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Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΓΕΝΙΚΑ  

"Τουλάχιστον το 40% όλων των επιχειρήσεων θα 
καταρρεύσουν τα επόμενα 10 χρόνια ... 

αν δεν κατανοήσουν πώς να αλλάξουν ολόκληρη την 
εταιρεία τους για να φιλοξενήσουν νέες τεχνολογίες" 

 
 
 
 

John Chambers 
Εκτελεστικός Πρόεδρος, Cisco Systems 



Ψηφιακός Μετασχηματισμός: ELBISCO 
group  

Digitization Digitalization 
Digital  

Transformation 

Ψηφιοποίηση «Ψηφιακοποίηση» 
Ψηφιακός  

Μετασχηματισμός  
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Αυτοματοποίηση εγκριτικών διαδικασιών 

 Αιτήσεις προμηθειών στο σύνολο δαπανών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Απόδοση Εμπορικής πολιτικής συνεργατών 
 

 Εξοδολόγια  

Requisitioner Marketing Director 

Buyer  

•P.R. editing Procurement 
Manager 

Marketing Director 

>x €  

Chief Business 
Development Officer 

>x € CFO >x € CEO 

Buyer / Purchase Order 
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Αυτοματοποίηση ενημέρωσης/στοιχείων 

Συνεργάτες Πελάτες 

Προμηθευτές 
Cloud   
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 Εφαρμογή self service, όπου μπορούν να ενημερωθούν με: 
 τις κινήσεις τους 
 τα παραστατικά σε pdf μορφή 
 τις παροχές και ανάλυση αυτών 
 τις παραγγελίες αγοράς τους για την παροχή  
     υπηρεσιών που μας προσφέρουν 

 

 Αυτόματη αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή των  
       παραστατικών τους 

Αυτοματοποίηση ενημέρωσης συνεργατών 
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 Αυτοματοποίηση στην αρχειοθέτηση των 
αποδεικτικών παράδοσής των παραστατικών που 
εκδίδονται από τις κεντρικές αποθήκες μας 

 

 Ψηφιοποίηση των παρασιτικών 

    συνεργατών μας, επιστροφών  
     και δικτύου πωλήσεων ex-Van 

Αυτοματοποίηση αρχειοθέτησης παραστατικών 
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 Αυτοματοποίηση στην διακίνηση των παραστατικών 
προμηθευτών μας, από τις αποθήκες/παραγωγή προς 

     το λογιστήριο 
 

 Τα ψηφιακά παραστατικά επισυνάπτονται στις λογιστικές 
εγγραφές 

 Αναζήτηση των παραστατικών και των αρχείων 

     ευκολότερη και χρονικά παραγωγικότερη διαδικασία 

Ψηφιοποίηση παραστατικών προμηθευτών 
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Ψηφιακοποίηση διαδικασίας παραλαβής  
υλών και υλικών 

 Παραλαβής υλών και υλικών σε αποθήκη ποιοτικού 

     ελέγχου 

 Αυτοματοποιημένη ενημέρωση του ποιοτικού ελέγχου  
     για νέα παραλαβή 

 Ψηφιοποίηση της φόρμας του ποιοτικού ελέγχου (tablet) 

 Αυτοματοποιημένη αποδέσμευση της παραλαβής 

 Διαχείριση υλών και υλικών σε αποθήκη που  
    παρακολουθείται με WMS 
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Trade Marketing app 

 Μηνιαίος προϋπολογισμός 
ανά πελάτη και κατηγορία 
είδους 

 Ψηφιακοποίηση και 
μετασχηματισμός  της 
διαδικασίας 
 

 Νέα 
Πωλήσεων 

•Trade Marketing / 
Πωλήσεις 

Προτεινόμενη 

•Trade Marketing 

Συμφωνημένη 

•Πωλήσεις 

Ολοκληρωμένη 

•Πωλήσεις  

Ελεγμένη 

•Trade Marketing 

Έγκριση 
Cusτomer 
Marketing 
Manager 

•Trade Marketing 
Manager 

Έγκριση ΔΠ 

•Sales Director 

Έκδοση 

•Rebates 

Πελάτες 
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Διαρκής μετασχηματισμός   
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 Ο ψηφιακός σας μετασχηματισμός δεν είναι μια απλή εφάπαξ 
αλλαγή αλλά αρκετές διαδοχικές αλλαγές. 

 Οι τεχνολογικές καινοτομίες χρησιμοποιούνται για να 
ξεκινήσουν τη διαδικασία μετασχηματισμού, αλλά η εφαρμογή 
στον οργανισμό σας πρέπει να διαμορφώνεται και να 
συντηρείται από ανθρώπους. 

 Στο μέλλον θα ξεκινήσετε ξανά και ξανά από το μηδέν. Αυτό 
είναι δυνατό μόνο με εργαλεία διοίκησης. 

Πηγή: digital-transformation-tool.eu 



 
Ευχαριστώ 


