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Metro ΑΕΒΕ 

Ανάπτυξη λογισµικού διοίκησης & διαχείρισης αποθηκών 

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗMetro κέρδισε το βραβείο στη συγκεκριµένη κατηγορία αποδεικνύοντας µε στοιχεία 
την επιτυχηµένη υλοποίηση του project που αφορούσε στην ανάπτυξη από την ίδια 
την εταιρεία του λογισµικού διοίκησης και διαχείρισης των κεντρικών της αποθηκών. 
Ο σχεδιασµός του Κέντρου ∆ιανοµής της Metro επιτρέπει την κάλυψη –καθετοποιηµένα- 

των συνολικών αναγκών των καταστηµάτων χονδρικής και λιανικής πανελλαδικά. Για να λειτουργεί 
οµαλά το Κέντρο, πέραν του ικανού ανθρώπινου δυναµικού, απαιτείται η σωστή λειτουργία 
των πληροφοριακών συστηµάτων του σε 24ωρη βάση, η ευελιξία και η προσαρµογή τους στις 
πολυποίκιλες ανάγκες διαχείρισης (είδη µε ελάχιστη διάρκεια ζωής, πολύπλοκες νοµοθετικές 
απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας, µεταβλητό βάρος, προσφορές, σύνθετες συσκευασίες, ευαίσθητα 
είδη µαναβικής, κατεψυγµένα, φρέσκο γάλα κλπ), στις πολυεπίπεδες απαιτήσεις των τµηµάτων µε 
εργαζόµενους διαφορετικών ειδικοτήτων και τις ανάγκες του συστήµατος αξιολόγησης και κινήτρων, 
τη διασύνδεση του συστήµατος µε την εµπορική στρατηγική και λειτουργία 90+ καταστηµάτων, 
στον βαθµό που να καλύπτονται απόλυτα οι κανόνες λογιστικής ∆ιαχείρισης και Οικονοµικού 
αποτελέσµατος, πράγµατα καθόλου εύκολα και για τα καλύτερα τυποποιηµένα λογισµικά. 
Τηρώντας ευλαβικά τις εταιρικές διαδικασίες αλλά και τους κανόνες υλοποίησης πολύπλοκων 
πληροφοριακών συστηµάτων, εξετάσθηκαν οι συνολικές ανάγκες του Κέντρου ∆ιανοµής και 
τέθηκαν προτεραιότητες υλοποίησης σύµφωνα µε τη ροή των εµπορευµάτων. Για το κάθε τµήµα 
ακολουθήθηκαν κοινά βήµατα: α) Ανάλυση απαιτήσεων β) Σχεδιασµός γ) Υλοποίηση δ) Debugging 
ε) Εγχειρίδιο χρήσης και τεκµηρίωση στ) Παράδοση έργου και ζ) Τελικές βελτιώσεις. Ξεκινώντας το 
καλοκαίρι του 2009 -οπότε ελήφθη η απόφαση για την αντικατάσταση του 
έτοιµου πακέτου WMS και την υλοποίησή του εσωτερικά- χρειάσθηκαν 
περίπου 30 µήνες προκειµένου να ολοκληρωθεί το εγχείρηµα. 
Για κάθε τµήµα ξεχωριστά προβλέπεται σχεδιασµός πλάνου ηµέρας, 
λειτουργικότητα ροής, έλεγχος, MIS και κοστολογική ανάλυση, όπου 
χρειάζεται. Το σύστηµα ολοκληρώνεται µε ένα πανίσχυρο εργαλείο 
πλοήγησης, που παρέχει όλα τα απαραίτητα KPIs ανά τµήµα για λήψη 
αποφάσεων. 
Το συνολικό εγχείρηµα να δαπανηθούν περίπου 6-7 ανθρωποέτη 
προκειµένου να κατασκευαστεί εσωτερικά ένα αυτόνοµο, συµπαγές, 
σταθερό και ευέλικτο WMS, συνιστά από µόνο του καινοτοµία. Το 
να προχωρήσεις σε τέτοια επένδυση, εµπεριέχει µεγάλο ρίσκο –
ένα στοίχηµα- που στην προκειµένη περίπτωση η Μetro το έλαβε 
υπόψη της και τελικά το κέρδισε. Σε έναν µόνο χρόνο πέτυχε: Αύξηση 
κεντρικοποίησης 10%, πληρότητα φορτηγών 5%, ταχύτητα εκτέλεσης 
17%, µείωση ωρών απασχόλησης 7%, µείωση αντιπαραγωγικών ωρών 
οδηγών 20%, ελλείψεων 10% και αποθεµάτων κατά 6 ηµέρες κλπ. 
Σηµαντικότατη είναι και η δυνατότητα προσαρµογής του συστήµατος σε νέα δεδοµένα και 
απαιτήσεις. Με το WMS της, η Metro αποδεικνύει ότι είναι ένα εργαστήρι τεχνολογίας ανατρέποντας 
θεωρίες περί «κλειστών πληροφοριακών συστηµάτων». Το Κέντρο ∆ιανοµής της λειτουργεί 
άρτια και αυτόνοµα, διαθέτει τεχνολογία αιχµής τόσο σε διοικητικό όσο και σε επιχειρησιακό 
επίπεδο, αξιοποιεί µε βέλτιστο τρόπο νέες ευκαιρίες για κεντρικές συνεργασίες (αποδεικνύεται 
από τον ρυθµό ανάπτυξης του), ενώ παράλληλα εφαρµόζει απρόσκοπτα και µε αµείωτο ρυθµό 
τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας (νέα καταστήµατα, ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 
κλπ). Τέλος, και το κόστος του µηχανογραφικού συστήµατος, αντίστοιχο των ετήσιων απολαβών 
3-4 στελεχών της εταιρείας, αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο, το οποίο αιτιολογεί επιπρόσθετα 
τη βράβευση της συγκεκριµένης πρακτικής.

Συντελεστές: 
∆ιεύθυνση Οργάνωσης 
και Πληροφορικής, 
στελέχη Κέντρου ∆ιανοµής 
Οινοφύτων

Ο κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Ο κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 
Metro, παραλαµβάνει το βραβείο από τον κ. Στέφανο Metro, παραλαµβάνει το βραβείο από τον κ. Στέφανο 
Κοµνηνό, Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου, ΥΠΑΑΝΚοµνηνό, Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου, ΥΠΑΑΝ

Eνότητα: 
Λιανεµπόριο / 
Σούπερ µάρκετ












