Προτάσεις προς τις επιχειρήσεις για τις τεχνολογίες αυτόματης
αναγνώρισης προιόντων για την ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Το ουσιαστικότερο συµπέρασµα της διαδικασίας διαβούλευσης ήταν ότι η πλειοψηφία
των ελληνικών επιχειρήσεων (και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας) έχει
συνειδητοποιήσει ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας RFID στη διαχείριση της
εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα εξέλιξης. Φυσικά, σε κάθε
περίπτωση, η τεχνολογία RFID δεν είναι ακόµα ώριµη έτσι ώστε να ενσωµατωθεί σε
πλήρως λειτουργικό επίπεδο στις επιχειρηµατικές διαδικασίες µιας επιχείρησης, αποτελεί
όµως τον φυσικό παράγοντα εξέλιξης των τεχνικών και τεχνολογιών σήµανσης
προϊόντων, παρέχοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα για τη σχεδίαση και υλοποίηση
καινοτόµων λύσεων που εκµεταλλεύονται το αυξηµένο επίπεδο πληροφορίας που είναι
διαθέσιµο.
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εµφανίζεται στην ελληνική
πραγµατικότητα είναι η ελλιπής ενηµέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων (κυρίως
µεσαίων και ΜΜΕ) αναφορικά µε τις δυνατότητες της εν λόγω τεχνολογίας. Ο
συγκεκριµένος λόγος αποτέλεσε και αφορµή για τη σύσταση της Οµάδας Εργασίας Ζ2.
Άλλωστε βάσει της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε, διαφάνηκε πως µόνο οι µεγάλες
επιχειρήσεις έχουν ενηµερωθεί για την τεχνολογία RFID κυρίως µέσω της συµµετοχής
τους σε διεθνή συνέδρια ή µέσω ενηµέρωσης από την µητρική εταιρεία (στην περίπτωση
των πολυεθνικών). Η αύξηση της ενηµερότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί
κρίσιµο παράγοντα ο οποίος αναλύεται διεξοδικά στην επόµενη ενότητα.
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί πως η τεχνολογία RFID δεν πρόκειται σε καµία
περίπτωση να αντικαταστήσει τουλάχιστον στο άµεσο µέλλον τις υπάρχουσες
τεχνολογίες σήµανσης προϊόντων και ιδιαίτερα το barcode. Άλλωστε, όλες οι
προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο, επικεντρώνονται στην οµαλή αναβάθµιση
των συστηµάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας έτσι ώστε να υποστηρίζουν και
το RFID πέρα από το Barcode. Παράλληλα, η γραµµογράφηση που θα ακολουθεί µια
ετικέτα RFID (όπως ήδη αναλύθηκε σε προηγούµενη ενότητα) θα επικαλύπτει σε µεγάλο
βαθµό την υπάρχουσα γραµµογράφηση που ακολουθείται στα barcodes κυρίως µέσω
του προτύπου GTIN (Global Trade Item Number).
Η υιοθέτηση της τεχνολογίας RFID αναµένεται να δηµιουργήσει σηµαντικά
πλεονεκτήµατα για τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις. Τα πλεονεκτήµατα αυτά
περιλαµβάνουν:
• Τη συντόµευση των διαδικασιών και τη µείωση του συνολικού κόστους προσφοράς και
παραγγελίας
• Την καλύτερη ροή πληροφοριών
• Τη σηµαντική αύξηση στην παραγωγικότητα της αποθήκης
• Την καλύτερη αξιοποίηση των αποθηκευτικών χώρων
• Τον πλήρη έλεγχο του αποθηκευτικού κυκλώµατος και την τεκµηριωµένη διοίκηση της
εφοδιαστικής αλυσίδας
• Την εξασφάλιση ελέγχου και διαφάνειας στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, µε
ταυτόχρονη µείωση των νεκρών χρόνων
• Τη δραστική µείωση των λαθών στην εκτέλεση των παραγγελιών

• Τη µείωση του κόστους συναλλαγών και του κόστους της διαδικασία ανεύρεσης

προϊόντων
• Την ηλεκτρονική παρακολούθηση αποστολής παραγγελιών και τη διασύνδεση µε ERP

συστήµατα και την ενσωµάτωση πληροφοριών πραγµατικής ζήτησης.
• Τη µείωση χρόνου του διεκπεραίωσης παραγγελιών, την επιτάχυνση της ροής
πληροφορίας από και προς τους συνεργαζόµενους φορείς (προµηθευτές, πελάτες κ.λπ.)
• Την ολοκλήρωση πληροφοριακών συστηµάτων που έχει ως αποτέλεσµα την
πραγµατοποίηση Just in Time παραγγελιών
• Τη µείωση stock εµπορεύµατος άρα την οικονοµία κλίµακος που σχετίζεται µε το
προσωπικό της αποθήκης αλλά και µε το κόστος της παραγωγικής διαδικασίας
• Τον έλεγχο και την αυτοµατοποίηση της ροής πληροφορίας άρα τη µείωση των
λειτουργικών εξόδων
• Τη µείωση απωλειών λόγω παλαίωσης των ειδών
• Τη δυνατότητα ανάκλησης και ανίχνευσης συγκεκριµένων παρτίδων
• Την ακριβή καταµέτρηση του stock
• Τη βελτίωση του customer service
• Την κατάργηση των χειρόγραφων δελτίων
• Τη διαχείριση ηλεκτρονικού καταλόγου
Στη συνέχεια, παρατίθενται οι προτάσεις της Οµάδας Εργασία Ζ2 για τις
επιχειρήσεις που θέλουν να εφαρµόσουν τη τεχνολογία RFID στο
εκτελεστικό µέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Θα πρέπει να τονισθεί σε αυτό το σηµείο πως η εφαρµογή της τεχνολογίας RFID απαιτεί
ένα ιδιαίτερα προσεκτικό σχεδιασµό. Ο σχεδιασµός αυτός θα πρέπει να εστιάζει στη
σύνταξη ενός ολοκληρωµένου επιχειρηµατικού σχεδίου και στην παραµετροποίηση των
στρατηγικών παραγόντων που αφορούν το όλο εγχείρηµα. Ως εκ τούτου, µια πρώτη
προσέγγιση για την ανάλυση των διαφορετικών απαιτήσεων του εγχειρήµατος θα πρέπει
να περιλαµβάνει τα εξής:
• Τεχνικά θέµατα
• Επιχειρηµατικά θέµατα
Τεχνικά Θέµατα
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η τεχνολογία RFID παρουσιάζει ακόµα σηµαντικές
τεχνικές προκλήσεις έτσι ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωσή της στις διακριτές
διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, δεδοµένης της ύπαρξης πληθώρας
διαφορετικών αρχιτεκτονικών και λύσεων σε ετικέτες και αναγνώστες αναµένεται να
εφαρµοστούν διαφορετικές λύσεις στο upstream και downstream επίπεδο της
εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους:
• Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις εφαρµογής της τεχνολογίας µεταξύ του
upstream και downstream επιπέδου. Αυτό προκύπτει και βάσει της έρευνας
που πραγµατοποιήθηκε όπου και διαφαίνεται πως οι ελληνικές επιχειρήσεις
δίνουν διαφορετική προτεραιότητα στις δυνητικές εφαρµογές του RFID
ανάλογα µε το επίπεδο που αναφέρονται. Σε τεχνικό επίπεδο αυτό σχετίζεται
µε την πολυπλοκότητα της τεχνικής λύσης (σε επίπεδο αρχιτεκτονικής και
πλήθους συστατικών στοιχείων της τεχνολογίας που πρέπει να

εγκατασταθούν), καθώς και τον βαθµό ολοκλήρωσης που απαιτείται µε τα
υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης. Αναφορικά µε την
πρώτη περίπτωση, στο upstream επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας,
απαιτείται από τις επιχειρήσεις να προµηθευτούν και εγκαταστήσουν µια
ολοκληρωµένη λύση σε επίπεδο διαχείρισης αποθέµατος (κυρίως) και
πιστοποιητικού παράδοσης (proof of delivery). Ως εκ τούτου, ανάλογα µε την
έκταση της κεντρικής αποθήκης, απαιτείται η επιλογή του κατάλληλου τύπου
αναγνωστών (λαµβάνοντας υπόψη θέµατα ισχύος, συχνοτήτων λειτουργίας,
εύρους κάλυψης και φυσικά κόστους), αναγνώρισης του ελάχιστου αριθµού
αναγνωστών που ικανοποιούν το επιχειρηµατικό πρόβληµα (παρακολούθηση
προϊόντων / κιβωτίων / παλετών που εισέρχονται ή/και εξέρχονται από την
κεντρική αποθήκη), καθώς και της ολοκλήρωσης των υποδοµών µε τα
υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης (WMS / ERPs κ.ο.κ.).
Οµοίως, στην περίπτωση του downstream επιπέδου της εφοδιαστικής
αλυσίδας υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις ενσωµάτωσης της τεχνολογίας
κυρίως λόγω των διαφορετικών αναγκών (π.χ. παρακολούθηση του επιπέδου
των αποθεµάτων στο ράφι για την εξάλειψη των out-of-shelf καταστάσεων,
καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη κ.ο.κ.).
• Τα θέµατα ιδιωτικότητας που εγείρει η εφαρµογή της τεχνολογίας RFID τείνουν να

καταδεικνύουν πως σε αρχικό τουλάχιστον επίπεδο, οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να
σκοπεύουν να παρέχουν λύσεις στις οποίες συµµετέχει ενεργά ο τελικός καταναλωτής.
Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να στοχεύουν σε end-to-end λύσεις οι οποίες
να άπτονται τόσο του upstream όσο και του downstream επιπέδου της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Παράλληλα δεδοµένων και των τεχνικών προβληµάτων που παρουσιάστηκαν
στις προηγούµενες ενότητες (ασυµβατότητα µεταξύ ετικετών και αναγνωστών που
προέρχονται από διαφορετικούς τεχνολογικούς πάροχους, απορρόφηση του σήµατος από
µεταλλικές ή υγρές επιφάνειες κ.ο.κ.) προτείνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις να
συµµετέχουν σε πιλοτικά προγράµµατα τα οποία εξετάζουν την εφαρµογή της
τεχνολογίας RFID κυρίως για την παρακολούθηση του επιπέδου αποθεµάτων τους στην
κεντρική αποθήκη. Ταυτόχρονα, και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας,
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην παρακολούθηση κιβωτίων (ή/και παλετών) έτσι
ώστε να είναι βιώσιµη η τελική λύση (λαµβάνοντας φυσικά υπόψη τις τρέχουσες τάσεις
στο κόστος µιας παθητικής ετικέτας RFID).
Ένα ακόµα σηµαντικό τεχνικό ζήτηµα που προκύπτει είναι οι απαιτήσεις ολοκλήρωσης
και διασύνδεσης των συστατικών στοιχείων µε τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα
στην επιχείρηση (ERP / WMS). Σε κάθε περίπτωση, τα πληροφοριακά συστήµατα της
επιχείρησης πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστούν τον αυξηµένο όγκο πληροφορίας
που κάνει διαθέσιµο η τεχνολογία RFID. Ως εκ τούτου, πιθανώς οι επιχειρήσεις να
πρέπει να προβούν σε επενδύσεις αναβάθµισης των πληροφοριακών συστηµάτων τους ή
προµήθειας νέων πληροφοριακών συστηµάτων για να αντεπεξέλθουν στις αυξηµένες
απαιτήσεις της τεχνολογίας. Ήδη, οι µεγαλύτεροι προµηθευτές ERPs υλοποιούν
εξειδικευµένα modules τα οποία είναι σε θέση να διαχειριστούν πληροφορία που
προέρχεται από RFID ετικέτες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν
µε τους τεχνολογικούς προµηθευτές τους και να ενηµερωθούν για τις λύσεις που είναι
διαθέσιµες για την περίπτωσή τους.

Τέλος, η υιοθέτηση του προτύπου EPC πρέπει να πραγµατοποιηθεί σταδιακά
δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρµόσουν την επιχειρηµατική τους ροή
εργασιών από το barcode στο RFID. Πρακτικά, και µέχρι να αντικατασταθεί
ολοκληρωτικά το barcode, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαχειρίζονται δύο τύπους
κωδικοποίησης: µία που βασίζεται στο EAN / UPC και µία που βασίζεται στο EPC.
Αυτό δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα κυρίως τόσο στην τεχνολογική υποδοµή
που απαιτείται (αναγνώστες ικανούς να ‘διαβάζουν’ πολλαπλές κωδικοποιήσεις) όσο
και στην διαχείριση της πληροφορίας (διαφορετικές εφαρµογές σε εξειδικευµένα
πληροφοριακά συστήµατα που ουσιαστικά επιτελούν την ίδια λειτουργικότητα).
Συµπερασµατικά, η υιοθέτηση των νέων προτύπων, έχει κόστος και ρίσκο για την
επιχείρηση.
Επιχειρηµατικά Θέµατα
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το κύριο επιχειρηµατικό θέµα που προκύπτει από την
εφαρµογή της τεχνολογίας RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι σε ποιο επίπεδό της
θα εφαρµοστεί (downstream ή upstream). Σύµφωνα µε τις τελευταίες µελέτες
περίπτωσης και εκτιµήσεις των αναλυτών, η τεχνολογία RFID θα εφαρµοστεί αρχικά
στο upstream επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας της µη εµπλοκής των
τελικών καταναλωτών σε αυτό. Παράλληλα, λόγω του αυξηµένου κόστους των RFID
ετικετών και των τεχνικών προβληµάτων που ακόµα υπάρχουν δεν είναι δυνατή,
τουλάχιστον σε αρχικό επίπεδο, η σήµανση µεµονωµένων προϊόντων, και ως εκ
τούτου η χρήση της τεχνολογίας κρίνεται πιο προσιτή για την σήµανση και
παρακολούθηση παλετών και κιβωτίων. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις πρέπει
να θέσουν προτεραιότητα στην υλοποίηση συγκεκριµένων εφαρµογών (βασισµένων
στο RFID) λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές τους ανάγκες και το κόστος
(χρηµατικό και χρονικό) που είναι διατεθειµένες να επωµιστούν.
Επιπροσθέτως, η εκπαίδευση του προσωπικού και γενικότερα η σωστή αντιµετώπιση
του ανθρώπινου παράγοντα αποτελεί το σηµαντικότερο ίσως συντελεστή επιτυχίας
της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών σε µια επιχείρηση. Κύριο χαρακτηριστικό
αποτελεί ο βαθµός προσαρµογής των χρηστών στις νέες τεχνολογίες και η ικανότητα
αντιµετώπισης των αλλαγών και των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρµογή στην
εσωτερική λειτουργία και στις εσωτερικές σχέσεις της επιχείρησης. Ιδιαίτερη έµφαση
θα πρέπει να δοθεί στον συνδυασµό άνθρωπος-τεχνολογία δηλαδή στην επιµόρφωση
του προσωπικού καθώς και στα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν στο ανθρώπινο
δυναµικό για την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας. Πιθανές ενέργειες που θα
µπορούσαν να κάνουν οι επιχειρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση:
Να διαδώσουν τις σωστές επιχειρηµατικές πρακτικές σε όλη την έκταση της
επιχείρησης συµπεριλαµβανοµένων και οποιονδήποτε θυγατρικών ή άλλων
επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό θα µπορούσαν να οργανωθούν:
1. Εκπαιδευτικά σεµινάρια σχετικά µε τη χρήση των εφαρµογών της τεχνολογίας
RFID προκειµένου οι εργαζόµενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα
τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις συνεχιζόµενες αλλαγές.
2. Κύκλοι ενηµερωτικών σεµιναρίων από και προς τις εταιρείες προκειµένου να γίνει
κατανοητή η ανάγκη δραστηριοποίησης στον τοµέα των ασύρµατων εφαρµογών.

• Να οργανώσουν µία καµπάνια marketing για την τεχνολογία RFID, ούτως ώστε να

ξεπεραστούν οι δισταγµοί που είναι πιθανό να υπάρχουν ως προς τη χρήση της
στην εφοδιαστική αλυσίδα

