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Προαπαιτούμενα

Εργαστήρια /
εβδομάδα

-

Είναι σε θέση να αναλύουν τις τεχνικές, τις λειτουργίες και τα εργαλεία
που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα
Δίνουν έμφαση στην διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων με
σκοπό την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων σε όλο το φάσμα της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Εξηγούν τον ρόλο των λογισμικών συστημάτων στη διαχείριση της
Εφοδιαστικής/Logistics
Κατανοούν και να εξηγούν την σχέση μεταξύ του λογισμικού συστήματος
ERP με το σύστημα WMS και με το σύστημα TMS
Κατανοούν τη σημασία της ορατότητας (visibility) των λειτουργιών σε όλες
τις διαδικασίες των Logistics
Είναι σε θέση να προβλέπουν και να προγραμματίζουν την χωρητικότητα
και την αναπλήρωση των κέντρων διανομής
Είναι σε θέση να εντοπίζουν και επιλέγουν τη βέλτιστη τοποθεσία για
εγκαταστάσεις αποθήκης και κέντρου διανομής
Γνωρίζουν τα κριτήρια επιλογής Πληροφοριακού Συστήματος
Γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις και καινοτομίες στα Πληροφοριακά
Συστήματα
-



Περιεχόμενο
Μαθήματος

3

Ο στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές την σημαντικότητα
και τον ρόλο των Πληροφοριακών Συστημάτων στην διαχείριση των Logistics
μέσα στην λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης
Με τη ολοκλήρωσή του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:


Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Διαλέξεις /
εβδομάδα

6



Συναπαιτούμενα

-

Enterprise Resource Planning (ERP), Warehouse Management System
(WMS, Transportation Management System (TMS) και ο ρόλος τους στην
διαχείριση Εφοδιαστικής/Logistics
Διαχείριση
υλικών
(Material
Management-MM),
διαχείριση
προγραμματισμού παραγωγής (Production planning & MRP), διαχείριση
σχέσεων πελατών (Customer Relationship Management-CRM),
διαχείριση αγορών και ελέγχου του αποθέματος (Purchasing & Inventory
Control), διαχείριση λογιστηρίου και οικονομικών υπηρεσιών (Financial &
Accounting), επιλογές πωλήσεων και διανομής (Sales & Distribution
Options)

Διαμόρφωση των μεταβλητών για την λειτουργία ενός συστήματος WMS,
χαρακτηριστικά των υλικών και αποτύπωση των αποθηκευτικών
συστημάτων και λειτουργιών
 Βέλτιστες πρακτικές για την λειτουργία ενός WMS
 Διαμόρφωση των μεταβλητών για την λειτουργία ενός συστήματος ΤMS
 Βέλτιστες πρακτικές για την λειτουργία ενός TMS και διαχείρισης της
διανομής
 Τεχνολογία πληροφοριών, ανταλλαγή δεδομένων (Information data
interchange -EDI), ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και διεθνής
κωδικοποίηση προϊόντων (barcoding)
 Συστήματα αναφορών (reporting), Business Intelligence tools (BI)
 Προβλέψεις και προγραμματισμός
 Επιλογή της βέλτιστης τοποθεσία για εγκαταστάσεις αποθήκης και
κέντρου διανομής
 Κριτήρια επιλογής των Πληροφοριακών Συστημάτων
 Σύγχρονες τάσεις και καινοτομία στα Πληροφοριακά Συστήματα
Η διδασκαλία γίνεται μέσω διαλέξεων, παρουσιάσεων, ανάλυσης μελέτης
περίπτωσης, προβολή βίντεο και συζητήσεων εντός της τάξης.
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