
Alliances drive Success: 
Developing a Sustainable 
Integrated Security System

All Things Security Conference 2021

START

Σοφία Δουλιώτη
Head of EHS, Boehringer Ingelheim Hellas SA
Βασίλης  Ντάκουρης
Εμπορικός Διευθυντής, Alliance Security Consulting

Alliance 
Consulting



Ανάπτυξη σε όλους τους 
τομείς

Στρατηγική 
σημασία

ΑνάπτυξηΗ σταθερά ανοδική πορεία της Boehringer Ingelheim 

Ellas την έχει τοποθετήσει σε στρατηγική θέση στο 

δίκτυο παραγωγής νέων, καινοτόμων φαρμάκων. Η 

σημαντική αυτή αναβάθμιση του ρόλου της είχε σαν 

αποτέλεσμα τη συζήτηση για την αναβάθμιση και των 

μέτρων ασφαλείας. Έτσι αποφασίστηκε η ανάπτυξη 

ενός Ενοποιημένου Συστήματος Ασφαλείας για το 

εργοστάσιο στο Κορωπί  

Read Here
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Πρόκληση: Πόροι – Εξειδίκευση 

‘Για να αντιμετωπίσουμε τα παραπάνω θέματα 

απευθυνθήκαμε στην  Alliance. Δημιουργώντας πια 

μια σχέση εμπιστοσύνης, πετύχαμε να 

αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα, καθώς είχαμε 

πάντα μια out of the box λύση παροχής  

εξειδικευμένου προσωπικού, αποφεύγοντας 

χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες 

ενσωμάτωσης. Έτσι η μη γραμμικότητα στη ζήτηση 

σταμάτησε να είναι πρόβλημα και αυτό έγινε ακόμα 

πιο εμφανές με την εμφάνιση του COVID-19 και την 

άμεση παροχή επιπλέον στήριξης στη λειτουργία του 

τμήματος EHS από την Alliance’

• ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών 

• υποστήριξη της διαδικασίας του διαγωνισμού 

και αξιολόγησης των προσφορών

• υποστήριξη της διαχείρισης του έργου

• επιπλοκές COVID-19

Λύση



Πρόκληση: Βιωσιμότητα

Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών

Επιλογή προμηθευτών με πολιτικές που 
υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη. Αξιολόγηση 
υλικών

Επιλογή πλατφόρμας ενοποίησης ανοιχτής 
αρχιτεκτονικής

Μείωση καταναλωτών ενέργειας. 

• Ενεργειακή κατανάλωση

• Προστασία Περιβάλλοντος

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής συστήματος

• Αποδοτικότητα

Λύση

TCP/IP συσκευές και δίκτυο στην περίμετρο

Εφεδρικές διατάξεις, monitoring υλικών, πλήρη 
αποθήκη ανταλλακτικών, τροφοδότηση 100% από 
UPS, μείωση των point of failure, 10ετές πλάνο 
υποστήριξης 24/7

Σενάρια αλλαγών, πλαίσιο διασφάλισης της 
ποιότητας, αυστηρές δοκιμές αποδοχής 
συστήματος.



Αλλά και…

Η εναρμόνιση του

αποτελέσματος με τις 

λειτουργικές προδιαγραφές

Αλλά και…

η τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων ενός 

τόσο απαιτητικού έργου

Αλλά και…

η αποτελεσματικότητα της 

διαχείρισης των προκλήσεων

Αλλά και…

η μείωση του αρχικού 

κόστους 

Οφέλη
Κυριότερο όλων, το υψηλό αίσθημα ασφάλειας 
που πια απολαμβάνουμε όλοι μας
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