
Group - Unison Facility services: Αλλαγή & Βελτιστοποίηση Κεντρικού Συστήματος Παραγγελιοληψίας Υλικών, 
Μηχανημάτων  και προϊόντων προς μεταπώληση.

Τσιτσώνης Σπύρος



Λίγα λόγια για την ISS Ελλάδας (νυν UNISON)

Ξεκινήσαμε την πορεία μας το 1977, ως μία
θυγατρική εταιρία του πολυεθνικού ομίλου
παροχής υπηρεσιών ISS Δανίας. Σήμερα,
ηγούμαστε κι εξελίσσουμε τον κλάδο του
Facility Management στη χώρα, έχοντας λάβει
την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις
καινοτόμες πρακτικές από τον παγκόσμιο όμιλο
εταιρειών ISS, του οποίου παραμένουμε
αποκλειστικός συνεργάτης.

• Η εμπιστοσύνη σε αριθμούς!

• Όμιλος εταιριών 
Κύκλος εργασιών 2020 : € 41.000.000
Πρόβλεψη για το 2021 : € 53.000.000

Βραβεία 28
Ανθρώπινο δυναμικό 2.000

Πιστοποιήσεις 12

https://www.unison.gr



Υφιστάμενο Σύστημα / Περιγραφή Λειτουργίας/ Εγκριτικές ροές

Το υφιστάμενο σύστημα που περιγράφεται παρακάτω, αποτελούσε global 
procurement tool του Ομίλου ISS το οποίο είχε δημιουργηθεί για κοινή χρήση στις 
θυγατρικές εταιρίες και η ανάπτυξή του είχε γίνει από την ISS Ουγγαρίας. 

P2P (Purchase to Pay) System.

• Ο ενδιαφερόμενος εισάγει τον προσωπικό κωδικό και
εισέρχεται στο σύστημα. Με την εισαγωγή στο
σύστημα, ανοίγει σχετική φόρμα παραγγελίας στην
οποία υπάρχουν λίστες προϊόντων ανά εγκεκριμένο
προμηθευτή και πεδίο στο οποίο μπορεί ο χρήστης να
παραγγείλει προϊόντα που δεν υπάρχουν στην λίστα.

• Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, αυτή
προωθείται αυτόματα στους αρμόδιους για τις
απαραίτητες εγκρίσεις πάντα σύμφωνα με την πολιτική
εγκρίσεων της εταιρείας (chart of authorizations).

• Με την ολοκλήρωση του εγκριτικού κύκλου, το τμήμα
προμηθειών του ομίλου προχωράει στην εκτέλεση της
παραγγελίας.

• Η παραγγελία ολοκληρώνεται συστημικά με την
παραλαβή των προϊόντων από τον ενδιαφερόμενο.

• Το τιμολόγιο της παραγγελίας, καταχωρείται από το
λογιστήριο με βάση τα κέντρα κόστους του
έργου/πελάτη και τους αντίστοιχους λογαριασμούς
γενικής λογιστικής.



Υφιστάμενο Σύστημα / Περιγραφή Λειτουργίας/ Εγκριτικές ροές

Αστοχίες Υφιστάμενου Συστήματος 

1. Δεν υπάρχει διασύνδεση (γέφυρα) με το λογιστικό πρόγραμμα 
της εταιρείας Navision

2. Έλλειψη ευελιξίας σε πιθανές αλλαγές/προσαρμογές του 
συστήματος 

3. Υψηλό πάγιο κόστος χρήσης (μηνιαία χρέωση)
4. Μετά την απόσχιση της ISS Ελλάδος υπήρχε αμφιβολία σχετικά 

με τον χρόνο διατήρησης της δυνατότητας χρήσης.
5. Παράλληλα υπήρξε αίτημα από το τμήμα Λειτουργίας της 

εταιρείας για ‘το πλήθος εγκρίσεων παραγγελιών’ και 
ουσιαστικά προσπάθεια για μείωσή τους.



Νέο σύστημα – UNO

Το νέο σύστημα δημιουργήθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής του Ομίλου, διατηρώντας την ίδια 
φιλοσοφία εκτέλεσης παραγγελίας. Η όψη της πλατφόρμας παρέμεινε η ίδια, με σκοπό να διευκολυνθούν 
οι χρήστες. 

• Βέλτιστες Πρακτικές / Βελτιώσεις

• Κοινή εμφάνιση πλατφόρμας με το P2P

• Μεγαλύτερη ευελιξία (έρχονται αποθηκευμένες οι σταθερές παραγγελίες κάθε αρχή του μήνα, ο χρήστης 
βλέπει μόνο τα δικά του κέντρα κόστους – έργα κ.α.).

• Διασύνδεση με Navision => ταχύτερη καταχώρηση στη Γενική Λογιστική (Navision)

• Ο χρήστης έχει εικόνα της διαθεσιμότητας αποθεμάτων στην αποθήκη οπότε σύμφωνα με τον χρόνο 
παράδοσης στον πελάτη έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει την παραγγελία του 

• Real time ενημέρωση εισηγμένων προμηθευτών (ανοιγμένοι στο σύστημα) 

• Κεντρική Διαχείριση του τμήματος Προμηθειών σε προϊόντα ή προμηθευτές.  



Προστιθέμενη Αξία στον Όμιλο

• Άμεση χρήση καθώς πρόκειται για το ίδιο οπτικά
εργαλείο

• Ταχύτητα στον χρήση για την εκτέλεση παραγγελίας

• Ταχύτητα στην καταχώρηση των τιμολογίων με
μετασχηματισμό της παραγγελίας σε τιμολόγιο

• Χρήσιμο εργαλείο στημένο για τον Όμιλο με άμεση
ευελιξία σε πιθανές αλλαγές

• Μειωμένο κόστος συντήρησης

• Κατεύθυνση παραγγελιών σε συγκεκριμένους
προμηθευτές και προϊόντα ανάλογα με τις συμφωνίες
που έχει κάνει το τμήμα Procurement (πιστωτικά τζίρου)

• Μειωμένος χρόνος εκπαίδευσης όπως στην περίπτωση
εισαγωγής νέου συστήματος

• Αμεσότητα σε πιθανές αλλαγές εγκριτικών ορίων στην 
περίπτωση αλλαγής της εγκριτικής ροής 



Key take aways:

• Challenge στις υπάρχουσες διαδικασίες, ειδικά όταν νέοι 
άνθρωποι έρχονται στον οργανισμό, προερχόμενοι μάλιστα 
από διαφορετικό industry, οι οποίοι ενδυναμώνουν και 
εξελίσσουν τις υπάρχουσες διαδικασίες

• Η αλλαγή μπορεί να έχει ως αφορμή ένα αίτημα από 
οποιοδήποτε τμήμα του οργανισμού και δεν είναι 
απαραίτητο να προκύψει ως αποτέλεσμα της 
αμφισβήτησης των διαδικασιών από το Οικονομικό τμήμα. 

• Ολιστική προσέγγιση των αλλαγών, με το βλέμμα στο 
business και όχι στο finance.

• Η τεχνολογία είναι ο μεγαλύτερος ‘μη-ανθρώπινος’ 
σύμμαχος.

• Το Outsourcing δεν είναι πανάκεια. 



‘Always relay on your human capital’


