Logistics Way
H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και
Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και
απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν στην δραστηριότητά
τους,

τομείς

της

εφοδιαστικής

αλυσίδας,

Προμήθειες,

Logistics

,

Εμπορευματικών Μεταφορών και εξαγωγών .
Με τον δικό μας «logistics way» τρόπο προσπαθούμε να ενσωματώσουμε νέες
ιδέες και σύγχρονες πρακτικές για την θέσπιση στρατηγικών σχεδίων δράσης.
Σχέδια δράσης που θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα των εταιρειών
στην εφοδιαστική τους αλυσίδα.
Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των λύσεων και προτάσεων που προσφέρει η
Logistics Way επικεντρώνονται σε δύο κύρια σημεία:
A) Καταγράφουμε και αναλύουμε τις ανάγκες και τους στόχους των
εταιρειών - πελατών και προτείνουμε λύσεις οι οποίες επιφέρουν άμεσα
θετικά αποτελέσματα και ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους και τη
στρατηγική τους. Εστιάζουμε στην πρακτική εφαρμογή των λύσεων που
προτείνονται, ώστε να δει ο πελάτης στην πράξη την αξία και το
αποτέλεσμα των δράσεων που λαμβάνονται στην εφοδιαστική του
αλυσίδα.
B) Έχουμε αναπτύξει λογισμικά και παράλληλα έχουμε συνάψει
συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες στον χώρο πληροφοριακών
συστημάτων. Προτείνουμε στους πελάτες μας λύσεις, με εξειδικευμένες
εφαρμογές οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμένους στόχους και επιφέρουν
συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ιστορία
Η ιδέα ξεκίνησε από όταν ήμασταν στελέχη σε άλλες εταιρίες όπου οι
σύμβουλοι και οι προμηθευτές λογισμικών δεν μπορούσαν να μας δώσουν την
πρακτική εφαρμογή των λύσεων ή των προτάσεων τους. Έτσι είπαμε ότι αυτό
λείπει από την αγορά είναι η πρακτική εφαρμογή των λύσεων που
προτείνονται, ώστε να δει ο πελάτης στην πράξη την αξία και το αποτέλεσμα των
δράσεων που λαμβάνονται στην εφοδιαστική του αλυσίδα.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009, από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη στον χώρο
των Logistics, του e-επιχειρείν, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών,
έχοντας στο ενεργητικό τους πλήθος έργων τόσο στο χώρο των Logistics όσο και
στο χώρο της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών εφαρμογών, στην Ελλάδα και
το Εξωτερικό.
Βασική αποστολή μας, είναι να ενημερώσουμε και να μεταδώσουμε στις
επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη, εμπειρίες, μεθόδους ανάλυσης και ερμηνείας
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο επιχειρησιακό τους περιβάλλον.
Πληροφορίες – Σοποθεσία
Οι εγκαταστάσεις της logistics Way βρίσκονται :
Έδρα
Logistics Way
Λεωφ. Αθηνών 233,
12462, Χαιδάρι
Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 5812250
URL: www.logistics-way.gr
Mail: sent.your.requests@logistics-way.gr

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗ LOGISTICS WAY:
SUPPLY CHAIN & LOGISTICS
 υμβουλευτικές Τπηρεσίες (Consulting services)









Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process Reengineering)
Κοστολόγηση Βάσει Δραστηριοτήτων (Activity Based Costing)
Υπηρεσίες Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain
Management)
Υπηρεσίες στον τομέα της Παραγωγής & εξαγωγών (Manufacturing &
Production)
Υπηρεσίες στον τομέα των Μεταφορών (Shipping / Transportation)
Υπηρεσίες στον τομέα Αποθήκευσης και διανομής (Warehousing &
Distribution )
Εκπαιδεύσεις και σεμινάρια υπαλλήλων/στελεχών σε logistics
(Logistics Training, Seminars & Executive Selection)
Υπηρεσίες μελέτης και παρακολούθησης ανάθεσης υπηρεσιών σε
τρίτους (Outsourcing)

 χεδιασμός, Εμπορία και Εφαρμογή πληροφοριακών υστημάτων
Supply Chain / Logistics







Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών - Warehouse Management Systems
(WMS)
Σύστημα Διαχείρισης Μεταφορικού Έργου - Transportation
Management Systems (TMS)
Σύστημα Παρακολούθησης στόλων οχημάτων μέσω Τηλεματικής Global Trade Management and Visibility Systems
Σύστημα Proof Of Delivery
Σύστημα Πρόβλεψης και σχεδιασμού πλάνου ζήτησης (Demand
Planning Systems & forecasting Systems)
Σύστημα για την διαχείρισης Αποθεμάτων και βέλτιστης διαχείρισης
παραγγελιών (Inventory Management and Order Management
Systems)

Transportation Management System

Το σύστημα περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες:
 Αρχείο Συναλλασσόμενων (Πελατών, Προμηθευτών, Συνεργατών κτλ)
 Διαχείριση Παραγγελιών με έκδοση γραμμωτών κωδικών για κάθε
παραγγελία.
 Δρομολόγηση
◦ Διαχειρίζεται τα Δρομολόγια δημιουργώντας διάφορα routes και
ενδείξεις διαθεσιμότητας των φορτηγών.
 Διαχειρίζεται τον στόλο της εταιρείας (οδηγοί – φορτηγά) με την μορφή
εξοδολογίου (Fleet Management).
◦ Κάνει διαχείριση του στόλου των οχημάτων (συνεχή
παρακολούθηση στόλου και ανταλλακτικών -καυσίμωνεπισκευών ανά όχημα και άλλους παράγοντες, διατήρηση
λεπτομερούς ιστορικού στόλου, ανάλυση λειτουργικού κόστους
ανά όχημα, έκδοση τακτικών αναφορών και στατιστικών
δεδομένων κ.ά.),
 Ταρίφες – Τιμοκατάλογοι
◦ Διαχείριση τιμολογιακής πολιτικής
◦ Ελέγχει τις χρεώσεις ανά μονάδα φορτίου
◦ Παρακολούθηση και έλεγχος των συμφωνιών με τους
συνεργαζόμενους μεταφορείς
 Αναφορές – Παραστατικά
◦ Παραστατικά Μεταφοράς: Φορτωτικές, Μανιφέστα, Vouchers,
 Διαχείριση του πλήρους κύκλου ζωής μίας διαδικασίας μεταφοράς,
 Στοιχεία για την επίβλεψη της μεταφοράς μέχρι την παράδοση της
παραγγελίας στον τελικό πελάτη.
 Δέχεται τις παραγγελίες από οποιοδήποτε μηχανογραφικό σύστημα,
 Διαθέτει εργαλεία προσομοίωσης (κατασκευή what if σεναρίων, εκτέλεση
προσομοιώσεων και μελέτη εναλλακτικών σεναρίων του δικτύου
διανομών),
 Διαχείριση μεταφορικού κόστους .
 Ηλεκτρονικό Μητρώο οχημάτων: περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την
ταυτότητα των οχημάτων και την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας
οχήματος για την ενημέρωση των services του οχήματος.










Ασφαλιστικά θέματα - υποχρεώσεις: περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία
σχετικά με την ασφάλιση του οχήματος, την κάρτα καυσαερίων, ΚΤΕΟ,
οδική βοήθεια.
Στοιχεία τακτικής συντήρησης: παρακολουθείται η συντήρηση και
επισκευή του οχήματος, τα συνεργεία, ανταλλακτικά, οι εργασίες, και
τα αντίστοιχα κόστη.
Ζημίες και βλάβες: περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία σχετικά με ζημίες που
παρουσιάστηκαν στο όχημα και τις ενέργειες αποκατάστασης αυτών.
Μητρώο ελαστικών: τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου ελαστικών οχημάτων
Διαδικασίες: περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία σχετικά με πιστοποιητικά,
οικονομικές – φορολογικές υποχρεώσεις, εντολές συντήρησης και όλες
εν’ γένει οι διαδικασίες που αφορούν το όχημα.
Ειδοποιήσεις: με το υποσύστημα αυτό επιτυγχάνεται η έγκαιρη
ενημέρωση του υπεύθυνου για εκκρεμότητες σχετικές με τη συντήρηση
του οχήματος βάσει χρόνου αντικατάστασης ανταλλακτικών και
χιλιομέτρων.
Δαπάνες: Πλήρης παρακολούθηση δαπανών και καταμερισμός σε
όχημα, δρομολόγια κλπ

OPERATION & BUSINESS MANAGEMENT







Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Business Plans)
Επενδυτικός χεδιασμός
Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process Reengineering)
Βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Processes
Optimization)
Πωλήσεις & Marketing προϊόντων – υπηρεσιών .
Διοίκηση ανθρώπινων πόρων .

Τπηρεσίες 4PL (Fourth Party logistics)

Ένας σημαντικός κρίκος που έλειπε από την εφοδιαστική αλυσίδα, είναι η
διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ

των βιομηχανικών και εμπορικών

εταιρειών με τους παρόχους υπηρεσιών logistics (3pl third party logistics).
Έτσι αναδύεται η ανάγκη για έναν πάροχο που θα συγκεντρώνει και θα
διαχειρίζεται τους πόρους, θα έχει τις ικανότητες και την τεχνολογική
ανάπτυξη, ίδιες με αυτές των παρόχων βοηθητικών υπηρεσιών, με σκοπό να
παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή είναι η
σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών ενός 4PL.
H Logistics Way, μέσω συμμαχιών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών από τρίτους
(3PL), τους παρόχους τεχνολογίας και συμβούλους επιχειρήσεων (best-ofbreed), μπορεί να δημιουργήσει

μοναδικές και ολοκληρωμένες λύσεις

εφοδιαστικής αλυσίδας που δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα μόνο πάροχο.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από έναν πάροχο 4PL είναι οι εξής:
• Οι διαπραγματεύσεις με τους 3PL
• Διαχείριση συμβάσεων ναύλωσης μεταφορών
• Υπηρεσίες Χρέωσης Μεταφορών
• Προγραμματισμός συνεχούς βελτίωσης για την εξυπηρέτηση πελατών
• Διαχείριση και συντονισμός των πάροχων υπηρεσιών logistics
• Λύσεις με την χρήση τεχνολογίας (IT solutions)
• Διαχείριση Κινδύνου και Ασφάλισης
• διαχείριση ταμειακών ροών.

HOTEL LOGISTICS










Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
Δημόσιες σχέσεις
Δείκτης ικανοποίησης πελατών
Financial planning-front office
Food & Beverage
House keeping
Προμήθειες
Έλεγχος υπηρεσιών
Προϋπολογισμός κόστους

