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FINANCIAL  AND INDUSTRIAL COST MODEL 

FINANCE  AND INDUSTRIAL COST MODEL 

 Business transactions are monitored in Finance 

module on real time  

 Design and structure of processes in information 

system applying rules and dimensions to drive 

elements to cost centers and group product 

 Interconnection of all operations (From Purchase 

order to Invoice – Production order to  Finished 

goods – Sales order to Invoice  

 Improve profitability analysis (financial dimensions 

 Build Manufactured goods costs  

 Build item cost structure and margin analysis 

 Control  Industrial Under/Over Absorptions  

 Establish product performance analysis 

 

Financial 

Transactional 

Model 

Industrial 

Tariffs cost  



PAGE # 4 

BUSINESS PLANNING AND STRATEGY  

FINANCE  AND INDUSTRIAL COST MODEL 

Ο όμιλος της Mapei ανέπτυξε ένα Financial Transactional model, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η διασύνδεση όλων των λειτουργιών της 

επιχείρησης και η καταγραφή και παρακολούθηση τους σε πραγματικό χρόνο. Για την λειτουργία αυτή η εταιρεία επένδυσε σε ένα μηχανογραφικό και 

πληροφοριακό σύστημα (Microsoft D365) μέσα από το οποίο έκανε implement τα rules, Dimensions structures με υψηλή παραμετροποίηση, 

αυτοματοποιημένες και standardized διαδικασίες αποτύπωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης. 

Σε αυτή την βάση ενσωμάτωσε ένα μοντέλο διαχείρισης και ανάλυσης του βιομηχανικού κόστους ανά προϊόν. Με την ανάπτυξη και προσδιορισμό 

των industrial tariffs, κάθε προϊόν περιλαμβάνει ένα cost structure με την δυνατότητα ανάλυσης της ευαισθησίας του ως προς διαφορετικές 

κατευθύνσεις μεταβλητών κοστολογικών στοιχείων.  

Εφαρμόζοντας μία στρατηγική Driving Product Performance ως αφετηρία της εμπορικής και επιχειρηματικής προσέγγισης η Εταιρεία έθεσε σε 

εφαρμογή ένα αποδοτικότερο σύστημα τιμολογιακής πολιτικής και μίγματος πωλήσεων με βάση το Industrial Cost model.  

Τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής είναι εντυπωσιακά καθώς αφενός εδραιώθηκε μία κουλτούρα υψηλής διασύνδεσης όλων των λειτουργιών της 

επιχείρησης και την αντίληψη ενός όλου συστήματος. Η λήψη των εμπορικών και επιχειρηματικών αποφάσεων βασίζεται πλέον στην ‘’ολιστική 

προσέγγιση’’ των εταιρικών διαδικασιών. 

 

Η οικονομική Διεύθυνση καλείται να διαδραματίσει έναν ρόλο διαφορετικό από τις κλασικές πρακτικές και να 

μετουσιώσει τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε Επιχειρηματικές και Στρατηγικές αναφορές 
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BUSINESS PLANNING AND STRATEGY  

FINANCE  AND INDUSTRIAL COST MODEL 

 Αξιολόγηση των προϊόντων με βάση το performance ως προς την τοποθέτησης τους στην αγορά, την τιμολόγηση αλλά και 

την συνέχιση της παραγωγής ή της εγκατάλειψης τους. 

 Την απόφαση βιομηχανοποίησης εμπορευμάτων  

 Αποτελεσματικότερη διαχείριση του μίγματος αγορών συναρτήσει του μίγματος των συνταγών παραγωγής. 

 Δεδομένου ότι ένα σημαντικό μέρος των πωλήσεων γίνεται μέσα από ανάληψη έργων, δημιουργήσαμε ένα πακέτο 

εμπορευμάτων εφαρμόζοντας την διαχείριση του Project Performance. Αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό εργαλείο για το  

Commercial and Product management team, οδηγώντας την προδιαγραφή των έργων και την εμπορική τοποθέτηση. 

 Βελτίωση του Contribution Margin ανά προϊόν  και ανά Project και σε διάστημα λιγότερο του ενός έτους βελτίωση της 

συνολικής επικέρδιας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. 

Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε σε:  
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SWOT ANALYSIS  

S W O T 

Strengths 

 “Star product” 

 High Performance 

FINANCE  AND INDUSTRIAL COST MODEL 

 High Resilience  

 Steering incentives for sales mix  
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SWOT ANALYSIS  

S W O T 

Weaknesses 

 “Dog” Product / ”Cow” Product 

 High Risk embedded in product  

 Low Performance 

FINANCE  AND INDUSTRIAL COST MODEL 

 Corrective actions to mitigate risks and restrain cost 

 Decision to keep or cease production 
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SWOT ANALYSIS  

S W O T 

Opportunities 

 Low performance of Raw material absorption 

 Drive decision to industrialize a new product to turn the weakness into a new opportunity to improve traded 
performance through industrialization. 

FINANCE  AND INDUSTRIAL COST MODEL 
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SWOT ANALYSIS  

S W O T 

Threats 

 Non competitive pricing  

 Lose marginality to maintain market share  

FINANCE  AND INDUSTRIAL COST MODEL 



INTELLIGENCE 

TRANSACTIONS 
INTERCONNECTION 

FINANCE 
TRANSFORMATION 

THANK YOU 


