιηθούν:
Business Description of the Business Process
Process
1

Long Term Planning

2

Operational Planning

Πίνακας 9. Λειτουργικές διαδικασίες αναφορικά με το planning σε περιβάλλον S.A.P
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Ακολουθεί η επισκόπηση της διαδικασίας Σχεδιασμού (Planning) και Πρόβλεψης
(Forecast):

Σχήμα 13.διάγραμμα ροής της διαδικασίας σχεδιασμού και πρόβλεψης

Σχήμα 14. Αναλυτικό διάγραμμα ροής σχεδιασμού και πρόβλεψης (long & short term planning)
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Operational planning

Long term planning

Ιστορικές ποσότητες πωλήσεων

Ποσότητες προγραμματισμού budget / budget
revision / forecast

Υπολογισμός ποσοστών διανομής

Μεταφορά ποσοτήτων προγραμματισμού σε
ζήτηση

Αλλαγή ποσοστών διανομής

Κατανομή Ζήτησης

Ποσότητες προγραμματισμού budget/

Δημιουργία σεναρίου μακροπρόθεσμου

budget revision / forecast

προγραμματισμού (budget , budget revision)
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Κατανομή ποσοτήτων τρέχοντος

Forecast models (SAP BPC)

προγραμματισμού σε εγκαταστάσεις
διανομής
Μεταφορά ποσοτήτων προγραμματισμού

Εκτέλεση Μακροπρόθεσμου

σε ζήτηση

Προγραμματισμού (MRP)

Συντήρηση Ποσόστωσης Εφοδιασμού
(cross production)
Εισαγωγή Αναμενομένων Ποσοτήτων
Εκτέλεση Τρέχοντος Προγραμματισμού
(MRP)
Μαζική εμφάνιση / αλλαγή
προγραμματισμένων εντολών παραγωγής
Μαζική λίστα Αποθεμάτων / Απαιτήσεων

Πίνακας 10. Συνοπτική παρουσίαση των βασικών λειτουργιών LTP & OP

6. Βασικές Έννοιες – Σημαντικότητα και Μέθοδοι Διαχείρισης της Ζήτησης
Στην παρούσα ενότητα

θα πραγματοποιηθεί αναφορά στη σημαντικότητα της

πρόβλεψης και τα σημαντικά οφέλη τα οποία απορρέουν για την εταιρεία. Η
πρόβλεψη και η διαχείριση της ζήτησης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για το
χτίσιμο μιας αποτελεσματικής στρατηγικής τόσο για τα μεσοπρόθεσμα όσο και για
τα μακροπρόθεσμα πλάνα της εταιρείας και αυτό διότι υπάρχει έκδηλη ανάγκη
προγραμματισμού των ενέργειες της αρκετό καιρό πριν την εκδήλωση της ζήτησης.
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Είτε αυτό αφορά μια διοικητική απόφαση που μπορεί να κυμαίνεται από αρκετά
χρόνια, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της κατασκευής ενός νέου εργοστασίου
παραγωγής, έως λίγες μόνο ημέρες ή ώρες όπως συμβαίνει στην περίπτωση του
προσδιορισμού των επιπέδων παραγωγής και αποθεμάτων των διαφόρων
καταναλωτικών αγαθών.
Στο χτίσιμο αυτής της στρατηγικής, η πολύπλοκη λειτουργία της πρόβλεψης της
ζήτησης και διαμόρφωσης του πλάνου πωλήσεων διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο,
καθώς αποτελεί εφαλτήριο για σημαντικές αποφάσεις για τον προγραμματισμό
ολόκληρης της επιχείρησης που διαμορφώνουν την ανάπτυξή της και τη
κερδοφορία της.
Για τη ΖΗΤΑ ΑΕ, αποτελεί πρόκληση το να γνωρίζει κατά πόσο τα προϊόντα της είναι
αρεστά στο καταναλωτικό κοινό. Μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση είναι να
γνωρίζει τι σκέφτονται οι καταναλωτές της, έτσι ώστε η τάση της αγοράς να μπορεί
να προβλεφθεί και η επιχείρηση να παραμείνει ανταγωνιστική.
Μέσω της διαδικασίας της πρόβλεψης της ζήτησης μπορεί να ελέγχει καλύτερα το
ύψος των αποθεμάτων της και το κόστος παραγωγής.
Σε αντίθεση με το παρελθόν που η πρόβλεψη της ζήτησης αποτελούσε ένα λιγότερο
σημαντικό τομέα για την εταιρεία και γινόταν κυρίως με τη χρήση εμπειρικών
μέσων, πλέον με τη μετάβαση όλων των λειτουργιών στο νέο ERP, η πρόβλεψη της
ζήτησης και όλου του σχεδιασμού που απορρέει από αυτή θα πραγματοποιηθεί με
την επιλογή και τη χρήση επιστημονικών μεθόδων.
Ακολούθως θα πραγματοποιηθεί αναφορά επίσης μεθόδους πρόβλεψης και θα
παρουσιαστούν

οι συγκεκριμένοι μέθοδοι forecasting που θα ενταχθούν στο

περιβάλλον SAP,για την ακρίβεια στο SAP BPC. Ο σχεδιασμός που θα ενσωματωθεί
στο νέο ERP θα είναι σε συμφωνία με τα πρότυπα που ακολουθούνται από τον
Δανέζικο όμιλο σε όλες τις χώρες μέλη του εξωτερικού και θα ακολουθήσει
αναλυτική περιγραφή των στατιστικών μοντέλων (μεθοδολογία, τρόπος ανάλυσης
των δεδομένων, εισροές και εκροές των μοντέλων, συντελεστές εποχικότητας,
καθαρισμός στοιχείων που αλλοιώνουν τη ροή των δεδομένων). Ακολουθεί μια
εισαγωγική προσέγγιση αναφορικά με τις βασικές έννοιες και τη μεθοδολογία
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πρόβλεψης της ζήτησης και στη συνέχεια αναπτύσσεται συγκεκριμένα η
μεθοδολογία και ο τρόπος δόμησης του forecasting στο νέο ERP της Ζυθοποιίας
Ζήτα Α.Ε.
6.1 Βασικές έννοιες και Μεθοδολογίες πρόβλεψης της ζήτησης
Ο σκοπός της πρόβλεψης είναι να βοηθήσει τη διεύθυνση της επιχείρησης, να
προγραμματίσει τις απαιτήσεις σε πρώτες ύλες, προσωπικό, παραγωγή, κεφαλαίο
αλλά και να βοηθήσει στις αποφάσεις σχετικά με την δημιουργία εγκαταστάσεων,
καθώς και των βραχυχρόνιων απαιτήσεων για χρηματοδότηση.
Μια ευρεία ποικιλία μεθόδων πρόβλεψης είναι διαθέσιμες για τη διοίκηση. Αυτές
κυμαίνονται από τις πιο απλοϊκές μεθόδους, όπως η χρήση των πιο πρόσφατων
παρατηρήσεων ως πρόβλεψη, έως ιδιαίτερα πολύ σύνθετες προσεγγίσεις όπως τα
νευρωνικά δίκτυα και τα οικονομετρικά συστήματα εξισώσεων προσομοίωσης.
Επιπλέον, η ευρεία χρήση των υπολογιστών έχει οδηγήσει σε άμεσα διαθέσιμο
λογισμικό για την εφαρμογή τεχνικών πρόβλεψης, (Makridakis et al., 1998).
Η διαδικασία της πρόβλεψης και η ακρίβεια αυτής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στη σύγχρονο μοντέλο διοίκησης. Η πρόβλεψη είναι σημαντική και αναγκαία στον
προγραμματισμό και ο προγραμματισμός συνιστά τη ραχοκοκαλιά μιας
αποτελεσματικής επιχείρησης. Συνοψίζοντας τα πλεονεκτήματα, η πρόβλεψη της
ζήτησης, (Anbuvelan, 2007):


Επιτρέπει

στην

επιχείρηση

να

δεσμεύσει

τους

πόρους

της,

προγραμματίζοντας τους υπάρχοντες και αποκτώντας όσους επιπλέον
απαιτούνται για την παραγωγή. Η μεγαλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο το
ανθρώπινο

δυναμικό

καθώς

και

το

μηχανολογικό

εξοπλισμό,

να

βελτιστοποιούν τις αποδόσεις και να ελέγχουν το κόστος, διασφαλίζοντας το
κέρδος της σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.


Συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων. Υπολογίζοντας με
ακρίβεια τη ζήτηση για τα προϊόντα στο βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα, μία επιχείρηση μπορεί να υπολογίσει όλες τις παραμέτρους που
απαιτούνται για τη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων της, δηλαδή το
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κατάλληλο απόθεμα ασφαλείας, το μέγιστο επίπεδο αποθέματος που
απαιτεί η ζήτηση και τη βέλτιστη ποσότητα αναπαραγγελίας. Εφόσον για τον
υπολογισμό των παραπάνω παραμέτρων χρησιμοποιηθούν τα σωστά
δεδομένα και εφαρμοσθούν οι κατάλληλες μέθοδοι πρόβλεψης ζήτησης,
μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση του επιπέδου των αποθεμάτων. Η
βελτιστοποίηση του επιπέδου των αποθεμάτων έχει ελάχιστο κόστος σε
σχέση με οποιαδήποτε επέκταση ή εκ νέου κατασκευή αποθηκευτικών
χώρων και κατά συνέπεια, πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε άλλης
παρόμοιας επένδυσης. Θα πρέπει, επίσης, να τονισθεί ότι η υπερεκτίμηση
της ζήτησης συμβάλλει στη διατήρηση υψηλών αποθεμάτων για μεγάλα
χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα την αναποτελεσματική διαχείριση των
χρηματικών ροών, αντίθετα όμως και η υποεκτίμηση της ζήτησης μπορεί να
προκαλέσει ελλείψεις προϊόντων, να έχει επιπτώσεις στο επίπεδο
εξυπηρέτησης των πελατών και πιθανότατα να προκύψουν χαμένες
πωλήσεις, ακόμα και μακροπρόθεσμα (ο καταναλωτής επιλέγει άλλο προϊόν
ανταγωνισμού που μπορεί τελικά να συνεχίσει να επιλέγει και μετά την
αναπλήρωση του αποθέματος).


Διευκολύνει τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων, βοηθώντας στην
αναγνώριση των μελλοντικών αναγκών.



Ενισχύοντας τη συμμετοχή ολόκληρου του οργανισμού στη διαδικασία,
παρέχεται η δυνατότητα ομαδικής δουλειάς μέσα από

ενότητα και

συνεργασία, (Moon et al, 2003).


Αποτελεί σημαντικό συστατικό του προγραμματισμού της επιχείρησης
παρέχοντας σημαντικά δεδομένα και πληροφορίες



Ανοίγει το δρόμο για αποτελεσματικό συντονισμό και έλεγχο, αφού απαιτεί
πληροφορίες από πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Έτσι,
σχεδόν το σύνολο των τμημάτων μιας επιχείρησης εμπλέκεται στη
διαδικασία και αλληλοεπιδρά για το καλύτερο αποτέλεσμα, (Moon et al,
2003).
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Μειώνει την αβεβαιότητα των μελλοντικών γεγονότων και οδηγεί στην
ευρύτερη επιτυχία του οργανισμού

Σε συνέχεια των παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η διαδικασία της πρόβλεψης της
ζήτησης είναι σημαντική για το σύνολο των διευθύνσεων μιας επιχείρησης,
(Βιδάλης, 2009):


Για τα τμήματα παραγωγής ή επιχειρησιακών λειτουργιών (Production &
Operation Department): αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση
αποθεμάτων, τη διαχείριση προμηθειών και το σχεδιασμό παραγωγής
και αποθεμάτων λαμβάνονται με βάση τις διαδικασίες πρόβλεψης
ζήτησης



Για τα τμήματα Marketing: αποφάσεις που αφορούν κατανομή πωλητών
σε καταστήματα, τις προωθητικές ενέργειες και το λανσάρισμα νέων
προϊόντων βασίζονται στο αποτέλεσμα της πρόβλεψης της ζήτησης



Για τα τμήματα Χρηματοοικονομικής διαχείρισης (Finance Department.):
αποφάσεις που αφορούν επενδύσεις παγίων (εργοστασιακές μονάδες,
μεταφορικά μέσα) και σχέδια προϋπολογισμών δεν μπορούν να
εφαρμοστούν αν δεν υπάρχει πρόβλεψη της ζήτησης



Για τα τμήματα προσωπικού (Human Resources Department): αποφάσεις
σχεδιασμού αναγκών σε εργατικό δυναμικό, πιθανές απαιτούμενες
προσλήψεις ή αποχωρήσεις ομοίως απαιτούν ακριβή πρόβλεψη της
ζήτησης

Η πρόβλεψη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λήψης αποφάσεων στις
δραστηριότητες της διοίκησης μιας επιχείρησης. Η ανάγκη πρόβλεψης αυξάνεται
ως αποτέλεσμα του ότι η διοίκηση επιχειρεί να μειώσει την εξάρτησή της από την
τύχη. Δεδομένου ότι κάθε περιστατικό κακής οργάνωσης και σχεδιασμού αποτελεί
αφετηρία και για άλλα, μια καλή ή μια κακή πρόβλεψη μπορεί να επηρεάσει
ολόκληρο τον οργανισμό, (Makridakis et al., 1998).
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6.2 Ποιοτικά χαρακτηριστικά της ζήτησης
Υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία με βάση τα οποία αναλύεται η ζήτηση για
προϊόντα και υπηρεσίες και είναι τα εξής:


Οριζόντιο στοιχείο ή επίπεδο (Level or Horizontal): Είναι η τιμή της ζήτησης
που αντιπροσωπεύει τις μέσες πωλήσεις. Χαρακτηρίζει κυρίως στάσιμες
χρονοσειρές, δηλαδή σειρές τιμών που διακυμαίνονται γύρω από μια μέση
τιμή, χωρίς να υπάρχει συστηματική τάση για αύξηση ή μείωση τους. Είναι
συνήθης για προϊόντα στην ώριμη ηλικία του κύκλου ζωής τους, στην οποία
η ζήτηση είναι σταθερή και προβλέψιμη, (Σιώμκος, 2004).



Στοιχείο τάσης (Trend): Χαρακτηρίζει χρονοσειρές όπου παρατηρείται μια
συστηματική μεταβολή, αύξηση ή ελάττωση, της μέσης τιμής της
μεταβλητής με την πάροδο του χρόνου. Αναφέρεται στην προσαρμογή μιας
γραμμής ή μιας καμπύλης στα δεδομένα η οποία φανερώνει τη συνολική
εικόνα του μεγέθους. Κατά τη δημιουργία μιας πρόβλεψης ο εντοπισμός της
ύπαρξης της τάσης είναι η πρώτη ενέργεια που γίνεται. Υπάρχουν τέσσερις
τύποι τάσης, (Σιώμκος, 2004):



Γραμμική τάση: η σχέση μεταξύ της ζήτησης του προϊόντος και του χρόνου
αντιπροσωπεύεται από μια συνεχόμενη ευθεία γραμμή.



Καμπύλη-S: παρατηρείται όταν ένα προϊόν κατά την είσοδό του στην αγορά
αναπτύσσεται με μεγάλο ρυθμό αλλά έπειτα η ζήτηση σταθεροποιείται σε
ένα επίπεδο.



Ασυμπτωτική τάση: παρατηρείται όταν η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη αρχικά
και σταδιακά μειώνεται. Τέτοιου είδους τάση εμφανίζεται στην περίπτωση
που μια εταιρία επιθυμεί να αποκτήσει μεγάλο μερίδιο της αγοράς και
εισέρχεται πολύ δυναμικά σε αυτή (προσφορές, διαφήμιση).



Εκθετική τάση: παρατηρείται όταν ένα προϊόν παρουσιάζει ξαφνικά σε μια
συγκεκριμένη χρονική στιγμή πολύ μεγάλη αύξηση στη ζήτηση. Η εκθετική
τάση φανερώνει ότι θα υπάρχει αύξηση των πωλήσεων του προϊόντος και
στο μέλλον.
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Κυκλικό στοιχείο (cycles): Τα δεδομένα χαρακτηρίζονται από μια
περιοδικότητα χωρίς σταθερότητα. Το στοιχείο αυτό οφείλεται σε ξαφνικά
γεγονότα που δεν μπορούν να προβλεφθούν, όπως ο πόλεμος, κοινωνικές
και οικονομικές αλλαγές, οι εκλογές, (Novak, 2006).



Εποχικότητα (seasonality): Χαρακτηρίζει χρονοσειρές, όπου η διακύμανση
των τιμών οφείλεται σε κάποιο εποχικό στοιχείο, όπως για παράδειγμα τον
καιρό και χαρακτηρίζεται από σταθερή περιοδικότητα στη διάρκεια κύκλου
σε αντίθεση με την κυκλικότητα. Ένα εποχικό πρότυπο συνήθως
επαναλαμβάνει τον εαυτό του και έχει σταθερό μήκος, (Novak, 2006).



Τυχαία μεταβλητότητα: Το στοιχείο αυτό παρατηρείται όταν έχουμε
μεταβολές στη ζήτηση που οφείλονται σε τυχαία γεγονότα. Η τυχαία
μεταβλητότητα ενός μεγέθους στατιστικά εκφράζεται ως η μεταβλητότητα
του μεγέθους εάν από αυτό αφαιρεθούν οι παράγοντες που είναι γνωστοί
και το επηρεάζουν, δηλαδή ο μέσος, η τάση, εποχικότητα, η κυκλικότητα,
(Σιώμκος, 2004).

Σχήμα 15. Γραφική απεικόνιση μορφών της ζήτησης

6.3 Γενικά βήματα της διαδικασίας πρόβλεψης και μέθοδοι πρόβλεψης
Τα γενικά βήματα στη διαδικασία της πρόβλεψης έχουν ως εξής (Reid and Sanders,
2002), (Stevenson, 2007):


Προσδιορισμός της γενικής ανάγκης: Βασικό ζητούμενο της διαδικασίας
είναι ο καθορισμός των πέντε βασικών στοιχείων της πρόβλεψης ζήτησης.
Οποιοδήποτε λάθος σε αυτό το στάδιο έχει σοβαρές συνέπειες στο τελικό
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αποτέλεσμα της διαδικασίας. Πέρα από αυτά, όσο πιο λεπτομερής είναι
διαδικασία πρόβλεψης τόσο μειώνεται η αξία του εξαγόμενης πληροφορίας.


Συλλογή δεδομένων: Στο στάδιο αυτό εξετάζονται οι διαθέσιμες
πληροφορίες. Η ποιότητα της πρόβλεψης εξαρτάται από την διαθεσιμότητα
των στοιχειών, την ποσότητα και την ποιότητα τους. Η σωστή επιλογή του
τρόπου συλλογής πληροφοριών ισοδυναμεί με την σωστή επιλογή της
μεθόδου πρόβλεψης. Χωρίς τα διαθέσιμα στοιχεία ακόμα και οι καλύτερες
μέθοδοι πρόβλεψης μπορεί να αποδειχθούν αναποτελεσματικές.



Ανάλυση της ζήτησης: Στο στάδιο αυτό μελετώνται και εξετάζονται οι
συμπεριφορές της ζήτησης. Με άλλα λόγια αναλύονται οι προσδιοριστικοί
παράγοντες της ζήτησης όπως η στασιμότητα της ζήτησης, οι εποχικές
διακυμάνσεις καθώς και οι τυχόν επιδράσεις από εξωγενείς παράγοντες
όπως οι καιρικές συνθήκες.



Επιλογή του μοντέλου πρόβλεψης που θα χρησιμοποιηθεί: Για το σκοπό
αυτό είναι απαραίτητη η γνώση των διαφόρων μοντέλων πρόβλεψης, οι
περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται, η αξιοπιστία τους καθώς και ο τύπος
των δεδομένων που απαιτεί καθένα από αυτά. Με βάση τα προηγούμενα,
ένα ή περισσότερα μοντέλα μπορούν να επιλεγούν.



Υπολογισμός των προβλέψεων: Εφαρμογή του επιλεγμένου μοντέλου για
τον υπολογισμό των προβλέψεων. Οι εξαγόμενες πληροφορίες για την
μελλοντική ζήτηση χρησιμοποιούνται για την λήψη των επιχειρηματικών
αποφάσεων.



Αξιολόγηση: Η πρόβλεψη που υπολογίζεται μέσω οποιουδήποτε μοντέλου
δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται, όπως είναι, τυφλά. Θα πρέπει να
αξιολογηθεί με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και εφόσον κρίνεται
απαραίτητο να τροποποιηθεί. Με βάση τα σφάλματα που προκύπτουν από
μια πρόβλεψη μπορούν να διαμορφωθούν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης
ακραίων τιμών της ζήτησης και να αξιολογηθεί η ποιότητα της μεθόδου
πρόβλεψης. Είναι προφανές ότι για την σωστή λειτουργία ελέγχου
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απαιτείται η συνεχής καταγραφή των προβλέψεων και των αντίστοιχων
παρατηρούμενων τιμών ζήτησης, (Makridakis et al., 1998).
Οι μέθοδοι προβλέψεων χωρίζονται σε ποιοτικές, ποσοτικές και αιτιακές.
6.3.1 Ποιοτικές μέθοδοι πρόβλεψης
Οι ποιοτικές μέθοδοι πρόβλεψης (ή μέθοδοι κρίσης) είναι κατά κύριο λόγο
υποκειμενικές. Βασίζονται σε κρίσεις και προσωπικές εκτιμήσεις στην ποιοτική
ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή, σε έρευνες αγοράς και σε αναλογίες
ανάμεσα σε παρόμοιες καταστάσεις. Σε αυτές τις μεθόδους, ενδέχεται να μην
υπάρχουν διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα και συνεπώς αυτή η μη επιστημονική
φύση των μεθόδων αυτών καθιστά δύσκολη την τυποποίηση τους, καθώς και την
ακρίβειά τους. Ωστόσο, κρίνονται χρήσιμες και απαραίτητες σε περιπτώσεις νέων
προϊόντων ή τεχνολογιών ή σε μεγαλύτερο ορίζοντα πρόβλεψης (μεσοπρόθεσμες ή
μακροπρόθεσμες προβλέψεις), (Ballou, 2004), (Makridakis et al., 1998).


Grass roots: η πρόβλεψη πραγματοποιείται με βάση δεδομένα που
προέρχονται από εκείνους που έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες
και τους καταναλωτές στην αγορά, (Chase et al., 2005).



Έρευνα Αγοράς: Ως έρευνα αγοράς ορίζεται κάθε οργανωμένη προσπάθεια
συλλογής δεδομένων σχετικά με το ενδιαφέρον των καταναλωτών για ένα
προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά, (Naryan & Jaya, 2008).



Συμβούλιο Στελεχών : Μια ομάδα στελεχών από διάφορα τμήματα της
επιχείρησης συγκεντρώνονται και διατυπώνουν την γνώμη τους ενώπιον
όλων των άλλων στελεχών, συζητώντας ανοιχτά τις απόψεις τους με σκοπό
να φτάσουν σε μία κοινή πρόβλεψη για το μελλοντικό επίπεδο του
προβλεπόμενου μεγέθους, (Anbuvelan, 2007).



Μέθοδος Delphi : Η μέθοδος Delphi αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1950 από
τη Rand Corporation. Ο στόχος αυτής της μεθόδου είναι να εξαλείψει το
βασικό μειονέκτημα της προηγούμενης μεθόδου, δηλαδή την επιβολή των
απόψεων εκείνων των στελεχών της επιχείρησης που λόγω ιεραρχίας ή
εμπειρίας ασκούν μεγάλη επιρροή. Για την αποφυγή αυτού του
προβλήματος, η μέθοδος Delphi κρύβει την ταυτότητα των ατόμων που
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συμμετέχουν, οπότε όλοι έχουν την ίδια συμμετοχή στην διαδικασία της
πρόβλεψης, (Chase et al., 2005).


Ιστορική αναλογία : Η μέθοδος της ιστορικής αναλογίας χρησιμοποιείται για
την πρόβλεψη της ζήτησης για ένα προϊόν στην περίπτωση που δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ζήτησης του παρελθόντος. Αυτό βρίσκει
εφαρμογή κυρίως σε περιπτώσεις λανσαρισμάτων νέων προϊόντων, όπου η
επιχείρηση μπορεί να διαθέτει ήδη στην αγορά προϊόντα που έχουν
παρόμοια χαρακτηριστικά ή ανήκουν στην ίδια προϊοντική κατηγορία με το
νέο προϊόν.

6.3.2 Ποσοτικές μέθοδοι πρόβλεψης
Οι ποσοτικές μέθοδοι προβλέψεων εφαρμόζονται όταν η διαθέσιμη πληροφορία
ποσοτικοποιείται με την μορφή αριθμητικών δεδομένων και με την υπόθεση ότι
αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς των ιστορικών αυτών δεδομένων διατηρείται
ακολουθείται στο μέλλον. Οι ποσοτικές μέθοδοι προβλέψεων μπορούν να
ταξινομηθούν ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται, (Reid and Sanders,
2002).

Πίνακας 11. Ποσοστό χρησιμοποίησης των ποσοτικών μεθόδων στις εταιρείες
(Πηγή: Nada Sanders and Karl Mandrodt (1994)”Practioners continue to rely on Judgmental Forecasting Method
instead of Quantitive Methods”, Interfaces)

75

Παπαδοπούλου Αρετή

Ακαδημαϊκό Έτος 2016 -17

Athens MBA Αναβάθμιση των διαδικασιών διαχείρισης της ζήτησης σε Ζυθοποιία με
εφαρμογή νέου συστήματος ERP

Η ανάλυση χρονοσειρών αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τύπο ποσοτικού μοντέλου
πρόβλεψης. Είναι βασισμένη στην ιδέα ότι οι ιστορικές παρατηρήσεις μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη μελλοντικών παρατηρήσεων και ασχολείται με
την ανάλυση των ιστορικών δεδομένων σε παράγοντες όπως η τάση, η εποχικότητα,
κλπ. Στις μεθόδους αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται ποσοτικά στοιχεία από
το παρελθόν ώστε να προβλεφθεί η τιμή της μεταβλητής στο μέλλον. Εφόσον ο
χρονικός ορίζοντας της πρόβλεψης είναι μικρός, αυτές οι μέθοδοι δίνουν αρκετά
αξιόπιστα αποτελέσματα, (Makridakis et al., 1998).
Για την εφαρμογή της θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος ικανός αριθμός στοιχείων
(παρελθόντων τιμών) για την τιμή του υπό πρόβλεψη μεγέθους σε προηγούμενες
και σταθερές χρονικές περιόδους ώστε να επιλεγεί το καλύτερο πρότυπο
συμπεριφοράς της χρονοσειράς για τη την εξαγωγή όσο γίνεται ακριβέστερων
προβλέψεων, (Ballou, 2004).
Το μοντέλο των χρονοσειρών θα μπορούσε να αναπαρασταθεί ως ένα σύστημα
όπου τα ιστορικά δεδομένα των αντίστοιχων παρελθόντων ιστορικών δεδομένων
αποτελούν την είσοδο του, ενώ η συνάρτηση του μοντέλου πρόβλεψης αποτελεί
την έξοδο του συστήματος.


Απλοϊκή Μέθοδος (Naive) : Κυρίως εφαρμόζεται στον επιχειρηματικό
κόσμο. Αποτελεί

το ευκολότερο και απλούστερο μοντέλο πρόγνωσης.

Χρησιμοποιεί τη ζήτηση της τρέχουσας περιόδου ως βάση για την πρόβλεψη
της επόμενη περιόδου. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε
περιπτώσεις δεδομένων με σταθερή ζήτηση για μικρό ορίζοντα, αλλιώς το
σφάλμα

της

πρόβλεψης

θα

είναι

μεγάλο,

(Πετρόπουλος

και

Ασημακόπουλος, 2011).


Απλός κινητός μέσος (moving average) : Πρόκειται για τη βασικότερη
μέθοδο πρόβλεψης που χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που η ζήτηση δεν
παρουσιάζει διακυμάνσεις μεταξύ των παρατηρήσεων και δεν εμφανίζεται
στοιχείο εποχικότητας. Ο απλός κινητός μέσος είναι ο μέσος όρος της
πραγματικής ζήτησης των τελευταίων μηνών, (Anderson et al., 2011).

76

Παπαδοπούλου Αρετή

Ακαδημαϊκό Έτος 2016 -17

Athens MBA Αναβάθμιση των διαδικασιών διαχείρισης της ζήτησης σε Ζυθοποιία με
εφαρμογή νέου συστήματος ERP



Σταθμισμένος κινητός μέσος (weighted moving average) : Σε αντίθεση με το
απλό κινητό μέσο που δίνει το ίδιο βάρος σε κάθε παρατήρηση, ο
σταθμισμένος κινητός μέσος παρέχει την δυνατότητα στάθμισης κάθε
ιστορικού στοιχείου με διαφορετικό βάρος. Το άθροισμα όλων των
σταθμίσεων (βάρη) θα πρέπει να ισούται με 1, (Stevenson, 2007).



Απλή εκθετική εξομάλυνση (simple Exponential smoothing) : Η εκθετική
εξομάλυνση συνιστά μία από τις πιο γνωστές ευρέως εφαρμόσιμες τεχνικές
πρόβλεψης. Βασίζεται στο ότι τα πιο πρόσφατα δεδομένα συμμετέχουν στην
εκθετική

μείωση

της

βαρύτητας

που

δίνεται

στα

στοιχεία

των

προηγούμενων περιόδων. Εφαρμόζεται κυρίως στο βραχυπρόθεσμο
προγραμματισμό και γενικά σε περιπτώσεις όπου ο χρονικός ορίζοντας της
πρόβλεψης είναι σχετικά μικρός ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες
για τυχόν αιτιοκρατική σχέση που συνδέει την προς πρόβλεψη μεταβλητή
και τους ανεξάρτητους παράγοντες που την επηρεάζουν. Η δημοφιλία της
βασίζεται στο ότι χαρακτηρίζεται από ευκολία εφαρμογής, ενώ οι
απαιτήσεις σε υπολογιστικό χρόνο και αποθήκευση δεδομένων για την
εφαρμογή της είναι μικρές, (Makridakis et al., 1998).


Εκθετική εξομάλυνση με προσαρμογή στην τάση (Holt’s Method) : Η
εκθετική εξομάλυνση με προσαρμογή στην τάση (exponential smoothing
adjusted for trend), γνωστή και ως μέθοδος Holt, χρησιμοποιείται όταν
υπάρχει τάση στις παρατηρήσεις της χρονοσειράς. Η μέθοδος Holt, σε
αντίθεση με την απλή εκθετική εξομάλυνση, έχει δύο παραμέτρους
εξομάλυνσης, την παράμετρο α για την εξομάλυνση των τιμών της
χρονοσειράς και την παράμετρο β για την εξομάλυνση της τάσης,
(Makridakis et al., 1998).



Εκθετική εξομάλυνση με προσαρμογή στην τάση και την Εποχικότητα (Holt
Winters Method) : Η μέθοδος της εκθετικής εξομάλυνσης με προσαρμογή
στην τάση και στην εποχικότητα (exponential smoothing adjusted for trend
and seasonality), γνωστή ως μέθοδος Winters, που αποτελεί επέκταση της
μεθόδου Holt. Η μέθοδος Winters έχει τρεις παραμέτρους, τις α, β, και γ, οι
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οποίες χρησιμοποιούνται για την εξομάλυνση των τιμών της χρονοσειράς,
της τάσης και της εποχικότητας αντίστοιχα, (Makridakis et al., 1998).


Διάσπαση Χρονοσειρών : Η διάσπαση των χρονοσειρών είναι μια μέθοδος
που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προβλέψεων. Αντίθετα με τις
μεθόδους

εξομάλυνσης,

που

βρίσκουν

εφαρμογή

πρωτίστως

στη

διαμόρφωση βραχυχρόνιων προβλέψεων καθώς και σε χρονοσειρές με
σχετικά μικρό αριθμό δεδομένων, η διάσπαση χρονοσειρών απαιτεί
μεγαλύτερο αριθμό παρατηρήσεων και παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής
ακόμα και μακροπρόθεσμων προβλέψεων. Απαιτεί περισσότερο χρόνο σε
σχέση με τις προηγούμενες μεθόδους εξομάλυνσης, παρέχει ωστόσο τη
δυνατότητα λεπτομερούς έρευνας και ανάλυσης του τρόπου σύνθεσης των
δεδομένων μιας χρονοσειράς.
6.3.3 Aιτιακές μέθοδοι πρόβλεψης
Οι αιτιακές μέθοδοι, που συχνά αναφέρονται και ως μέθοδοι παλινδρόμησης
συνιστούν ποσοτικές μεθόδους που διερευνούν τη σχέση αιτίας-αιτιατού μεταξύ
δύο ή περισσότερων μεταβλητών, όπως για παράδειγμα την επίδραση της
μεταβολής των τιμών ή της διαφήμισης στον καθορισμό της ζήτησης ενός
προϊόντος. Αυτό γίνεται μέσω της συλλογής των δεδομένων για τις μεταβλητές που
μας ενδιαφέρουν και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μοντέλα παλινδρόμησης
εκτιμάται η ποσοτική επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στην κύρια
μεταβλητή που επηρεάζουν, (Chopra and Meindl, 2001).


Απλή γραμμική παλινδρόμηση (linear regression) : Η απλούστερη μορφή
ενός αιτιοκρατικού μοντέλου είναι η απλή γραμμική παλινδρόμηση. Εδώ η
σχέση μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής είναι γραμμική και
μπορεί να παρασταθεί από τη σχέση:
y = a + bx
Όπου:
y είναι η εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή το μέγεθος που θέλουμε να

προβλέψουμε,
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x είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή (της οποίας τα δεδομένα γνωρίζουμε),
a και b είναι οι σταθερές της εξίσωσης που πρέπει να υπολογιστούν. (Reid
and Sanders, 2002)
6.4 Αξιολόγηση των μεθόδων πρόβλεψης
Για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου πρόβλεψης ένα σημαντικό στοιχείο που
χρειάζεται να ληφθεί υπόψιν είναι η απόδοση της πρόβλεψης όπως αυτή ορίζεται
με κριτήριο τα σφάλματα της πρόβλεψης.
Ανεξάρτητα από την περιπλοκότητα των τεχνικών πρόβλεψης, η προβλεπόμενη
ζήτηση θα είναι πάντα μεγαλύτερη ή μικρότερη από την πραγματική απαίτηση και
σχεδόν ποτέ ίση με αυτήν. Η διαφορά μεταξύ της πρόβλεψης και της πραγματικής
ζήτησης καλείται σφάλμα πρόβλεψης. Ο στόχος της πρόβλεψης είναι η
ελαχιστοποίηση του σφάλματος. Αν το μέγεθος του σφάλματος μεγάλο αυτό μπορεί
να σημαίνει ότι είτε η τεχνική πρόβλεψης είναι λάθος είτε ότι χρειάζεται
τροποποίηση στις παραμέτρους.
Μια συσσωρευτική μέτρηση του λάθους πρόβλεψης απαιτείται για να ελέγξει την
απόδοση ενός προτύπου πρόβλεψης και να οδηγήσει σε μια επαναξιολόγηση όλων
των πρότυπων παραμέτρων όπως απαιτείται. Οι προβλέψεις πολλές φορές
εμπεριέχουν σφάλματα. Τα σφάλματα των προβλέψεων διακρίνονται σε στατιστικά
και τυχαία. Τα τυχαία σφάλματα οφείλονται σε μη προβλέψιμους παράγοντες που
επηρεάζουν τη ζήτηση. Αντίθετα, τα στατιστικά σφάλματα αφορούν στο μοντέλο
πρόβλεψης και οφείλονται στην κακή εκτίμηση ή παράλειψη παραγόντων που
επηρεάζουν τη ζήτηση, για παράδειγμα εποχικότητα. (Anderson et al., 2011)
Ακολούθως αναλύονται οι στατιστικοί δείκτες σφάλματος, (Πετρόπουλος και
Ασημακόπουλος, 2011):


Μέσο σφάλμα (Mean Error-ΜΕ): Υπολογίζεται με χρήση της σχέσης (3.2) και
εκφράζει ένα μέτρο της συστηματικότητας του σφάλματος. Συγκεκριμένα,
όσο μικρότερη τιμή λαμβάνει (κοντά στο μηδέν), τόσο περισσότερο τα
σφάλματα χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της τυχαιότητας. Όσο η τιμή του
σφάλματος απομακρύνεται από το μηδέν, τότε για μεν θετικές τιμές του
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σφάλματος εμφανίζεται μια τάση για απαισιοδοξία στην πρόβλεψη, ενώ μια
τάση για αισιοδοξία εμφανίζεται για αρνητικές τιμές αντίστοιχα.



Μέσο απόλυτο σφάλμα ή Μέση απόλυτη απόκλιση (Mean Absolute Error –
ΜΑΕ ή Mean Absolute Deviation – ΜAD): Δείχνει την ακρίβεια της μεθόδου,
χωρίς ωστόσο να δείχνει την κατεύθυνση της πρόβλεψης. Όσο μεγαλύτερη η
τιμή του δείκτη αυτού, τόσο μικρότερη η ακρίβεια του μοντέλου πρόβλεψης.
Δεν είναι πάντα κατάλληλο για χρονοσειρές διαφορετικού ύψους και ίδιας
διασποράς, καθώς δεν είναι δυνατή η λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών.



Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (Mean Squared Error-MSE): Είναι ένα μέτρο
σύγκρισης της ακρίβειας πρόβλεψης των διαφόρων μοντέλων που
χρησιμοποιούνται και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των βέλτιστων
παραμέτρων εξομάλυνσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μεγάλα
σφάλματα, λόγω του τετραγωνισμού των σφαλμάτων, σε αντίθεση με τα
μικρά σφάλματα που δεν επηρεάζουν τόσο έντονα το σφάλμα. Ο τύπος
υπολογισμού του είναι ο εξής:



Ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (Root Mean Squared Error): Οι
ιδιότητες της παραμένουν ως και του μέσου τετραγωνικού σφάλματος.
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Επειδή το μέσο τετραγωνικό σφάλμα εκφράζεται στις μονάδες τις αρχικής
χρονοσειράς υψωμένες στο τετράγωνο, υπολογίζεται η τετραγωνική ρίζα
αυτού, ώστε να το σφάλμα να εκφράζεται στις μονάδες της αρχικής
χρονοσειράς
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7. Η ανάλυση της

Διαδικασίας δημιουργίας και εισαγωγής των Μοντέλων

Πρόβλεψης που θα ενταχθούν στο SAP BPC και Σύγκρισης τους με την AS-IS
κατάσταση
Όπως αναφέρθηκε και προγενέστερα, δεν υφίσταται οργανωμένο τμήμα demand
planning, τα βασικά στοιχεία για τη δόμηση του πέρα από την αλλαγή νοοτροπίας
είναι η δόμηση διαδικασιών και εργαλείων. Στην ακόλουθη ενότητα αναπτύσσεται
η δόμηση των εργαλείων – της νέας νοοτροπίας με την οποία θα προσεγγίζεται η
διαχείριση της ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί η μετάβαση στη νέα φάση
(η υφιστάμενη κατάσταση έχει αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα), οι δυσκολίες
της υλοποίησης, η αναζήτηση των Best practices από άλλες εταιρίες του ομίλου για
την επιλογή μοντέλων προβλέψεων, βιβλιογραφική έρευνα για πλεονεκτήματα/
μειονεκτήματα στη χρήση του κάθε μοντέλου - κρίσιμοι παράμετροι, οι ενέργειες
βέλτιστης λειτουργίας τους (συντελεστές εποχικότητας, καθαρισμός δεδομένων –
εξομάλυνση έκτακτων συμβάντων),τα αποτελέσματα του στατιστικού μοντέλου θα
χρησιμοποιηθούν για τις συγκρίσεις αναφορικά με τα δεδομένα των πωλήσεων
ώστε να εξαχθεί συμπέρασμα για την αξιοπιστία και τη μελλοντική χρήση, των
στατιστικών αναλύσεων. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί συγκρίνοντας

τα

ακόλουθα μεγέθη αναφορικά με το 2016 και το 2017:

11

12



LE 11



ACTUAL12



EST13



STATISTICS14



BDG15

LE ή Last Estimate είναι η πιο επικαιροποιημένη πρόβλεψη των πωλήσεων και αποτυπώνεται ανα μήνα

Actual, αναφέρεται στην μηνιαία επίτευξη του τμήματος των πωλήσεων και αποτελεί την
πραγματική επίτευξη όπως αποτυπώνεται από τα δεδομένα που προκύπτουν από τα συστήματα της
εταιρείας
13

Est ή Estimate είναι η επικαιροποιημένη πρόβλεψη των πωλήσεων και αποτυπώνεται ανα τετράμηνο , δεν
υπάρχουν ενδιάμεσες επικαιροποιήσεις
14

Statistics αποτυπώνει τα δεδομένα που προκύπτουν από το στατιστικό μοντέλο που έχει επιλεγεί
Bdg ή Budget είναι ο εταιρικός προϋπολογισμός αναφορικά με την ετήσια επίτευξη τόσο σε
σύνολο όγκων όσο και σε σύνολο αξιών και αναρτάται τουλάχιστον ένα μήνα πριν ξεκινήσει η χρονιά
στην οποία αναφέρεται
15
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Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με το 2017, θα πραγματοποιηθεί σύγκριση επίσης
για την χρήση των νέων στατιστικών αναφορικά με τη διόρθωση των προβλέψεων.
Θα πραγματοποιηθούν αναφορές για την έκβαση της συνάντησης με το εμπορικό
τμήμα και με γνώμονα τη σύγκριση των στοιχείων αν υπήρξε αποδοχή των
στοιχείων του στατιστικού μοντέλου. Ακολουθεί παρακάτω το process diagram
μέσω του οποίου πραγματοποιείται

η αποτύπωση των λειτουργιών όπως

αναφέρθηκαν προηγουμένως και θα αναλυθούν εκτενώς ακολούθως.

Σχήμα 16. Διαγραμματική απεικόνιση των διαδικασιών που θα λάβουν χώρα κατά τη μετάβαση της εταιρείας σε
νέο ERP αναφορικά με τα διαχείριση της ζήτησης
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7.1 Δυσκολίες Υλοποίησης
Όπως

σε κάθε αλλαγή, έτσι και στην παρούσα περίπτωση, υπήρξαν πολλές

δυσκολίες τόσο ως προς την υλοποίηση όσο και ως προς την αλλαγή αντίληψης για
την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων.
Mε την υφιστάμενη κατάσταση η πρόβλεψη καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη καθότι
δεν υπάρχει ενδεδειγμένη στατιστική μεθοδολογία. Ένα "απλοϊκό" εργαλείο που
δεν χρησιμοποιεί καμία στατιστική υποβοήθηση και χρησιμοποιείται η ζήτηση της
τρέχουσας περιόδου ως βάση για την πρόβλεψη της επόμενη περιόδου. Η μέθοδος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις δεδομένων με σταθερή ζήτηση για
μικρό ορίζοντα, αλλιώς το σφάλμα της πρόβλεψης θα είναι μεγάλο, κάτι το οποίο
οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα αναφορικά με τη διαμόρφωση της τάσης
και την προοπτική πρόβλεψης πωλήσεων του κωδικολογίου.
Ως προέκταση αυτών αποτελεί τροχοπέδη η δυσκολία συνεργασίας με ανθρώπους
που έχουν μάθει να κρύβουν τις αποτυχίες τους από την διοίκηση, παρουσιάζοντας
μέχρι και ψεύτικα στοιχεία, και ο

φόβος (που είναι πολύ πιθανό να τους

δημιουργεί το νέο ERP και τα νέα δεδομένα) ότι μπορεί να αποκαλυφθούν και να
απωλέσουν τα “κεκτημένα ”τους.
Η καταγραφή του “as – is” και οι συχνές συναντήσεις βοήθησαν πολύ στο να
πειστούν οι χρήστες για τη σοβαρότητα των προθέσεων και τη σημαντικότητα της
δικής τους συνεισφοράς. Αναγνωρίσαν ότι η συμμετοχή τους είναι σημαντικό και
αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης και ότι χωρίς τη μοναδική συνδρομή τους,
τίποτα δεν είναι επιτεύξιμο.
7.2 Αναζήτηση best practices από εταιρείες του ομίλου αναφορικά με τη διαχείριση
της ζήτησης
Για την επιλογή των διαδικασιών αναφορικά με τη ζήτηση που θα ενταχθούν στο
νέο ERP, δόθηκε κατεύθυνση από τα κεντρικά του Ομίλου για την υιοθέτηση της
στατιστικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιούν όλες οι χώρες μέλη. Οι μέθοδοι που
προτάθηκαν αναφορικά με τον μακροπρόθεσμου προγραμματισμό (long term
planning) έχοντας άμεσα επίπτωση και στον βραχυπρόθεσμο (short –term planning)
αφορούν ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης, οι οποίες έχοντας ως βάση την εκθετική
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εξομάλυνση και βασιζόμενες στο ότι τα πιο πρόσφατα δεδομένα συμμετέχουν στην
εκθετική μείωση της βαρύτητας που δίνεται στα στοιχεία των προηγούμενων
περιόδων, είναι εκείνες, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο θα αποτελέσουν τις εισροές
στο ERP και θα ενταχθούν στο περιβάλλον SAP, (SAP BPC). Η επιλογή των
συγκεκριμένων μεθόδων που ενδείκνυται σε περιπτώσεις προϊόντων που διέπονται
από εποχικότητα και τάση και εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες μέλη του Δανέζικου
Όμιλου, είναι οι ακόλουθες:


Εκθετική εξομάλυνση (simple exponential smoothing)



Εκθετική εξομάλυνση με τάση (exponential smoothing adjusted for trend)



Εκθετική εξομάλυνση με αποσβεσμένη τάση (exponential smoothing
adjusted for trend and seasonality)



Γραμμική εκθετική εξομάλυνση (linear exponential smoothing)

Οι παραπάνω μέθοδοι πρόβλεψης θα αναλύσουν τα δεδομένα ζήτησης τριών
καταναλωτικών οικογενειών προϊόντων με συμπεριφορές ζήτησης εποχικότητας,
7.3 Βιβλιογραφική έρευνα για τα μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα των παραπάνω
μεθόδων – κρίσιμοι παράγοντες
Αναφορικά με το πρώτο προτεινόμενο μοντέλο, η εκθετική εξομάλυνση συνιστά μία
από τις πιο γνωστές ευρέως εφαρμόσιμες τεχνικές πρόβλεψης. Εφαρμόζεται κυρίως
στο βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό και γενικά σε περιπτώσεις όπου ο χρονικός
ορίζοντας της πρόβλεψης είναι σχετικά μικρός. Υπολογίζεται ο μέσος όρος των
προσαρμοσμένων πωλήσεων στην εποχικότητα, στη συνέχεια υπολογίζεται το μέσο
απόλυτο λάθος μέσω του μέσου τετραγωνικού σφάλματος και ως τελευταίο
στοιχείο της ανάλυσης το μέσο ποσοστιαίο σφάλμα.
Η παράμετρος

Alpha είναι η παράμετρος για τις πωλήσεις. Καθορίζει πώς

ανταποκρίνεται η πρόβλεψη σε ξαφνικά άλματα και πτώσεις. Είναι το ποσοστιαίο
βάρος που δίνεται στην προηγούμενη περίοδο, και το υπόλοιπο διανέμεται στις
άλλες ιστορικές περιόδους. Η τιμή του α καθορίζεται τόσο από την εμπειρία αυτού
που κάνει την πρόβλεψη, όσο και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπό
πρόβλεψη μεγέθους. Όσο πιο χαμηλό σε αριθμητικό αποτέλεσμα φέρει η
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συγκεκριμένη ένδειξη τόσο πιο αξιόπιστη είναι η πρόβλεψη. Θεωρώντας ότι τα
δεδομένα παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα στο χρόνο, τότε στο α θα δοθεί μικρή
τιμή (0,05-0,2). Αν, αντίθετα, υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις στο χρόνο, τότε το α
θα πάρει μεγαλύτερες τιμές.
Πλεονεκτήματα αποτελούν, η ευκολία εφαρμογής, οι μικρές απαιτήσεις σε
υπολογιστικό χρόνο και αποθήκευση δεδομένων για την εφαρμογή της.
Ως μειονεκτήματα

μπορούμε να αναφέρουμε ότι η

εφαρμογή της μεθόδου

ενδείκνυται στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα δεν παρουσιάζουν στοιχεία τάσης,
εποχικότητας ή κυκλικότητας, κάτι το οποίο δεν συνάδει με τη συμπεριφορά της
τάσης αναφορικά με τα προϊόντα της ΖΗΤΑ ΑΕ. Η εξάρτηση της με την τιμή του α,
η οποία καθορίζεται σημαντικά από την εμπειρία αυτού που κάνει την πρόβλεψη,
αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα καθότι η όποια απειρία του χρήστη συνδέεται
άμεσα με λανθασμένα αποτελέσματα. Επίσης προσδίδει μεγαλύτερο βάρος στις
πιο πρόσφατες ιστορικές παρατηρήσεις, δίνοντας μικρότερη βαρύτητα στο
παρελθόν και λαμβάνοντας ουσιαστικά μικρό χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης.
Αναφορικά με το δεύτερό μοντέλο, εκθετική εξομάλυνση με τάση, χρησιμοποιείται
όταν υπάρχει τάση στις παρατηρήσεις της χρονοσειράς. Η συγκεκριμένη μέθοδος,
σε αντίθεση με την απλή εκθετική εξομάλυνση, έχει δύο παραμέτρους
εξομάλυνσης, την παράμετρο Alpha για την εξομάλυνση των τιμών της χρονοσειράς
και την παράμετρο gamma για την εξομάλυνση της τάσης. υπολογίζεται ο μέσος
όρος των προσαρμοσμένων πωλήσεων στην εποχικότητα, στη συνέχεια
υπολογίζεται η τάση, η οποία υπολογίζεται ως συνάρτηση των δεδομένων του
μοντέλου, των διορθωμένων πωλήσεων, των παραμέτρων Alpha και Gamma και της
τάσης που προκύπτει, τέλος το μέσο απόλυτο λάθος μέσω του μέσου τετραγωνικού
σφάλματος και ως τελευταίο στοιχείο της ανάλυσης το μέσο ποσοστιαίο σφάλμα.
Η παράμετρος Alpha, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο μοντέλο, είναι η
παράμετρος για τις πωλήσεις. Καθορίζει πώς ανταποκρίνεται η πρόβλεψη σε
ξαφνικά άλματα και πτώσεις. Είναι το ποσοστιαίο βάρος που δίνεται στην
προηγούμενη περίοδο, και το υπόλοιπο διανέμεται στις άλλες ιστορικές περιόδους.
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Όσο πιο χαμηλό σε αριθμητικό αποτέλεσμα φέρει η συγκεκριμένη ένδειξη τόσο πιο
αξιόπιστη είναι η πρόβλεψη.
Αναφορικά με την παράμετρο Gamma: Καθορίζει πόσο ευαίσθητη

είναι μια

πρόβλεψη αναφορικά με την τάση. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του Gamma, τόσο
μικρότερο βάρος δίνεται στην τάση. Οι τιμές του gamma είναι συνήθως μικρές,
επειδή η τάση έχει μακροπρόθεσμη επίδραση. Αν η τιμή είναι μεγάλη, σηματοδοτεί
ότι η τάση αλλάζει πιο συχνά.
Πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι οι προβλέψεις δεν είναι σταθερές όπως στην
απλή εκθετική εξομάλυνση αλλά εμφανίζουν τάση. Η μεθοδολογία αυτή παράγει
αρκετές φορές ιδιαίτερά αισιόδοξα αποτελέσματα σε σχέση με τις πραγματικές
τιμές που καταγράφονται ιδίως για μεσοπρόθεσμές και μακροπρόθεσμες
προβλέψεις.
Μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν λαμβάνει υπόψη του, την επίδραση της
εποχικότητας και την εξομάλυνση της στα δεδομένα ώστε να εξαχθούν
συμπεράσματα όσο πιο ρεαλιστικά είναι εφικτό.
Η τρίτη μέθοδος, εκθετική εξομάλυνση με τάση, αποτελεί επέκταση της
προηγούμενης. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχει τρεις παραμέτρους, τις Alpha,
Gamma, και Phi, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξομάλυνση των τιμών της
χρονοσειράς, της τάσης και της εποχικότητας αντίστοιχα. Στο συγκεκριμένο μοντέλο
υπολογίζεται ο μέσος όρος των προσαρμοσμένων πωλήσεων στην εποχικότητα, στη
συνέχεια υπολογίζεται η τάση, η οποία υπολογίζεται ως συνάρτηση των δεδομένων
του μοντέλου, των διορθωμένων πωλήσεων, των παραμέτρων Alpha Gamma και Phi
και της τάσης που προκύπτει, τέλος το μέσο απόλυτο λάθος μέσω του μέσου
τετραγωνικού σφάλματος και ως τελευταίο στοιχείο της ανάλυσης το μέσο
ποσοστιαίο σφάλμα.
Η παράμετρος Alpha, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο μοντέλο, είναι η
παράμετρος για τις πωλήσεις. Καθορίζει πώς ανταποκρίνεται η πρόβλεψη σε
ξαφνικά άλματα και πτώσεις. Είναι το ποσοστιαίο βάρος που δίνεται στην
προηγούμενη περίοδο, και το υπόλοιπο διανέμεται στις άλλες ιστορικές περιόδους.
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Όσο πιο χαμηλό σε αριθμητικό αποτέλεσμα φέρει η συγκεκριμένη ένδειξη τόσο πιο
αξιόπιστη είναι η πρόβλεψη.
Αναφορικά με την παράμετρο Gamma: Καθορίζει πόσο ευαίσθητη

είναι μια

πρόβλεψη αναφορικά με την τάση. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του Gamma, τόσο
μικρότερο βάρος δίνεται στην τάση. Η τιμή του Gamma είναι συνήθως μικρές,
επειδή η τάση έχει μακροπρόθεσμη επίδραση. Αν η τιμή είναι μεγάλη, σηματοδοτεί
ότι η τάση αλλάζει πιο συχνά.
Αναφορικά με την παράμετρο Phi: Καθορίζει πόσο ευαίσθητή είναι η πρόβλεψη
είναι σε μεγάλες τάσεις σε πρόσφατες χρονικές περιόδους (Trend Dampening).
Απόσβεση προσδιορίζει το πόσο γρήγορα η τάση επανέρχεται στη μέση τιμή. Μια
υψηλότερη τιμή σημαίνει πιο αργή απόσβεση ενώ μια χαμηλότερη τιμή σημαίνει
ταχύτερη απόσβεση. Όσο μικρότερη είναι η τιμή, έχει μικρότερη επίδραση η τάση
στην πρόβλεψη.
Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι το γεγονός ότι πραγματοποιείται πρόβλεψη για
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, πραγματοποιείται συμμετοχή της επίδρασης της
εποχικότητας στα αποτελέσματα μέσω απόσβεσής της σε χρονικές περιόδους. Το
μοντέλο δίνει πολλές φορές πολύ καλά αποτελέσματα αναφορικά με τα
μακροχρόνιο προγραμματισμό χωρίς να υστερεί σε κάτι και ο βραχυπρόθεσμος.
Αποτελεί σημαντικό εργαλείο προσέγγισης των αναγκών εταιρειών όπως η ZHTA.
A.E. όπου τα προϊόντα της διέπονται από τάση και εποχικότητα. Σε όποια άλλη
εταιρεία που τα προϊόντα της δε διέπονται από τάση ή εποχικότητα , η χρήση μιας
τέτοιας μεθόδου θα αποτελούσε μειονέκτημα καθότι θα δυσκόλευε τους χρήστες
και δε θα ήταν εύκολα εφαρμόσιμη.
Τέλος, η μεθοδολογία της γραμμικής εκθετικής εξομάλυνσης περιλαμβάνει τον
υπολογισμό του μέσου όρου των προσαρμοσμένων πωλήσεων στην εποχικότητα,
στη συνέχεια υπολογίζεται η τάση, η οποία υπολογίζεται ως συνάρτηση των
δεδομένων του μοντέλου, των διορθωμένων πωλήσεων, και της

παραμέτρου

Alpha. Η εφαρμογή του μοντέλου γραμμικής τάσης, σε σχέση με το μοντέλο απλής
εκθετικής εξομάλυνσης, δίνει αποτελέσματα που είναι πιο κοντά σε αυτά της
πραγματικότητας, αρκεί, βέβαια, να υπάρχει το στοιχείο της τάσης στα δεδομένα
της χρονοσειράς. Αν εφαρμοζόταν το μοντέλο της απλής εξομάλυνσης σε μια
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χρονοσειρά που χαρακτηρίζεται από τάση, οι προβλέψεις θα βρίσκονταν
συστηματικά πιο κάτω από τις προβλέψεις που δίνει το μοντέλο τάσης και από τις
πραγματικές τιμές των πωλήσεων.
7.4 Βιβλιογραφική έρευνα για την επιλογή του κατάλληλου δείκτη σφάλματος για
την επιλογή του βέλτιστου μοντέλου πρόβλεψης
Για την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου για την πρόβλεψη χρονοσειρών, ένα
σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη είναι η απόδοση των
προβλέψεων, όπως αυτή καθορίζεται με βάση τα σφάλματα πρόβλεψης. Τα
σφάλματα

πρόβλεψης διακρίνονται σε συστηματικά (bias errors) και τυχαία

(random errors). Τα συστηματικά σφάλματα οφείλονται σε συστηματικά λάθη του
μοντέλου δηλαδή η πρόβλεψη είναι πάντα μεγαλύτερη ή πάντα μικρότερη από την
πραγματική. Τα λάθη αυτά συχνά οφείλονται στην παράβλεψη ή στην μη ακριβή
εκτίμηση του υποδείγματος της μεταβλητής. Τα τυχαία λάθη είναι αποτέλεσμα μη
προβλέψιμων παραγόντων που προκαλούν απόκλιση της πρόβλεψης από την
πραγματική τιμή. Με τον όρο σφάλμα πρόβλεψης αναφερόμαστε στη διαφορά
μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής τιμής για μία δεδομένη περίοδο.
Στη στατιστική, τα λάθη αυτά αποκαλούνται κατάλοιπα και είναι αποδεκτά μέσα σε
κάποια όρια εμπιστοσύνης. Η ζήτηση για ένα προϊόν δημιουργείται από την
αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων αρκετά πολύπλοκων για να περιγράφουν
επαρκώς από ένα μοντέλο. Συνεπώς, όλες οι προβλέψεις της ζήτησης περιέχουν
κάποιο σφάλμα. Για την μέτρηση των σφαλμάτων πρόβλεψης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν διάφορα μέτρα όπως η μέση απόλυτη απόκλιση (Mean Absolute
deviation), το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (Mean Square Error) και η τυπική
απόκλιση σφαλμάτων (Error standard deviation).
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Εικόνα 2. Τρόποι μέτρησης σφαλμάτων πρόβλεψης

Αν αυτά τα μέτρα διασποράς είναι μικρά, η προβλεπόμενη τιμή βρίσκεται κοντά
στην πραγματική. Τα μέτρα διαφέρουν στον τρόπο που δίνουν βαρύτητα στα
σφάλματα. Μεγάλα σφάλματα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο μέσο τετραγωνικό
σφάλμα και την τυπική απόκλιση γιατί υψώνονται στο τετράγωνο. H μέση τυπική
απόκλιση χρησιμοποιείται ευρέως στις επιχειρήσεις καθ’ ότι είναι πιο κατανοητή
στους εργαζόμενους. Πρόκειται για το μέσο όρο των σφαλμάτων πρόβλεψης σε μία
σειρά περιόδων χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη αν το σφάλμα ήταν υποεκτίμηση ή
υπερεκτίμηση της πραγματικής τιμής. Πιο συγκεκριμένα το μέσο τετραγωνικό
σφάλμα είναι ένα μέτρο σύγκρισης της ακρίβειας πρόβλεψης των διαφόρων
μοντέλων που χρησιμοποιούνται και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των
βέλτιστων παραμέτρων εξομάλυνσης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μεγάλα σφάλματα, λόγω του τετραγωνισμού των
σφαλμάτων, σε αντίθεση με τα μικρά σφάλματα που δεν επηρεάζουν τόσο έντονα
το σφάλμα. Σε αντίθεση η μέση απόλυτη απόκλιση δείχνει την ακρίβεια της
μεθόδου, χωρίς ωστόσο να δείχνει την κατεύθυνση της πρόβλεψης. Όσο
μεγαλύτερη η τιμή του δείκτη αυτού, τόσο μικρότερη η ακρίβεια του μοντέλου
πρόβλεψης. Δεν είναι πάντα κατάλληλο για χρονοσειρές διαφορετικού ύψους και
ίδιας διασποράς, καθώς δεν είναι δυνατή η λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο κατάλληλος δείκτης σφάλματος για την αξιολόγηση
μοντέλων πρόβλεψης στην περίπτωση της Ζυθοποιίας ΖΗΤΑ Α.Ε, είναι το μέσο
τετραγωνικό σφάλμα και αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση τους.
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7.5 Επιλογή των SKUs, του χρονικού διαστήματος για τη δοκιμή των μοντέλων –
κριτήρια επιλογής

και ο καθορισμός χρονοσειρών για εξομάλυνση έκτακτων

συμβάντων
Σε διάστημα έξι (6) εβδομάδων (7/11 έως 18/12) πραγματοποιηθήκαν οι ακόλουθες
αναλύσεις σε τρείς (3) προιοντικές κατηγορίες της εταιρείας (οι οικογένειες των
κωδικών που εξετάστηκαν είναι, οι: Ζήτα Lager, Ζήτα Dark, Ζήτα Green). Όπως
απεικονίζεται και στην παρακάτω οθόνη, ο σχεδιασμός της πρόβλεψης αποτελείται
από τη βασική πρόβλεψη, η οποία προκύπτει από στατιστικούς υπολογισμούς.
Στους υπολογισμούς αυτούς, υπάρχουν εισροές για

επιπρόσθετους όγκους

πωλήσεων (promotional sales) από τα τμήματα των πωλήσεων και μάρκετινγκ, οι
οποίες φιλτράρονται και πραγματοποιούνται οι ανάλογες διορθώσεις ώστε να
αποδοθούν επακριβώς τα χαρακτηριστικά της πρόβλεψης και να οριστικοποιηθούν
τα τελικά δεδομένα της.

Εικόνα 3.Σχηματική αναπαράσταση των εισροών του Forecast

Το φιλτράρισμα των εισροών αναφέρεται στον “καθαρισμό” των στοιχείων από
εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν την ομαλή λειτουργία των πωλήσεων.
Όπως απεικονίζεται και παρακάτω οι ιστορικές πωλήσεις περιέχουν στοιχεία τα
οποία επηρεάζουν την κανονική ροή των πωλήσεων με αποτέλεσμα η χρήση τους
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ως έχει σε στατιστικά μοντέλα ή ως γνώμονα αξιολόγησης της τάσης των
πωλήσεων, είναι εντελώς λανθασμένη. Γεγονότα όπως προβλήματα στη διανομή ή
τεχνικά προβλήματα παραγωγής τα όποια έχουν ως αποτέλεσμα

στην πρώτη

περίπτωση ακύρωση και απώλεια πωλήσεων και στη δεύτερη εμφάνιση out of
stock, είναι εφικτό να συμβούν αλλά δεν είναι οι ενδεικτικές πωλήσεις ενός μήνα
υψηλών πωλήσεων (π.χ. Ιούλιος).

Εικόνα 4. Σχηματική αναπαράσταση σημαντικότητας διόρθωσης πωλήσεων

Παρακάτω ακολουθούν σχηματικά τα βασικά βήματα

που ακολουθήσαμε

αναφορικά, με το forecasting. Βασικό συστατικό μια ακριβής πρόβλεψης αποτελεί,
όπως έχει ήδη αναφερθεί, το φιλτράρισμα των δεδομένων των πωλήσεων ώστε να
απομονώσουμε την τάση από τα εξωγενή στοιχεία που την επηρέασαν και να
μπορεί να αποδοθεί η πρόβλεψη. Στη συνέχεια, επίσης σημαντική είναι η
“συνεπής” αποτύπωση της εποχικότητας , να πραγματοποιηθεί δηλαδή

η

αφαίρεση των στοιχείων της αναληθής εποχικότητας από τους μήνες που δε θα
έπρεπε να την έχουν – επιπρόσθετες ενέργειες πωλήσεων - και η τοποθέτηση της
στους μήνες, οι οποίοι διέπονται συνάδοντας με την ιδιαιτερότητα των πωλήσεων
των συγκεκριμένων προϊόντων μπύρας.
Το άθροισμα των δεδομένων που αφαιρούνται από τους μήνες που υφίστανται
λανθασμένη εποχικότητα θα πρέπει να είναι ίσο με το άθροισμα των δεδομένων
που προσθέτονται σε εκείνους τους μήνες που αποδίδεται εποχικότητα ώστε να
αποδοθεί στο μέγιστο δυνατό πλησιέστερα η πιο ακριβής απόδοση της.
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Εικόνα 5. Βασικές αρχές forecasting

Στη συνέχεια, έγινε χρήση λοιπόν, των πωλήσεων, ιστορικές και τρέχουσες, οι
οποίες έχουν υποστεί φιλτράρισμα ή κοινώς ”καθάρισμα” πριν χρησιμοποιηθούν σε
αναλύσεις και εξαγωγές συμπερασμάτων αναφορικά με την τάση και τη
συμπεριφορά κωδικών. Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε εισαγωγή ιστορικών
δεδομένων τουλάχιστον τριών (3) ετών. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα
δεδομένα από τον κύβο πωλήσεων16 της εταιρείας, αναφορικά με τα έτη 2013,
2014, 2015, 2016 - YTD. Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε το φιλτράρισμα
αναφορικά με τις εισροές των δεδομένων από τους κύβους πωλήσεων είναι ο
ακόλουθος.
Πραγματοποιήθηκε σύγκριση των στοιχείων των πωλήσεων από τον κύβο
πωλήσεων – μηναία επίτευξη πωλήσεων για όλα τα έτη με τις επιμέρους
αναθεωρήσεις των μηνών (LE διμήνου και EST τετράμηνού. Οι διαφορές, οι οποίες
εμφανίζονται στις επιμέρους αναθεωρήσεις αφαιρούνται από τη μηνιαία επίτευξη,
με αποτέλεσμα να έχουμε τη διαφορά ή οποία και αποτελεί το μέτρο “αλλοίωσης”
του αρχικού αποτελέσματος. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν οι αυξημένες
ποσότητες λόγω ad hoc προωθητικών ενεργειών, στις ενδιάμεσες αποτυπώσεις,
χωρίς

προγενέστερη

αποτύπωση

στο

αρχικό

BDG.

Επίσης,

ανατιμήσεις

16

Ο κύβος δεδομένων αποτελεί μια πολυδιάστατη προέλευση δεδομένων, η οποία έχει τα εξής συστατικά
μέρη. Μία ή περισσότερες διαστάσεις. Διάσταση είναι το όνομα που δίνεται στα μέρη του κύβου που
κατηγοριοποιούν τα δεδομένα, π.χ. Προϊόν, Γεωγραφικά στοιχεία και Χρόνος. Οι διαστάσεις έχουν μέλη
διαστάσεων, ιεραρχίες διαστάσεων και παραμέτρους.
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συγκεκριμένων κωδικών σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (ένας ή δυο μήνες)
όπου οι πωλήσεις διπλασιάζονται πριν από την έναρξη της ενέργειας έως και το
πέρας της. Τέλος, σημαντική επίδραση έχουν γεγονότα όπως τα capital controls τα
οποία μηδένισαν τις πωλήσεις του Ιουνίου 2015.
H ανάλυση πραγματοποιήθηκε τόσο σε επίπεδο κωδικών όσο και σε επίπεδο
οικογένειας, με διαφορετικό συντελεστή εποχικότητας ανα κωδικό και ανα
οικογένεια. Ο συντελεστής εποχικότητας, ο οποίος προκύπτει από το μέσο όρο της
αναλογίας που δίνεται από το κλάσμα

“πωλήσεις

/ κινούμενος μέσος”

προσαρμοσμένο ώστε να εξασφαλιστεί ότι η πρόσθεση τους αποδίδει το σύνολο
των μηνών – 12 (δώδεκα). Πολλαπλασιάζεται με τις διορθωμένες πωλήσεις και
αποδίδει την πρόβλεψη σε επίπεδο μήνα για τα 3 (τρία) προγενέστερα έτη, το
τρέχον - 2016 και το επόμενο 2017.
Οι συντελεστές εποχικότητας εφόσον προκύψουν, τοποθετούνται σε διάγραμμα
ώστε να αποτυπωθεί η καμπύλη που απεικονίζουν οι συντελεστές εποχικότητας –
κανονική κατανομής. Υπολογίζονται σε μηνιαία βάση για τον πρώτο χρόνο εξέτασης
– στην περίπτωση μας 2013, επαναλαμβάνονται και πολλαπλασιάζονται με τις
διορθωμένες πωλήσεις όλων των επόμενων ετών της ανάλυσης έως και το
εξεταζόμενο έτος 2017. Συνεπώς είναι ίδιοι για κάθε χρονιά ενός συγκεκριμένου
μόνο προϊόντος, διαφέρουν για τους υπόλοιπους κωδικούς όμως. Το κάθε προϊόν
έχει τους δικούς του μηνιαίους συντελεστές εποχικότητας, όπως επίσης η κάθε
οικογένεια το δικό της διαφορετικό από εκείνους των επιμέρους προϊόντων της.
Στις ακόλουθες παραγράφους ακολουθούν οι οθόνες που αποτυπώνουν το
σχεδιασμό στο excel των 4 (τεσσάρων) μοντέλων που έχουν αναφερθεί σε
προηγούμενη ενότητα και υπάρχει ένα σχετικό παράδειγμα για το προϊόν της ΖΗΤΑ
Lager, φιάλη 500ml, στο παράστημα.

Οι υπολογισμοί

πληροφορίες που αποτυπώνονται

το excel

στο

και οι σημαντικές

είναι η τοποθέτηση

των

δεδομένων πωλήσεων 3 (τριών) συνεχόμενων χρονικών περιόδων όπως επίσης και
την τρέχουσα χρονιά, προσθέτοντας τον κάθε κλεισμένο μήνα. Στη διπλανή στήλη,
παρατίθενται, η εκκαθάριση από γεγονότα που δε συμβαίνουν υπό φυσιολογικά
δεδομένα (π.χ προωθητικές ενέργειες, αλλαγή πλατό – υποτιμήσεις, ανατιμήσεις).
Οι ποσότητες που αφαιρούνται από το μήνα που εκκαθαρίζεται, προστίθενται στον
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ακόλουθο μήνα. Το άθροισμα των ποσοτήτων που αφαιρούνται είναι ίσο με το
άθροισμα των ποσοτήτων που προστίθενται στο συνολικό εύρος όλων των χρονιών.

Εικόνα 6. Ανάλυση των εισροών στα στατιστικά μοντέλα

Εικόνα 7. Ανάλυση των εισροών στα μοντέλα
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Στη συνέχεια υπολογίζονται

οι παράγοντες εποχικότητας αναφορικά με τις

διορθωμένες πωλήσεις ανα μήνα, και τον κινούμενο μέσο. Οι ποσότητες των
πωλήσεων διαιρούνται με τον κινούμενο μέσο για κάθε χρονιά και στο τέλος
υπολογίζεται ο μέσος όρος των κινούμενων μέσων για όλες τις χρονιές έχοντας ως
αποτέλεσμα τον υπολογισμό των διορθωμένων κατά την εποχικότητα δεδομένων
πωλήσεων (υπολογισμός των διορθωμένων πωλήσεων με τους συντελεστές
εποχικότητας που έχουν προκύψει).

Εικόνα 8.Τρόπος λειτουργίας των μοντέλων

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπολογισμοί για κάθε μοντέλο όπου στο μοντέλο
της απλής εκθετικής εξομάλυνση, η πρόταση του μοντέλου προκύπτει από τις
διορθωμένες πωλήσεις με το συντελεστή βαρύτητας των πωλήσεων – Alpha και
συγκρίνεται με το μέσο τετραφωνικό σφάλμα

και ποσοστιαίο τετραγωνικό

σφάλμα. Στη συνέχεια ενεργοποιώντας τις μακροεντολές, ο solver ρυθμίζει τις
παραμέτρους για κάθε ένα από τα μοντέλα πρόβλεψης όπως επίσης τις
παραμέτρους ώστε το λάθος πρόβλεψης να περιοριστεί στο χαμηλότερο και να
αποτελέσει το μοντέλο το οποίο θα επιλεγεί ως πιο έγκυρη πρόβλεψη.
Αναφορικά με τα υπόλοιπα μοντέλα, εκείνο της εκθετικής εξομάλυνσης με τάση
πραγματοποιεί υπολογισμούς αναφορικά με την πρόβλεψη του μοντέλου με
προσθήκη πλέον της τάσης, η οποία είναι

αποτέλεσμα των διορθωμένων

πωλήσεων, των προτάσεων του μοντέλου, του συντελεστή βαρύτητας των
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πωλήσεων -alpha και του συντελεστή τάσης – gamma. Η πρόταση συγκρίνεται με
το μέσο τετραφωνικό σφάλμα

και ποσοστιαίο τετραγωνικό σφάλμα και γίνεται

χρήση του solver για την ελαχιστοποίηση του λάθους.
Αναφορικά με το μοντέλο της εκθετικής εξομάλυνσης με αποσβεσμένη τάση,
υπολογίζεται η πρόταση του μοντέλου λαμβάνοντας υπόψη τάση κ εποχικότητα
(παράμετροι alpha, gamma, phi) , όπου η τάση που σχηματίζει την πρόταση του
μοντέλου αποτελείται από υπολογισμό και των τριών προηγούμενων συντελεστών
βαρύτητας.
Τέλος αναφορικά με το μοντέλο γραμμικής εκθετικής εξομάλυνσης, υπολογίζονται
το μέσο τετραγωνικό σφάλμα μέσω των διαφορών των πραγματικών τιμών από τις
προβλεπόμενες και το ποσοστιαίο σφάλμα.

Εικόνα 9. Χρήση solver για ενεργοποίηση μακροεντολών
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Εικόνα 10.Ανάλυση των εισροών στα μοντέλα

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης παρουσιάζονται υπο μορφή πινάκων όπου κάθε
στήλη απεικονίζει το στατιστικό μοντέλο και

κάθε γραμμή το αντίστοιχο

εξεταζόμενο έτος. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους αντίστοιχους demand
planners του ομίλου για τον τρόπο επιλογής του κατάλληλου μοντέλου πρόβλεψης.
Η μέχρι τώρα συνήθης πρακτική ήταν η επιλογή ως πρόταση το αποτέλεσμα του
μέσου όρου του των αποτελεσμάτων και των τεσσάρων μοντέλων (απεικονίζεται
και στον ακόλουθο πίνακα). Ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισα την ακρίβεια της
πρόβλεψης των σφαλμάτων είναι να επιλέξω ως το πιο έγκυρο, το μοντέλο που
δίνει το μικρότερο σφάλμα, σε δυο τουλάχιστον τελευταίες χρονικές περιόδους –
δυο τελευταία έτη.
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Εικόνα 11.Επιλογή της τελικής πρόβλεψης

Οι προβλέψεις με το μικρότερο σφάλμα πραγματοποιήθηκαν από το στατιστικό
μοντέλο

Exponential Smoothing with damped trend

και

οι προβλέψεις

συγκρίθηκαν με τα υπάρχοντα δεδομένα της εταιρείας BDG, LE και ACTUAL
αναφορικά με το 2016 και τα αντίστοιχα του 2017, σε επίπεδο κωδικών ανα
οικογένεια και συνολικά ανα οικογένεια. Οι αναλύσεις αυτές θα ενσωματωθούν , σε
πρώτη φάση στο module του ERP, όπως έχουμε προαναφέρει και θα
πραγματοποιείται σύγκριση μηνιαίως της

επίτευξης πωλήσεων

με τα

αποτελέσματα των προβλέψεων. Σε δεύτερη φάση τα δεδομένα των προβλέψεων
θα προέρχονται αποκλειστικά από το νέο ERP.
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7.6 Δημιουργία φύλλων excel για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις
παραμέτρους των πωλήσεων
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις μέσω των στατιστικών
μοντέλων συγκρίθηκαν με τις ενδιάμεσες εκτιμήσεις Le και Est αναφορικά με το
2016 και με το Βdg και το Le αναφορικά με το 2017.
7.6.1. Σύγκριση προϊοντικής κατηγορίας Ζήτα Lager
Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε αρχικά για τη συνολική προϊοντική κατηγορία Ζήτα
Lager και για τους επιμέρους κωδικούς της κατηγορίας, φιάλη 500ml, φιάλη 330ml,
κουτί 330ml, κουτί 500ml και βαρέλι 30lt. Στις ακόλουθες εικόνες απεικονίζονται οι
πίνακες συγκρίσεων όπως και σχόλια τα οποία προκύπτουν από τη σύγκριση.

Πίνακας 12. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Lager,
2016

Αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα, πραγματοποιούνται οι συγκρίσεις των
στοιχείων που απεικονίζονται στο last estimate, Estimate και στο Actual 2016 με τα
αντίστοιχα αποτελέσματα του στατιστικού μοντέλου στο τρέχον έτος 2016. Τα
ετήσια αποτελέσματα του στατιστικού μοντέλου (εκθετική εξομάλυνση με
αποσβεσμένη τάση) έχουν τη μικρότερη απόκλιση από την ετήσια επίτευξη – 5.000
κιβώτια λιγότερα.
Μεγαλύτερη απόκλιση παρουσιάζει η τετράμηνη ενδιάμεση πρόβλεψη και
μικρότερη η δίμηνη. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το phasing κατά τη διάρκεια των
μηνών, υπάρχουν αποκλίσεις και στις 3 (τρεις) συγκρίσεις με πιο συνεπές το
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στατιστικό αποτέλεσμα. Οι αυξομειώσεις αυτές ανα μήνα στα πραγματικά
δεδομένα οφείλονται σε

γεγονότα προωθητικών ενεργειών, υποτιμήσεων,

ανατιμήσεων κτλ. Το σωστό phasing είναι πολύ σημαντικό να αποδίδεται
ακριβέστερα καθότι έχει άμεση επίπτωση στις μηνιαίες παραγωγές.

Σχήμα 17. Σχηματική αναπαράσταση των στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Lager για το
2016

Συνεχίζοντας στο 2017, συγκρίνουμε τα δεδομένα του Bdg και του Last Estimate
αναφορικά με το στατιστικό αποτέλεσμα και διαπιστώνουμε ότι τόσο το Bdg όσο
και η ενδιάμεση δίμηνη αποτύπωση δηλώνουν υπερεκτιμημένη απόδοση
αναφορικά με την πορεία της Ζήτα Lager.
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Πίνακας 13. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Lager 2016

Παρατηρούμε ότι τα στατιστικά δείχνουν πτωτική πορεία της Ζήτα Lager για το 2017
και έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με την επιλογή του εμπορικού τμήματος να αυξήσει
τις πωλήσεις στην τελευταία εκτίμηση τους – Le, αναφορικά με το BDG και τα
στατιστικά.

Σχήμα 18. Σχηματική αναπαράσταση των στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Lager, 2017

Ακολουθούν οι απεικονίσεις στο ίδιο πλαίσιο λογικής για τους όλες τις κατηγορίες
κωδικών της Zήτα Lager (Bottle 500mlR, Bottle 330mlR, Can330ml, Can 500ml, Keg
30ml).
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Πίνακας 14. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Lager
bottle 500ml 2016-2017

Αναφορικά με το 2016, η στατιστική εκτίμηση είναι πολύ κοντά στα πραγματικά
δεδομένα πωλήσεων, προβλέποντας την ανοδική πορεία του κωδικού παρα τις
ενδιάμεσες τοποθετήσεις που δεν προέβλεπαν ανοδική πορεία. Το 2017, το
εμπορικό τμήμα αποτυπώνει ευκαιρία διατήρησης των πωλήσεων στα επίπεδα του
2016, πάραυτα τα στατιστικά δηλώνουν πτώση περίπου 100.000 κιβωτίων από τις
εκτιμήσεις των πωλήσεων.
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Πίνακας 15. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Lager
bottle 330ml 2016-2017

Τα στατιστικά αναφορικά με το 2017, προέβλεψαν την καλύτερη πορεία του
κωδικού από τις εκτιμήσεις των πωλήσεων και αποτύπωσαν πρόβλεψη χαμηλότερη
κατά 4.500 κιβώτια σε ετήσια βάση από την πραγματική επίτευξη. Αναφορικά με το
2017, τα στατιστικά δηλώνουν πτωτική τάση στον κωδικό συγκρινόμενος με την
επίτευξη της προηγούμενης χρονιάς και περίπου σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις των
πωλήσεων για το 2017.
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Πίνακας 16. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Lager can
330ml 2016-2017

Αναφορικά με το κουτί 330ml, η πρόβλεψη ταυτίζεται με την επίτευξη. Είναι
ιδιαίτερα επιτυχημένη και έρχεται σε αντίθεση με τις ενδιάμεσες εκτιμήσεις που
απεικόνιζαν υψηλότερη επίτευξη της τάξης των περίπου 200.000 κιβωτίων.
Αναφορικά με το 2017, τα στατιστικά αποτυπώνουν μικρότερη δυναμική για το
κουτί 330ml, της τάξης των 200.000 κιβωτίων που επιβεβαιώνει τη πτωτική τάση
του κωδικού – ελάχιστα καλύτερη από το 2016 και επισημαίνει την ανάγκη
ενίσχυσης του μέσω προωθητικών ενεργειών.
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Πίνακας 17. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Lager can
500ml 2016 – 2017

Αναφορικά με το 2016, η πρόβλεψη είναι 20.000 κιβώτια μικρότερη από την
πραγματική επίτευξη κιβώτιων αλλά σε καλύτερο επίπεδο από τις ενδιάμεσες
αποτυπώσεις των πωλήσεων. Το Bdg του 2017 δείχνει υπερτιμημένο συγκρινόμενο
με τα στατιστικά, αλλά η ενδιάμεση αποτύπωση δείχνει αρκετά χαμηλότερη περίπου το μισό του Bdg και βρίσκεται πολύ μακριά από τη στατιστική πρόβλεψη.
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Πίνακας 18. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Lager keg
30ml 2016-2017

Αναφορικά με το βαρέλι, η επίτευξη του 2016 είναι στα ίδια επίπεδα με την
πρόβλεψη των στατιστικών όπως και το 2017, τα στατιστικά δίνουν ανάλογη
πρόβλεψη και επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις των πωλήσεων.
7.6.2 Σύγκριση προϊοντικής κατηγορίας Ζήτα Green
Στη συνέχεια ακολουθεί, η ανάλογη σύγκριση αναφορικά με την προϊοντική
κατηγορία ZHTA GREEN για τα έτη 2016 και 2017.

Πίνακας 19. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Green 2016
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Παρατηρούμε ότι αναφορικά με την ετήσια επίτευξη της Zήτα Green τα στατιστικά
προέβλεψαν με ακρίβεια την ετήσια επίτευξη ενώ οι ενδιάμεσες αποτυπώσεις
δείχνουν υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων της προϊοντικής κατηγορίας πάνω από
(100.000 κιβώτια).

Σχήμα 19. Σχηματική αναπαράσταση των στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Green για το
2016

Αναφορικά με την τοποθέτηση σε μηνιαία βάση, η αποτύπωση των στατιστικών έχει
μεγαλύτερη συνάφεια με τη μηνιαία επίτευξη κιβωτίων σε αντίθεση με τις
ενδιάμεσες απεικονίσεις , οι οποίες χαρακτηρίζονται από μικρότερους όγκους τους
καλοκαιρινούς μήνες και αυξημένες πωλήσεις με προωθητικές ενέργειές τον μήνα
Μάιο , εορτασμός Πάσχα.
Αναφορικά με την πορεία της ΖΗΤΑ GREEN, το 2017, τα στατιστικά παρουσιάζουν
ετήσια θετική εικόνα με αυξημένους όγκους αναφορικά με το 2016 και περίπου
στα ίδια επίπεδα με τις εκτιμήσεις του εμπορικού τμήματος. Επίσης, η μηνιαία
τοποθέτηση των κιβωτίων ανάμεσα στα αποτελέσματα του στατιστικού μοντέλου
και την αποτύπωση των εκτιμήσεων των πωλήσεων βρίσκεται σε συνέπεια, δεν
υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις.
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Πίνακας 20. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Green 2017

Σχήμα 20. Σχηματική αναπαράσταση των στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Green για το
2017

Στις επόμενες παραγράφους πραγματοποιούνται οι ανάλογες συγκρίσεις για τους
κωδικούς της φιάλης 500ml, φιάλης 330ml, κουτί 330ml και βαρέλι 20lt.
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Πίνακας 21. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Green
bottle 500ml 2016-2017

Αναφορικά με τον κωδικό της φιάλης 500ml, τα στατιστικά για το 2016 βρίσκονται
περίπου στα ίδια επίπεδα με την ακριβή επίτευξη των πωλήσεων. Επίσης
αναφορικά με το 2017 τα στατιστικά δηλώνουν περιθώρια ανάπτυξης μεγαλύτερα
από εκείνα του BDG και της επίτευξης του 2016. Τα στατιστικά αναφορικά με τη
φιάλη 330ml, για το 2016 κινήθηκαν ελάχιστα πιο θετικά από την ακριβή ετήσια
επίτευξη δηλώνοντας ανάπτυξη του συγκεκριμένου κωδικού ως συνέχεια της
θετικής αυτής τάσης, παρουσιάζουν ιδιαίτερα σημαντική ανάπτυξη για το 2017,
περίπου 100.000 κιβώτια περισσότερα από τις εκτιμήσεις των πωλήσεων.
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Πίνακας 22. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Green
bottle 330ml 2016-2017

Αναφορικά με το κωδικό κουτί 330ml, τα στατιστικά αναφορικά με το 2016
αποτυπώνουν οριακά τα ίδια αποτελέσματα με την ετήσια επίτευξη όσο και για το
2017, δείχνουν πολύ χαμηλότερες πωλήσεις από τις εκτιμήσεις των πωλήσεων. Η
δυναμική του κωδικού δεν ανταποκρίνεται στις στοχοθετήσεις των πωλήσεων.
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Πίνακας 23. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Green can
330ml 2016-2017

Αναφορικά με τον κωδικό του βαρελιού 20lt, τα στατιστικά συνάδουν με τις
στοχοθετήσεις των πωλήσεων για τα έτη 2016 και 2017.

Πίνακας 24. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Green keg
30ml 2016-2017
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7.6.3 Σύγκριση προϊοντικής κατηγορίας Ζήτα Green
Στη συνέχεια ακολουθούν οι ανάλογες συγκρίσεις αναφορικά με τη ZHTA DARK για
το έτος 2016 και

2017. Η επίτευξη του 2016 είναι οριακά στα πλαίσια της

πρόβλεψης των στατιστικών και όχι με μεγάλες αποκλίσεις από τις ενδιάμεσες
αποτυπώσεις των πωλήσεων.

Πίνακας 25. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Dark 2016

Αναφορικά με την τοποθέτηση ανα μήνα, οι εκτιμήσεις των πωλήσεων δείχνουν ως
αποτύπωση μεγαλύτερη κατανάλωση το Πάσχα, λόγω προωθητικών ενεργειών
παρά το Καλοκαίρι. Η συγκεκριμένη παραδοχή δεν επαληθεύτηκε με αποτέλεσμα
τα στατιστικά να είναι πιο συναφή με τα πραγματικά στοιχεία και να τίθεται επίσης
θέμα για το πόσο ρεαλιστική είναι η μηνιαία πρόβλεψη των πωλήσεων.
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Σχήμα 21. Σχηματική αναπαράσταση των στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Dark για το
2016

Αναφορικά με το 2017, τα στατιστικά αποτυπώνουν σταθερή πορεία για τη
συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία και αδιαμφισβήτητα όχι ανάπτυξη όπως
“ισχυρίζονται”, οι αποτυπώσεις των πωλήσεων.

Πίνακας 26. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Dark 2017
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Στο παρακάτω διάγραμμα, η σχηματική απεικόνιση των προαναφερόμενων
μεγεθών

μηνιαίως.

Σχήμα 22. Σχηματική αναπαράσταση των στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Dark για το
2016

Στη συνέχεια ακολουθούν οι συγκρίσεις για κάθε προϊόν

της συγκεκριμένης

κατηγορίας, φιάλη 500ml, φιάλη 330 ml, κουτί 330ml και βαρέλι 20lt.

Πίνακας 27. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Dark bottle
500ml 2016-2017
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Αναφορικά με τη φιάλη 500ml, τα στατιστικά υποδεικνύουν μικρότερα μεγέθη
πωλήσεων από την επίτευξη του 2016 και από το Bdg 2017. Απόκλιση 30.000
κιβωτίων την πρώτη χρονιά από τα πραγματικά στοιχεία επίτευξης και 40.000
κιβωτίων από τις εκτιμήσεις των πωλήσεων για το 2017. Ο κωδικός δε διέπεται από
ανάπτυξη βάσει των στατιστικών και οι πωλήσεις οφείλονται σε πολύ μεγάλο
βαθμό στις επιπρόσθετες (προωθητικές ενέργειες καλοκαιριού ενέργειες).
Το ίδιο γεγονός παρατηρείται και στη φιάλη 330R. Διαφορά τόσο στο 2016 όσο και
στο 2017,τα στατιστικά δηλώνουν οριακά μικρότερη επίτευξη, αναφορικά με το
2016. Οι προβλέψεις για το 2017 κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με το 2016 που
σημαίνει σταθερή εκτίμηση για την πορεία του κωδικού και όχι ανάπτυξη όπως
απεικονίζουν οι εκτιμήσεις των πωλήσεων.

Πίνακας 28. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Dark
bottle 330ml 2016-2017

Αναφορικά με τον κωδικό κουτί 330ml τόσο για το 2016 όσο και το 2017, τα
στατιστικά αποδίδουν οριακα τις ίδιες προβέψεις. Ελάχιστα μεγάλυτερη πρόβλεψη
από την επίτευξη του 2016 αλλά αποτύπωση της ίδιας πορείας για το 2017 και όχι
ανάπτυξη όπως δηλώνουν οι ενδιάμεσες αποτυπώσεις των πωλήσεων.
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Τέλος αναφορικά με το βαρέλι 20lt, τα στατιστικά τόσο για το 2016 και το 2017
δηλώνουν ανάπτυξη. Οριακά προέβλεψαν τα πραγματικά δεδομένα της επίτευξης
του 2016 και συνάδουν απολυτα με τις ενδιάμεσες αποτυπώσεις των πωλήσεων και
στα δυό έτη.

Πίνακας 29. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Dark can
330ml 2016-2017

Πίνακας 30. Πίνακας σύγκρισης των στατιστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία της Zήτα Dark keg
20lt 2016-2017
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7.7 Επικοινωνία στο τμήμα πωλήσεων των αποτελεσμάτων για την αξιοποίηση τους,
τα αποτελέσματα αξιοποίησης τους
Επιπλέον του γεγονότος ότι για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ανάλυση και
σύγκριση των δεδομένων των πωλήσεων με εκείνα μιας έγκυρης πρόβλεψης.
Δομήθηκε, επίσης o τρόπος επεξεργασίας στα νέα δεδομένα του ERP συστήματος
και δόθηκε η δυνατότητα μηνιαίας πρόβλεψης και ευθυγράμμισης της εταιρικής
λειτουργίας.

Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, επικοινωνήθηκαν στο

εμπορικό τμήμα στις 22/12 και έγινε μια σημαντική προσπάθεια αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων. Το εμπορικό τμήμα, αρχικά παρουσιάστηκε δύσπιστο αλλά η
συζήτηση δομήθηκε γύρω από τα αποτελέσματα αρχικά του 2016 και στο τέλος
στην πρόβλεψη του 2017.
Παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες ιδιαιτερότητες αναφορικά με το 2016 και
στοιχειοθετήθηκαν από τα ακόλουθα επιχειρήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις δόθηκε
υπερεκτίμηση αναφορικά με προϊόντα και το τελικό αποτέλεσμα στο οποίο ήταν
πλησιέστερα τα στατιστικά, ήταν χαμηλότερο έως και 800.000 κιβώτια σε ετήσια
βάση ανα προϊοντική οικογένεια. Σε αρκετές επίσης περιπτώσεις, οι προβλέψεις
των πωλήσεων δεν είχανε αίσθηση της ανοδικής πορείας των προϊόντων κάτι που
ήταν εμφανές από την αποτύπωση των στατιστικών και σε αρκετές περιπτώσεις
έφτανε σε ετήσια βάση τα 400.000 κιβώτια η απόκλιση προς ανα προϊοντική
οικογένεια. Επίσης σημαντική είναι η μηνιαία διαφορά που παρουσιάζουν στην
αποτύπωση κιβωτίων (phasing) ανάμεσα στο πραγματικό αποτέλεσμα και σε αυτό
που έχει σχεδιαστεί από τις πωλήσεις κάτι το οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις στη
μηνιαία εταιρική λειτουργία.
Το εμπορικό τμήμα αντέδρασε, θέλοντας να υποτιμήσει τις σοβαρότητα των
επιπτώσεων παραπάνω διαπιστώσεων. Έτσι λοιπόν επιχειρηματολογήσαμε

για

κάθε μια από τις περιπτώσεις που συναντήσαμε κατά την ανάλυση των δεδομένων
για τα δύο έτη και αιτιολογήσαμε γιατί προκαλούν σημαντικές δυσκολίες στην
εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
Αναφορικά με την υπερεκτίμηση των πωλήσεων, τα επιχειρήματα μας ήταν ότι η
ανάγνωση λανθασμένης δυναμικής στις δυνατότητες του προϊόντος χωρίς
φιλτράρισμά ή σύγκριση – αντιπαραβολή πρόβλεψης τμήματος Demand Planning –
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έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εύρυθμη της ζυθοποιίας ΖΗΤΑ Α.Ε. Υπάρχουν
επιπτώσεις στην operational λειτουργία της εταιρείας όπως μη σωστή κατεύθυνση
για παραγωγική δραστηριότητα, δημιουργία υπεραποθεματοποίησης, απαξίωση
προϊόντων, δέσμευση κεφαλαίων και πόρων χωρίς να απαιτούνται. Στη συζήτηση
παρουσιάστηκε ως παράδειγμα η περίπτωση στο παρελθόν μεγάλων παραγωγών
της ποσότητας συγκεκριμένου κωδικού, περίπου 500.000 κιβώτια ως διμηνιαία
πρόβλεψη των πωλήσεων. Λόγω της ανυπαρξίας κάποιου σχετικού εργαλείου ή
σχετικού τμήματος ώστε να ελέγχονται οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις, η ποσότητα
παράχθηκε, οι πωλήσεις δεν επιβεβαιώθηκαν και τα υπόλοιπα περίπου 200.000
πουλήθηκαν σε διάρκεια πέντε (5) μηνών από την αρχική ημερομηνία παραγωγής
τους. Οι πωλήσεις του συγκεκριμένου κωδικού αποκλείστηκαν εξολοκλήρου από
τους συνεργάτες σούπερ μάρκετ καθότι υπάρχει η δέσμευση για παράδοση
προϊόντων με χρόνο ζωής μόνο το 1/3 – χρόνος ζωής προϊόντων εννιά (9) μήνες.
Στη συνέχεια έγινε αναφορά στις περιπτώσεις εκείνες όπου, οι προβλέψεις των
πωλήσεων

δεν είχανε αίσθηση της ανοδικής πορείας των προϊόντων. Στις

περιπτώσεις όπου η παραγωγή και ο κύκλος των προμηθειών ακολούθησαν την
πρόβλεψη της ζήτησης, συνέβησαν αρκετές περιπτώσεις έλλειψης αποθεμάτων,
απώλειας πωλήσεων, μη ικανοποίηση της ζήτησης και καθόλου ικανοποιητικό
customer service. Οι προμήθειες δεν είχανε το χρόνο να αντιδράσουν σε μια
αναπάντεχη ζήτηση, η παραγωγή να μπορέσει να αντιδράσει με τους πόρους που
διέθετε και όλο αυτό ως το αποτέλεσμα μη ακριβής ζήτησης. Αναφέρθηκαν στη
συνάντηση, οι περιπτώσεις μη σωστής ανάγνωσης των δυνατοτήτων του
λανσαρίσματος προωθητικών κωδικών, οι οποίοι εκτίναξαν τις πωλήσεις

σε

επίπεδα διαφορετικά από εκείνα της πρόβλεψης με αποτέλεσμα απώλειας περίπου
400.000 κιβωτίων.
Τέλος ιδιαίτερο θέμα τέθηκε για την τοποθέτηση των ποσοτήτων σε μηνιαία βάση –
το phasing των κιβωτίων ανα κωδικό. Τα αποτελέσματα των στατιστικών
συγκρινόμενα με τη μηνιαία επίτευξη έδειξαν μικρότερες αποκλίσεις. Σε αντίθεση,
οι προβλέψεις των πωλήσεων παρουσίασαν μεγάλες αποκλίσεις από τη μηναία
επίτευξη που σε κάποιες περιπτώσεις οι διαφορές κυμαινόταν πάνω από 80.000
κιβώτια.
119

Παπαδοπούλου Αρετή

Ακαδημαϊκό Έτος 2016 -17

Athens MBA Αναβάθμιση των διαδικασιών διαχείρισης της ζήτησης σε Ζυθοποιία με
εφαρμογή νέου συστήματος ERP

Το τμήμα πωλήσεων δια στόματος του εμπορικού διευθυντή τοποθετήθηκε ότι θα
ήταν αδύνατο να δοθεί κάτι πιο συγκεκριμένο και επεσήμανε τις ιδιαιτερότητες
της αγοράς μπύρας. Σε συνέχεια πρότεινε οι προβλέψεις να δίνονται αποκλειστικά
από το τμήμα demand planning

χωρίς τη συμμετοχή των πωλήσεων και να

αποτελούν εκείνες το σημαντικό συστατικό του προγραμματισμού της επιχείρησης
παρέχοντας επιχειρησιακή ευθυγράμμιση, ακριβή προγραμματισμό παραγωγής και
σωστή διαχείριση των αποθεμάτων.
Η πρόταση έγινε δεκτή γιατί επιτέλους δόθηκε η δυνατότητα να δομηθεί εκ νέου
και σε υγιείς βάσεις, η διαδικασία της πρόβλεψης. Επίσης στα πλαίσια αυτών των
αλλαγών συζητήθηκε και η διαδικασία S&OP17. Πρόκειται για μια σημαντική
δυνατότητα επικοινωνίας και εναρμόνισης των τμημάτων. Βασικό συστατικό της
εταιρικής ευθυγράμμισης και θεμέλιο λίθο της διαδικασίας, είναι η ενοποίηση όλων
των διευθύνσεων της εταιρείας με εβδομαδιαίους κύκλους αναφορικά με τη
ζήτηση, τις ενέργειες των πωλήσεων, τη διαχείριση της παραγωγής και τη
διαχείριση ρευστότητας ώστε να επιτευχθεί εταιρικός προγραμματισμός και
αρτιότητα στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.

17

S&OP ή Sales and Operation Planning: είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης των
επιχειρήσεων, μέσω της οποίας, η εκτελεστική ομάδα διαφόρων τμημάτων, επιτυγχάνει συνεχώς
εστίαση, ευθυγράμμιση και συγχρονισμό μεταξύ όλων των λειτουργιών του οργανισμού. Η S & OP
περιλαμβάνει μια ενημερωμένη πρόβλεψη που οδηγεί σε ένα σχέδιο πωλήσεων, σχέδιο παραγωγής,
το νέο σχέδιο ανάπτυξης του προϊόντος και δίνει επίσης τη δυνατότητα αποτελεσματικής
διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (www.wikipedia.com)
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8. Συμπεράσματα
Ως επιστέγασμα όλων των ενοτήτων θα σταθούμε στα ακόλουθα σημεία τα οποία
συνοψίζουν την παρούσα διπλωματική. Όπως έχει αναφερθεί, η παρούσα
διπλωματική με γνώμονα το γεγονός της παρουσίασης της εσωτερικής
αναδιοργάνωσης και εφαρμογής νέου ERP, στην εταιρεία ΖΗΤΑ Α.Ε, προσπάθησε
να παρουσιάσει όλες τις παραμέτρους , οι οποίες οδηγούν σε ομογενοποίηση και
αναβάθμιση των λειτουργειών όλων των τμημάτων της εταιρείας ώστε να
επιτύχουν την ευθυγράμμιση για την επίτευξη του εταιρικού στόχου. Δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό εργαλείων πρόβλεψης της ζήτησης, τα οποία
αποτελούν ένα από τους βασικούς σχεδιασμού του τμήματος demand planning, του
τμήματος του οποίου μου ζητήθηκε ο σχεδιασμός, η σύσταση και η συνεισφορά του
στο νέο ERP.
Ως συμπεράσματα, ειδικά για την υλοποίηση των νέων δεδομένων στην πρόβλεψη
αλλά και αναφορικά με την ευρύτερη υλοποίηση του νέου ERP σε όλο το φάσμα
λειτουργιών, μπορούμε να εξάγουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα:


Για να πραγματοποιηθεί η πρόβλεψη, υπάρχει πλέον στατιστικό υπόβαθρο,
πραγματοποιείται

πρόβλεψη

μέσω

ενδεδειγμένης

στατιστικής

μεθοδολογίας. Στην πρόβλεψη λαμβάνεται υπόψη η ιστορικότητα αρκετών
ετών (3 ετών) και

πραγματοποιείται εκκαθάριση των

”noisy figures”

γεγονότων που συνέβησαν μόνο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και
χωρίς επανάληψη. Τα στοιχεία αφομοιώνονται - εκκαθαρίζονται ώστε να
απεικονιστεί η πραγματική τάση.


Το εύρος των τεσσάρων (4) εβδομάδων ήταν πολύ μικρός χρονικός
ορίζοντας πρόβλεψης αναφορικά με το γεγονός ότι το συγκεκριμένο προϊόν
διέπεται από αυξημένη εποχικότητα κ συμβάντα όπως ένας πολύ ”ζεστός”
χειμώνας ή ένα «κρύο» καλοκαίρι, επίσης η αύξηση ή μείωση των ειδικών
φόρων κατανάλωσης ή σφοδρής απάντησης από τον ανταγωνισμό. Πλέον
δίνεται η δυνατότητα ακριβής 12μηνης πρόβλεψης και υπάρχει άμεση
ένδειξη για πιθανή αύξηση ή μείωση πωλήσεων σε εύρος τριμήνου ώστε να
είναι εφικτό να ληφθούν έγκαιρα οι ανάλογες αποφάσεις σε ότι αφορά το
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παραγωγικό τμήμα (αύξηση παραγωγικής δυνατότητας – δημιουργίας
αποθεμάτων ασφαλείας ή ανάλογα μείωση της παραγωγικής δυναμικής) και
σε ότι αφορά το εμπορικό τμήμα (λανσάρισμα προωθητικών κωδικών ή
αύξηση των ήδη υπαρχόντων).


Υπολογίζεται πλέον συντελεστής εποχικότητας σε μηνιαία βάση και δεν
υφίσταται απλά ένας συντελεστής προσέγγισης της συμπεριφοράς των
κωδικών του για την πορεία των πωλήσεων ανά εβδομάδα. Η προηγούμενη
προσέγγιση βασιζόταν στην εμπειρία του χρήστη. Αν ο χρήστης δε διέπεται
από την ανάλογη εμπειρία ή δεν έχει όλη τη δυνατή πληροφόρηση τότε οι
προτάσεις ανα κωδικό ήταν αρκετά μακριά από την πραγματικότητα υπήρχε
αστοχία στο χειρισμό της πρόβλεψης.



Υπάρχει πλέον εικόνα της ζήτησης ανα εγκατάσταση – κέντρο διανομής – με
αποτέλεσμα να παρέχεται σημαντική βοήθεια στον προγραμματισμό
παραγωγής καθότι παράγεται η ποσότητα του μηνιαίου στόχου ακριβώς
ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες, οι οποίες εμφανίζονται στα κέντρα
διανομής επιπλέον των ποσοτήτων που προκύπτουν από το MRP μέσω του
μηνιαίου σπάσιμου του BDG ανα ποσόστωση συμμετοχής του κάθε κέντρου
διανομής.



Υπάρχει ξεκάθαρος υπολογισμός του safety stock και δεν ταυτίζεται με το
working stock. Επίσης δίνει τη δυνατότητα της κάλυψης σε επίπεδο ημέρας
(coverage day) και τη δυνατότητα quotas – ποσοστώσεις -συμμετοχής ανα
κωδικό.



Ως

προεκτάσεις

της

ακριβής

διαχείρισης

της

ζήτησης,

είναι

η

αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων όπου πλέον υπάρχει
ενημέρωση για την κατάσταση των αποθεμάτων (Stock Report). Επίσης
τηρείται η καταγραφή παρτίδων στα παραστατικά, και υποστηρίζεται η
συστημική ιχνηλασιμότητα με αποτέλεσμα να υπάρχει καταγεγραμμένο
ποια παρτίδα κωδικού βρίσκεται σε κάθε πελάτη. Επίσης, δίνεται η
δυνατότητα εντοπισμού ελλαττωματικών προϊόντων και ανάκλησης τους
ενισχύοντας την παροχή άρτιου customer service.
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Η εφαρμογή του νέου ERP, αναφορικά με τη λειτουργία της ζήτησης επέφερε
επιπρόσθετες βελτιώσεις

στις επιχειρησιακές λειτουργίες και στον τρόπο

“συμπεριφοράς” και δόμησης των διαδικασιών της ΖΗΤΑ Α.Ε.


Υφίσταται πλέον, δόμηση του κύκλου παραγγελίας ώστε σε περίπτωση
μερικής εκτέλεσης της παραγγελίας λόγω μη ύπαρξης αποθέματος, η
παραγγελία να μην διαγράφεται και να μένει back order ώστε να εκτελεστεί
σε πιθανή επόμενη αποστολή στον πελάτη ως συνοδευτική παραγγελία.
Όλες οι παραγγελίες ενσωματώνονται μέσω των PDAs των πωλητών και η
διαδικασία process ordering δεν επιβαρύνεται με περιττές λειτουργίες όπως
η δυνατότητα της εξωτερικής καταχώρησης των παραγγελιών (χειροκίνητα
από το customer service). Επίσης, μηδενίζει την πιθανότητα λάθους
(λανθασμένης κατάχωση κωδικού, λανθασμένη καταχώρηση ποσότητας).



Βασική προϋπόθεση για τον εντοπισμό, την ανάλυση και τη διόρθωση
υφιστάμενων καταστάσεων στη Ζυθοποιία ΖΗΤΑ ΑΕ ήταν η καταγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης, η αποτύπωση της υφιστάμενης λειτουργίας, η
παρουσίαση των θετικών – δυνατών στοιχείων της όπως επίσης και των
αδύνατων – αρνητικών στοιχείων της αποτελούν σημαντική αρωγή στα νέα
δεδομένα εφαρμογής του νέου ERP.



Σημαντικό πλεονέκτημα ήταν επίσης η ενεργοποίηση του έμψυχου
δυναμικού της εταιρείας, καθότι η επιτυχία του project δεν εξαρτάται,
αρκετές φορές, από τα χρήματα που θα ξοδευτούν σε hardware και software
αλλά από την ενεργοποίηση συμμετοχή των ανθρώπων της. Οι
συμπεριφορές φόβου και άρνησης που εντοπίσαμε στη συγκεκριμένη
εταιρεία κατά τη διάρκεια υλοποίησης του νέου project, είναι σύνηθες
φαινόμενο. Η ουσιαστική αντιμετώπιση τους ώστε να μην αποτελέσουν
τροχοπέδη είναι η ενεργοποίηση των ανθρώπων και η συμμετοχή τους στο
όλο εγχείρημα. Ο καθένας από την πλευρά του και την οπτική του μέσα από
το κομμάτι της δουλείας του κατάφερε να συνεισφέρει στο σχηματισμό της
νέας κατάστασης ώστε το νέο ERP να είναι καρπός όλων των μελών της
εταιρείας.
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Η νέα κατάσταση δημιουργεί εργαλεία και μεθοδολογίες ώστε να
λειτουργήσει ένα ERP, το οποίο θα πρεσβεύει μια νέα κουλτούρα και δίνει
την

ικανότητα

δημιουργίας

μιας

lean

εταιρείας.

Τα

τμήματα

ευθυγραμμίζονται και περιορίζονται οι σπατάλες και μα μειώνονται τα
κόστη. Αναφορικά με τη διεύθυνση Supply Chain, λαμβάνονται πλέον
εξορθολογισμένες

αποφάσεις,

οι

οποίες

αφορούν

τη

διαχείριση

αποθεμάτων, τη διαχείριση προμηθειών , τις διανομές των εμπορευμάτων
και το σχεδιασμό παραγωγής. Λαμβάνονται υπόψη για τη βέλτιστη
διαχείριση των παραπάνω, διαδικασίες πρόβλεψης ζήτησης.


Η σημαντικότητα δόμησης ενός συμπαγούς τμήματος, demand planning,
καθότι οι λειτουργίες που διέπονται από το συγκεκριμένο τμήμα, αποτελούν
την αρχή

της αλυσίδας που οδηγεί σε προμήθειες, προγραμματισμό

παραγωγής, δέσμευση χρημάτων και πόρων, και καταλήγει σε περίπτωση
λάθους σε υπερ αποθεματοποιημένα

απούλητα προϊόντα ή σε κακό

customer service λόγω ελλείψεων.


Οι νέα λειτουργίες του ERP και οι νέες διαδικασίες ενισχύουν την εφαρμογή
του Lean ως Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης (Perfmormance Management
System), το οποίο θα καθορίζει το λειτουργικό πλαίσιο για την καθημερινή
επισκόπηση και διαχείριση της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και
αποτελείται από ένα πλήθος στοιχείων τα οποία επιτρέπουν την καταγραφή
των βασικών λειτουργικών δεικτών, την καταγραφή των προβλημάτων, τον
ορισμό υπεύθυνων για την επίλυσή τους, την καλύτερη και αμεσότερη
επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων.
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Παράρτημα 1. Οθόνες σχεδιασμού των λειτουργιών operational planning και long
term planning
Operational planning


Ιστορικές ποσότητες πωλήσεων

Διαδικασία
Ξεκινάμε την εργασία χρησιμοποιώντας τον κωδικό κίνησης ZPP_FU1.

Πατάμε Enter /

Επιλέγουμε το αρχείο που θα ανεβάσουμε στο σύστημα. Το αρχείο πρέπει να είναι
δομημένο σύμφωνα με την περιγραφή από κάτω Εγκατάσταση-Υλικό-Έτος – Μήνας
01-12
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Με την επιλογή ‘Πλήρης Διαγραφή Έκδοσης’ διαγράφονται όλα τα δεδομένα της
έκδοσης που έχουμε επιλέξει παραπάνω.
Πατάμε Εκτέλεση/

Πατάμε Αποθήκευση/ για καταχώρηση

Πατάμε
Ξεκινάμε την εργασία χρησιμοποιώντας τον κωδικό κίνησης ZPP_S976.
Πατήστε Enter/
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Όπως απαιτείται συμπληρώνομε / επανεξετάζουμε τα ακόλουθα πεδία.
Συμπληρώνουμε τα πεδία που δεν αναφέρονται στον πίνακα, όπως επιθυμούμε.
Πατάμε Εκτέλεση /

Ακολουθούμε από το μενού τα βήματα όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη,
προκειμένου να εξαχθεί η εμφανιζόμενη στην οθόνη λίστα, σε φύλλο Excel
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Επιλέξτε όσες διαστάσεις θέλετε να εμφανίσετε στο Excel. Πατήστε



Υπολογισμός ποσοστών διανομής

Ξεκινάμε την εργασία χρησιμοποιώντας τον κωδικό κίνησης MC9A.
Πατάμε Enter /

130

Παπαδοπούλου Αρετή

Ακαδημαϊκό Έτος 2016 -17

Athens MBA Αναβάθμιση των διαδικασιών διαχείρισης της ζήτησης σε Ζυθοποιία με
εφαρμογή νέου συστήματος ERP

Συμπληρώνουμε

με την περίοδο από έως των ιστορικών πωλήσεων που θα

χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό ποσοστών διανομής.
Με την επιλογή ‘Δείκτης Προσομοίωσης’ μπορούμε να το τρέχετε δοκιμαστικά.
Πατάμε Εκτέλεση /
Για τον υπολογισμό των ποσοτήτων, ξεκινάμε την εργασία χρησιμοποιώντας τον
κωδικό κίνησης MC8U.
Πατάμε Enter /

Επιλέγουμε το πεδίο ‘Τακτικός προγραμματισμός’ και πατάμε Enter.

Συμπληρώνουμε

την ημερομηνία έως των ιστορικών πωλήσεων που θα

χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό ποσοστών διανομής. Πατάμε Enter.
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Επιλέγουμε ‘Πωλήσεις’ και πατάμε Enter



Κατανομή ποσοτήτων τρέχοντος προγραμματισμού σε εγκαταστάσεις
διανομής

Ξεκινάμε την εργασία χρησιμοποιώντας τον κωδικό κίνησης ZPP_SS0.
Πατάμε Enter /

Πατάμε Εκτέλεση /


Μεταφορά ποσοτήτων προγραμματισμού σε ζήτηση

Ξεκινάμε την εργασία χρησιμοποιώντας τον κωδικό κίνησης MC8E.
Πατάμε Enter/
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Συμπληρώνουμε τον ‘Αριθμό Εργασίας ’. Οι 4 πρώτες εργασίες αφορούν
διαδικασίες budget, budget revision και οι 2 τελευταιες αφορούν στον τρέχοντα
προγραμματισμό. Η εργασία του production demand(ZPA0022) αφορά στη
μεταφορά ποσοτήτων προγραμματισμού στις εγκαταστάσεις παραγωγής τελικών
προϊόντων και αγοράς εμπορευμάτων. Η εργασία του sales demand(ZSA0022)
αφορά στη μεταφορά ποσοτήτων προγραμματισμού στις εγκαταστάσεις διανομής
(Ασπρόπυργος, Ηράκλειο κλπ). Πατάμε Enter.

Πατάμε Εκτέλεση /
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Πατάμε Αποθήκευση /

Για να πραγματοποιηθεί η εργασία μεταφοράς, χρησιμοποιούμε τον κωδικό κίνησης
MC8G.
Πατάμε Enter

Συμπληρώνουμε τα πεδία που δεν αναφέρονται στον πίνακα και πατάμε Εκτέλεση /
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Πατάμε

Πατάμε Αποθήκευση /



Εκτέλεση Τρέχοντος Προγραμματισμού

Προ απαιτούμενα : Ύπαρξη ζήτησης, βασικού αρχείου ειδών, BOMs, φασεολογίων,
εκδόσεων παραγωγής, κανόνων ποσόστωσης εφοδιασμού.
Ξεκινάμε την εργασία χρησιμοποιώντας τον κωδικό κίνησης MD01.Πατάμε Enter /
1. Εκτέλεση MRP για το σύνολο των εγκαταστάσεων
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Συμπληρώνουμε με την τιμή ZR στην περίπτωση που τρέχουν που τρέχουν όλες οι
εγκαταστάσεις.
Πατάμε Enter

. Εκ νέου Enter

και Enter
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Στην οθόνη εμφανίζονται τα υλικά που προγραμματίστηκαν και τα στατιστικά
εκτέλεσης.

137

Παπαδοπούλου Αρετή

Ακαδημαϊκό Έτος 2016 -17

Athens MBA Αναβάθμιση των διαδικασιών διαχείρισης της ζήτησης σε Ζυθοποιία με
εφαρμογή νέου συστήματος ERP

2. Εκτέλεση ανά Εγκατάσταση

Οι παράμετροι που δεν αναφέρονται στον πίνακα, συμπληρώνονται όπως φαίνεται
στην οθόνη (κωδικός εγκατάστασης).
Πατάμε Enter

Εκ νέου Enter

και Enter
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Long Term Planning (LTP)
Με παρόμοια φιλοσοφία αναπτύσσεται η δόμηση του Μακροπρόθεσμου
προγραμματισμού στο νέο ERP.
Ακολουθούν οι οθόνες της νέα λειτουργίας και σε επόμενη ενότητα θα
αναπτυχθούν οι στατιστικοί μέθοδοι μέσω των οποίων θα λειτουργήσει το forecast.


Ποσότητες προγραμματισμού budget/budget revision/forecast

Ξεκινάμε την εργασία χρησιμοποιώντας τον κωδικό κίνησης ZPP_SU1.

Το αρχείο πρέπει να είναι δομημένο σύμφωνα με την περιγραφή από κάτω
Εγκατάσταση-Υλικό-Έτος – Μήνας 01-12
Πατάμε Εκτέλεση /
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Πατάμε


Μεταφορά ποσοτήτων προγραμματισμού σε ζήτηση

Ενεργοποίηση εργασίας μεταφοράς χρησιμοποιώντας τον κωδικό κίνησης MC8E.

Συμπληρώστε τον ‘Αριθμό Εργασίας ’. Οι 4 πρώτες εργασίες αφορούν διαδικασίες
budget, budget

revision

και οι 2

τελευταίες

αφορούν στον τρέχοντα

προγραμματισμό. Η εργασία του production demand(ZPA0022) αφορά στη
μεταφορά ποσοτήτων προγραμματισμού στις εγκαταστάσεις παραγωγής τελικών
προϊόντων και αγοράς εμπορευμάτων. Η εργασία του sales demand (ZSA0022)
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αφορά στη μεταφορά ποσοτήτων προγραμματισμού στις εγκαταστάσεις διανομής
(Ασπρόπυργος, Ηράκλειο κλπ) και Enter /

Και πατάμε Εκτέλεση /

Αποθήκευση /

και Enter /
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Για την εκτέλεση της εργασίας μεταφοράς, χρησιμοποιούμε τον κωδικό κίνησης
MC8G. Πατήστε

Πατάμε εκτέλεση

Πατάμε
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Κατανομή Ζήτησης

Ξεκινάμε την εργασία χρησιμοποιώντας τον κωδικό κίνησης MD67. Πατάμε Enter.

Επιλέγουμε μια από τις διαθέσιμες τιμές και Εκτέλεση:
ZRDE – Ημερήσια ισόποση κατανομή
ZRDF – Ημερήσια κατανομή βάσει συνάρτησης
ZRWE – Εβδομαδιαία ισόποση κατανομή
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Δημιουργία σεναρίου μακροπρόθεσμου προγραμματισμού (budget , budget
revision)

Ξεκινάμε την εργασία χρησιμοποιώντας τον κωδικό κίνησης MS31 και πατάμε
Enter.

Τοποθετούμε την περίοδο της ζήτησης των πωλήσεων παραγωγής
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Πατάμε

Πατάμε
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Πατάμε

και στη συνέχεια
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Πατάμε

Πατάμε

Πατάμε
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Εκτέλεση Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού

Προ απαιτούμενα: Ύπαρξη ζήτησης, βασικού αρχείου ειδών, BOMs, φασεολογίων,
εκδόσεων παραγωγής, κανόνων ποσόστωσης εφοδιασμού.
Ξεκινάμε την εργασία χρησιμοποιώντας τον κωδικό κίνησης MS01και πατάμε
1. Εκτέλεση για Σύνολο Εγκαταστάσεων

Τοποθετούμε ZR (σύνολο εγκαταστάσεων και Enter.
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Πατάμε
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Στην οθόνη εμφανίζονται τα υλικά που προγραμματίστηκαν και τα στατιστικά
εκτέλεσης.
2. Εκτέλεση ανά Εγκατάσταση

Συμπληρώνουμε

τον

κωδικό

εγκατάστασης,

επιλέγουμε

Enter

και πάλι Enter.

και
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Παράρτημα 2. Οθόνες των excel υπολογισμού των στατιστικών μοντέλων για τον
υπολογισμό της πρόβλεψης
(λόγω χώρου παρουσιάζονται εικόνες, πάραυτα, τα excel όπου πραγματοποιήθηκαν
οι υπολογισμοί, υπάρχουν διαθέσιμα)
Ακολουθούν τα αποτελέσματα των τεσσάρων (4) μοντέλων αναφορικά με τη
διαχείριση της πρόβλεψης για το προϊόν Ζήτα Lager 500ml.
Στην παρακάτω οθόνη απεικονίζονται οι εισροές στα μοντέλα, τα στοιχεία
πωλήσεων τριών ετών από τον κύβο πωλήσεων και οι σχετικές διορθώσεις
αναφορικά με τα γεγονότα που δεν πρόκειται να επαναληφθούν και πρέπει
απαραίτητα να πραγματοποιηθεί ο “καθαρισμός” τους από τα εξεταζόμενα
δεδομένα.

Εικόνα 12. Οι εισροές στα στατιστικά μοντέλα και το απαραίτητο φιλτράρισμα των δεδομένων
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Στην ακόλουθη οθόνη αποτυπώνεται ο υπολογισμός του συντελεστή εποχικότητας

Εικόνα 13. Υπολογισμός Συντελεστή Εποχικότητας

Ακολουθούν οι παρουσιάσεις των τεσσάρων (4) μοντέλων

Εικόνα 14. Απλή Εκθετική Εξομάλυνση
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Εικόνα 15. Εκθετική Εξομάλυνση με τάση

Εικόνα 16. Εκθετική Εξομάλυνση με αποσβεσμένη τάση
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Εικόνα 17. Γραμμική Εκθετική Εξομάλυνση

Χρησιμοποιούμε τον

solver για την ενεργοποίηση των

μακροεντολών και

τα

αποτελέσματα των μοντέλων συγκρίνονται βάσει εκείνου που δίνει το μικρότερο

σφάλμα, σε δυο τουλάχιστον τελευταίες χρονικές περιόδους – δυο τελευταία έτη.
Αναφορικά με τον κωδικό Ζήτα Lager φιάλη 500ml, τα μικρότερα σφάλματα
προκύπτουν από το μοντέλο της εκθετικής εξομάλυνσης με αποσβεσμένη τάση
όπου και τα αποτελέσματα του θα συγκριθούν με εκείνα του εμπορικού τμήματος
ώστε να γίνει η πρώτη σημαντική προσπάθεια αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της
μηνιαίας πρόβλεψης και ευθυγράμμισης της εταιρικής λειτουργίας.

Εικόνα 18.Σύγκριση των σφαλμάτων ανά μοντέλο πρόβλεψης για την επιλογή ως βέλτιστου, εκείνου με το
μικρότερο σφάλμα
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