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Customer Service

Omni Channel Smart devices

Η σημερινή καταναλωτική συμπεριφορά οδηγεί σε νέες προκλήσεις στον τομέα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το περιβάλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι δυναμικά μεταβαλλόμενο και αβέβαιο.

Με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου η εκπλήρωση των απαιτήσεων των 
πελατών πραγματοποιείται από πολλαπλά κανάλια με απαιτητικές παραμέτρους (i.e. 
same day delivery)

Logistics 4.0: Ευκαιρίες και Προκλήσεις

BPI



Διαχείριση Αποθήκης και e-Commerce



Διαχείριση Αποθήκης και e-Commerce



Warehouse Management System; Τι είναι;

Λογισμικό σχεδιασμένο να βοηθήσει την επιχείρηση να εκτελέσει τις
εργασίες της αποθήκης γρήγορα, αυτόματα με ακρίβεια και χωρίς λάθη

Η χρήση του WMS μπορεί να επεκταθεί από μια βασική εφαρμογή με εργαλεία το Barcode και φορητά 
τερματικά RF Scanners, μέχρι και την ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων



Παραλαβή
Τα προϊόντα παραλαμβάνονται (έναντι της παραγγελίας) και εισάγονται ελεγχόμενα στην αποθήκη

Απόθεση
Το WMS αποφασίζει που θα τοποθετηθούν τα προϊόντα βάση της λογικής ή και των κανόνων (ταχυκινησία) 
που έχει θέσει η εταιρεία και καθοδηγεί τους αποθηκάριους στις αντίστοιχες θέσεις

Συλλογή Παραγγελίας
Οι αποθηκάριοι εκτελούν τις εντολές του συστήματος και συλλέγουν τα προϊόντα των παραγγελιών σύμφωνα 
με αυτές

Αποστολή
Οι παραγγελίες αποστέλλονται μέσω επιλεγμένων από το WMS καναλιών στους παραλήπτες 

Παράδοση
Έλεγχος παράδοσης των προϊόντων στον καταναλωτή

Λειτουργία WMS / Μια απλή προσέγγιση



Η χρήση των WMS οδηγεί στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών της καθώς και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης καθώς με τη χρήση των WMS επιτυγχάνεται:

o Ακρίβεια αποθέματος

o Ταχύτητα στην εκτέλεση των παραγγελιών (βελτιστοποίηση συλλογών)

o Ελαχιστοποίηση λαθών

o Μηδενικές επιστροφές

o Βελτιστοποίηση χρήσης χώρων της αποθήκης

o Αυτοματοποίηση ελέγχων σε κάθε φάση (παραλαβές-παραγγελίες κλπ)

o Βελτιστοποίηση διαδικασιών αποστολής παραγγελιών

o Βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών (απογραφές)

o Συνδυαζόμενες εργασίες ( Cross Docking)

o Συλλογή δεδομένων με χρήση ασύρματων φορητών τερματικών (RF)

o Δυνατότητα χρήσης προηγμένων τεχνολογιών & αυτοματισμών

Πλεονεκτήματα Συστημάτων Διαχείρισης Αποθήκης



Η επέκταση ενός συστήματος WMS εκτός από τα βασικά οφέλη μπορεί να επιφέρει και μια σειρά 
από επιπλέον δυνατότητες:

• Εκτεταμένη Ιχνηλασιμότητα - (Διαχείριση Παρτίδας (Lot Genealogy), S/N, Compliance)
• Ευκολία ανάκηλησης προϊόντων

• Συνολική εικόνα εφοδιαστικής αλυσίδας

• Δρομολόγηση (Truck Router)

• Διαχείριση Φορτώσεων Δρομολογίων

• POD (Proof of Delivery)
• Διαχείριση πληροφοριών παράδοσης 

• Διαχείριση Επιστροφών

• Touch Screen Packing Station
• Σταθμοί εργασίας κιβωτιοποίησης με χρήση ειδικών αλγορίθμων

• Slotting Optimization

• Warehouse Intelligence  (Warehouse BI)
• Αναλυτική πληροφόρηση των διαδικασιών της αποθήκης

Επιπρόσθετες δυνατότητες των Συστημάτων Διαχείρισης Αποθήκης



Ενσωμάτωση αυτοματισμών

Μείωση λειτουργικού κόστους

Ακρίβεια Δεδομένων

Ευκολία συμμόρφωσης

Βελτιστοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών

Οφέλη

Ελαχιστοποίηση ατυχημάτων στην αποθήκη

Καθοδήγηση με χρήση φωτεινών ενδείξεων
Διαφορετικοί συνδυασμοί όπως Pick-to-Light, Pick-to-Cart, Put-to-Wall, Sort-to-Light 

για αυτοματοποιημένη συλλογή & sorting 

Καθοδήγηση Φωνητικών και Οπτικών Εντολών
Pick-by-voice configuration or multi-modal speech directed configuration with 

touchscreen utilization.

Automated Storage & Retrieval Systems -ASRS
Automated Material Handling Systems such as Miniloads, shuttles/Carousels, Pallet 

Stacker Cranes, Sorters, Cutting Machines, etc.

RFID System Integration
Utilizing RFID technology in warehouse inbound and outbound inventory operations

Επιπρόσθετες δυνατότητες των Συστημάτων Διαχείρισης Αποθήκης



Mantis Case Study /  Aquila

https://youtu.be/DwDXPEYhLJA

https://youtu.be/DwDXPEYhLJA


Ανάπτυξη
In months, years or seasons

Κόστη
Shipping and Returns

Αγαθά/ακρίβεια αποθέματος
Knowledge is power

Ολοκλήρωση 
παραγγελιών

Getting it right

Αποθήκη / e-commerce 
Απαιτητικό παρών και μη προβλέψιμο μέλλον



• Μεγάλοι αριθμοί SKU’s

• Τήρηση χαμηλών αποθεμάτων

• Σημαντικός αριθμός Παραγγελιών

• Εξυπηρέτηση αγορών Omni-Channel

• Ταχύτητα

• Εποχικότητα

• Πολλαπλοί τρόποι παράδοσης

• Διαχείριση Επιστροφών

• Απαίτηση για αναλυτική πληροφόρηση

Προκλήσεις του e-Commerce στην αποθήκη

CBRE Report: E-Commerce Doubles Size 
of US Warehouses



Επιστροφή παραγγελίας
• Άμεση σύνδεση με την αποστολή- παραγγελία

• Παρακολούθηση όλων των σταδιών της διαδικασίας 

επιστροφής

• Διαχείριση Μονάδων επιστροφών: Pallet, mixed-

pallet, κούτες, κομμάτια, μεταβλητού βάρους-όγκου-

μήκους κλπ

• Αιτιολόγηση επιστροφής

Προγραμματισμός Παραλαβής
• Ad-hoc παραλαβές

• Ελεγχόμενες με RF τερματικό

Κατηγοριοποίηση
• Sort-to-Light 

• Put-to-container 

• Ενίσχυση διαδικασιών reverse logistics 

Απόθεση
• Υποστήριξη σεναρίων απόθεσης

• Προγραμματισμός ενεργειών απόθεσης

• Απόθεση ad-hoc

Receipt Put-Away

Τυπική Διαδικασία Επιστροφών

Sorting
Import 

Return

Διαχείριση Επιστροφών



Εύκολη ενσωμάτωση 

προσωποποιημένων 

crystal reports 
01

Μετρητές μέσα 

στην εφαρμογή 

καθορισμένοι 

από τους ίδιους 

τους χρήστες

02
Εύκολη δημιουργία 

προσωποποιημέν

ων reports και 

δυναμικών 

πινάκων 

(Dashboard , KPI’s)

03

Custom 

Report Builder

Application 

Dashboard

Warehouse 

Intelligence

Αναλυτική Πληροφόρηση / Warehouse Intelligence



Αναλυτική Πληροφόρηση / Warehouse Intelligence

Κύρια Χαρακτηριστικά Applications
4 Different Data Insights

Resources performance, 

Inbound, Outbound and Inventory Analytics

Visualizations
Out of the box 

350+ Visualizations & KPIs

Master Items
Out of the box,

200+ Dimensions,1800+ Measures

Data Repository
Data mining process of LVS

Το Warehouse Intelligence παρέχει 

αναλυτική πληροφόρηση, με τη 

χρήση αυτόνομων visualizations

προκειμένου να υποστηριχθεί η 

διαδικασία διοικητικών 

αποφάσεων 
Powered by



Warehouse Intelligence / Visualizations

Powered by

250
Διαθέσιμα 

γραφήματα, 

Οπτικές 
απεικονίσεις



Warehouse Intelligence / Visualizations 250
Διαθέσιμα 

γραφήματα, 

Οπτικές 
απεικονίσεις

Powered by



Mantis / e-Commerce

www.mantis.group

https://www.mantis.group/assets/pdf/e-commerce.pdf


Mantis is a leading international WMS & 

logistics software & solutions vendor with 

European origins. 

Mantis’ Logistics Vision Suite is the only highly 

scalable/high performance “self-serve” 

WMS/logistics platform in the world. 

It is a great leap in WMS technology featuring 

outstanding adaptability that allows customers 

to respond fast to their continuously evolving 

needs while at the same time enjoying an 

unbeatably low multi-year TCO.

Mantis Overview

1996
Established

9
Offices

30
Countries

18
Languages

500+
Customers

1 WMS – Logistics Vision Suite



Our Mission

To provide customers with the best in class

“self-serve” and scalable

Warehouse Management

Optimization/Automation platform.



Technology Partners and Integrations
ERP IntegrationsTechnology partners

Carriers Integrations
MH Integrations



Awards and Recognition



Awards and Recognition



High Customer Ratings



Mantis Overview / Indicative Customers

• FMCG, 

• Food & Beverages, 

• Fashion, 

• Pharmaceuticals & Medical, 

• Supermarkets, 

• Appliances & Electronics, 

• Electro - Technical & Cables,  

• Tobacco

Verticals

500+ Customers
30+ New Customers/year

• 3PL

• Wholesales/Distribution

• Retail

• Manufacturing

Industries



Q
You have questions

We have the answers

A



We created 

the new DNA of WMS


