
Όντας ένα συνηθισµένο πρόβληµα 
για αρκετές επιχειρήσεις λιανικής 
πώλησης, η µη αποτελεσµατική 
χρήση των πόρων µπορεί να οδηγή-
σει σε αυξηµένο κόστος λειτουργίας 
και µειωµένη κερδοφορία. Η µείωση 
των αποθεµάτων και απαιτήσεων 
χώρου αποθήκευσης, το µειωµένο 
κόστος µεταφοράς µε τη δηµιουργία 
ολόκληρων φορτίων, και η άµεση 
πρόβλεψη πιθανών µελλοντικών 
προβληµάτων µπορεί να αυξήσουν 
τη διορατικότητα και να συµβάλουν 
στη διαχείριση των υπαρχόντων 
πόρων µε πιο βιώσιµο τρόπο.
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Οι Επιχειρήσεις Λιανικής έχουν 
πρόσβαση σε πληθώρα πληρο-

φοριών (ιστορικές πωλήσεις, 
εποχική ζήτηση, συχνότητα ανα-

πλήρωσης ανά κατάστηµα, 
κύκλος ζωής προϊόντων κ.λπ.) 
που συχνά ούτε αξιοποιούνται 

σωστά, ούτε χρησιµοποιούνται 
για να επιταχύνουν τη λήψη απο-

φάσεων. Ωστόσο, εάν αναλυθούν 
σε βάθος, αυτά τα δεδοµένα 

µπορεί να αποτελέσουν το καλύ-
τερο εργαλείο της επιχείρησης για 

ακριβή πρόβλεψη πωλήσεων και 
αποτελεσµατικό σχεδιασµό 

πόρων.

2 ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Πόσο καλά αντιλαµβάνεστε τις 
ανάγκες των πελατών σας; Πόσο 
συχνά χρειάζονται αναπλήρωση 
ειδών στα καταστήµατα; Πόσο 
γρήγορα ολοκληρώνετε τις πα-
ραγγελίες; Η µειωµένη ορατότητα 
σε σηµαντικούς δείκτες απόδοσης 
µπορεί να καθυστερεί την ανάπτυ-
ξη της επιχείρησής σας και να 
κάνει τα στελέχη σας να έχουν 
χαµηλή παραγωγικότητα και να αι-
σθάνονται αποσυνδεδεµένα από 
την αγορά. Με τον καθορισµό των 
σωστών επιχειρηµατικών και λει-
τουργικών στόχων και την τακτική 
παρακολούθησή τους, µπορείτε 
να αποκτήσετε ορατότητα που θα 
σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε 
στις αυξανόµενες προσδοκίες των 
πελατών, ταχύτερα και καλύτερα.
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3ΜΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

Η OPTIMUM 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ∆ΥΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Με τα πλούσια χαρακτηριστικά τους 

και την ικανότητα προσαρµογής σε 

οποιοδήποτε λειτουργικό περιβάλ-

λον, το aberon F-DRP και το aberon 

STORE REPLENISHMENT παρέχουν 

στις σύγχρονες επιχειρήσεις Λιανι-

κής εργαλεία για καλύτερη διαχεί-

ριση των αποθεµάτων, ώστε να 

αποφεύγουν τόσο το υπερβολικό 

στοκ όσο και τις ελλείψεις ειδών. 

Κατεβάστε το φυλλάδιο εδώ.  


