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Η Eletson Corporation διαθέτει έναν από τους
µεγαλύτερους και τον πιο σύγχρονο παγκοσµίως
στόλο δεξαµενόπλοιων µεσαίου µεγέθους
µεταφοράς πετρελαϊκών παραγώγων. Ο στόλος
της αποτελείται από 20 δεξαµενόπλοια (και δύο
υπό κατασκευή) µε συνολική µεταφορική
ικανότητα 1,134,000 dwt και µέσο όρο ηλικίας

COMMITED  TO   QUALITYCOMMITED  TO   QUALITY

ικανότητα 1,134,000 dwt και µέσο όρο ηλικίας
6.5 χρόνια. Όλα τα πλοία του στόλου
παραδόθηκαν µετά το 1989, διαθέτουν διπλά
τοιχώµατα και ταξιδεύουν κάτω από την
ελληνική σηµαία σύµφωνα µε τους
αυστηρότερους διεθνείς κανονισµούς µε στόχο
την παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας

COMMITED  TO   QUALITYCOMMITED  TO   QUALITY



•• Συνοπτική Ανάλυση Υπάρχουσας ΚατάστασηςΣυνοπτική Ανάλυση Υπάρχουσας Κατάστασης

•• Ο ρόλος των ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης για Ο ρόλος των ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης για 

•• Ο ρόλος των ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης στη Ο ρόλος των ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης στη 

διαµόρφωση του τοµέα εµπορευµατικών µεταφορώνδιαµόρφωση του τοµέα εµπορευµατικών µεταφορών

•• Στόχος Στόχος -- ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία

•• Ο ρόλος των ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης για Ο ρόλος των ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης για 

την επιχείρηση εµπορευµατικών µεταφορώντην επιχείρηση εµπορευµατικών µεταφορών

•• Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα 

•• ΠροοπτικέςΠροοπτικές

•• Το παράδειγµα της Το παράδειγµα της Eletson CorporationEletson Corporation



Στόχος της εργασίαςΣτόχος της εργασίας

Χρήση Ηλεκτρονικών 
Μέσων Πληροφόρησης
Χρήση Ηλεκτρονικών 

Μέσων Πληροφόρησης

Οικονοµικότερη ∆ιαχείριση
Συστήµατος Εµπορευµατικών Μεταφορών

Οικονοµικότερη ∆ιαχείριση
Συστήµατος Εµπορευµατικών Μεταφορών

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα 

στην Επιχείρηση 

Εµπορευµατικών Μεταφορών

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα 

στην Επιχείρηση 

Εµπορευµατικών Μεταφορών

Επιδράσεις στην Οικονοµία 

των Εµπορευµατικών 

Μεταφορών

Επιδράσεις στην Οικονοµία 

των Εµπορευµατικών 

Μεταφορών



∆ύο ερωτήµατα που εξετάζονται σε ∆ύο ερωτήµατα που εξετάζονται σε 
αυτήν την εργασίααυτήν την εργασία

� Μπορούν τα ηλεκτρονικά µέσα πληροφόρησης να

δώσουν στην επιχείρηση εµπορευµατικών µεταφορών

το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και µε ποιό τρόπο;

� Ποιες είναι οι αλλαγές που σηµατοδοτεί η εισαγωγή

ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης στην οικονοµική

διαχείριση του συστήµατος εµπορευµατικών

µεταφορών; Πώς διαγράφεται η νέα πραγµατικότητα

στον τοµέα εµπορευµατικών µεταφορών;



Υπάρχουσα κατάστασηΥπάρχουσα κατάσταση

Εξελίξεις στο διεθνές 

σύστηµα παραγωγής και 

διακίνησης εµπορευµάτων

Απαιτήσεις που 

προκύπτουν για το 

σύστηµα εµπορευµατικών 

µεταφορών

Νέες αντιλήψεις και 

πρακτικές

• Πολλαπλασιασµός 
διεθνών κέντρων 
εµπορίου

• Πολλαπλασιασµός 
διεθνών κέντρων 
εµπορίου

•Επέκταση δικτύου 
µεταφορών 

•Υπηρεσίες 

•Επέκταση δικτύου 
µεταφορών 

•Υπηρεσίες 

• Ικανοποίηση της 
αυξηµένης ζήτησης για 
µεταφορά αγαθών

• Ικανοποίηση της 
αυξηµένης ζήτησης για 
µεταφορά αγαθώνεµπορίουεµπορίου

•Υπηρεσίες 
µεταφόρτωσης

•Υπηρεσίες 
µεταφόρτωσης

• Συνδυασµένες 
µεταφορές

• Εξειδίκευση

• Συνδυασµένες 
µεταφορές

• Εξειδίκευση

• Εφοδιαστική 
∆ιαχείριση

• Εφοδιαστική 
∆ιαχείριση

• Υπηρεσίες Just 
In Time

• Υπηρεσίες Just 
In Time

• Ιδιαιτερότητες στη φύση 
των προϊόντων

• Ιδιαιτερότητες στη φύση 
των προϊόντων

• Το διεθνές εµπόριο ως 
συνδετικός κρίκος της 
παραγωγικής διαδικασίας

• Το διεθνές εµπόριο ως 
συνδετικός κρίκος της 
παραγωγικής διαδικασίας

• Έµφαση στη µείωση του 
συνολικού κόστους

• Έµφαση στη µείωση του 
συνολικού κόστους

µεταφορά αγαθώνµεταφορά αγαθών

• Συχνότητα
• Αξιοπιστία στον χρόνο 

παράδοσης

• Συχνότητα
• Αξιοπιστία στον χρόνο 

παράδοσης

• Συνολική αντιµετώπιση 
της µεταφορικής 
αλυσίδας

• Συνολική αντιµετώπιση 
της µεταφορικής 
αλυσίδας

• Ασφάλεια
• Ταχύτητα
• Ειδικός χειρισµός

• Ασφάλεια
• Ταχύτητα
• Ειδικός χειρισµός



Ο ρόλος των ηλεκτρονικών µέσων Ο ρόλος των ηλεκτρονικών µέσων 
πληροφόρησης στη διαµόρφωση του πληροφόρησης στη διαµόρφωση του 

τοµέα των εµπορευµατικών µεταφορώντοµέα των εµπορευµατικών µεταφορών

Μεταµόρφωση των κανόνων ανταγωνισµούΜεταµόρφωση των κανόνων ανταγωνισµού

Μεταβολές στο συνολικό σύστηµα εµπορευµατικών µεταφορώνΜεταβολές στο συνολικό σύστηµα εµπορευµατικών µεταφορών

Το µέγεθος της επιχείρησης εµπορευµατικών µεταφορώνΤο µέγεθος της επιχείρησης εµπορευµατικών µεταφορών

Οι σχέσεις της επιχείρησης µε τους εξωτερικούς παράγοντεςΟι σχέσεις της επιχείρησης µε τους εξωτερικούς παράγοντες



Ο ρόλος των ηλεκτρονικών µέσων Ο ρόλος των ηλεκτρονικών µέσων 
πληροφόρησης για την επιχείρηση πληροφόρησης για την επιχείρηση 

εµπορευµατικών µεταφορώνεµπορευµατικών µεταφορών

∆ιαφοροποίηση

Πέντε στρατηγικές Πέντε στρατηγικές 
κινήσειςκινήσεις

∆ιαφοροποίηση

Μείωση του κόστους

Χρήση καινοτοµιών

Ανάπτυξη 

Στρατηγικές Συµµαχίες

Ηλεκτρονικά 
Μέσα 

Πληροφόρησης

Ανταγωνιστικό 
Πλεονέκτηµα



Το παράδειγµα Το παράδειγµα 
της της EletsonEletson

COMMITED  TO   QUALITYCOMMITED  TO   QUALITY

∆ιαφοροποίηση παρεχοµένων υπηρεσιών∆ιαφοροποίηση παρεχοµένων υπηρεσιών

• Yποστήριξη των τµηµάτων για την µεγιστοποίηση της Ασφάλειας 
και της Ποιότηταςκαι της Ποιότητας

• Ενηµέρωση πελάτη για την εξέλιξη της µεταφοράς σε πραγµατικό 
χρόνο (Χρήση GIS)



Το παράδειγµα Το παράδειγµα 
της της EletsonEletson

COMMITED  TO   QUALITYCOMMITED  TO   QUALITY

Μείωση του κόστουςΜείωση του κόστους

• Σηµαντική µείωση κόστους τηλεπικοινωνιών

• Ελαχιστοποίηση χρήσης χαρτιού µέσω αυτοµατοποίησης

• Σύστηµα διαχείρισης ανταλλακτικών πλοίων J.I.T

• Αύξηση παραγωγικότητας - Μείωση διοικητικών δαπανών



Το παράδειγµα Το παράδειγµα 
της της EletsonEletson

COMMITED  TO   QUALITYCOMMITED  TO   QUALITY

Χρήση καινοτοµιώνΧρήση καινοτοµιών

• Προηγµένο σύστηµα παρακολούθησης και επεξεργασίας στοιχείων 
µηχανής πλοίου 

• Ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος υποστήριξης-διαχείρισης 

• Ηλεκτρονική διαχείριση και χρήση χαρτών

• Εφαρµογές WAP

• Εκπαίδευση µε χρήση υπολογιστών

• Σύνδεση µε προµηθευτές (e-business)



ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα

� Η φυσική ροή των εµπορευµάτων πρέπει να ακολουθείται από
την παράλληλη ροή των πληροφοριών

� Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης αλλάζει
την φύση του ανταγωνισµούτην φύση του ανταγωνισµού

� Η απουσία των ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης είναι
περιοριστικός παράγοντας για την δηµιουργία ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος

� Τα ηλεκτρονικά µέσα πληροφόρησης δίνουν στην επιχείρηση
εµπορευµατικών µεταφορών ευκαιρίες για απόκτηση
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος



ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα

� Η χρήση των ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης δεν είναι
πανάκεια για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος

� Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που παρέχουν τα ηλεκτρονικά
µέσα πληροφόρησης στην επιχείρηση εµπορευµατικών

� Η σχέση που δηµιουργείται ανάµεσα στο πληροφοριακό
σύστηµα της επιχείρησης εµπορευµατικών µεταφορών και της
στρατηγικής που ακολουθεί είναι αµφίδροµη

� Η εισαγωγή των πληροφοριακών συστηµάτων είναι
παράγοντας βελτιστοποίησης της αλυσίδας των
εµπορευµατικών µεταφορών

µέσα πληροφόρησης στην επιχείρηση εµπορευµατικών
µεταφορών δεν είναι µόνιµο



ΠροοπτικέςΠροοπτικές

Περαιτέρω Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Περαιτέρω Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής 

∆εδοµένων (∆εδοµένων (EDI)EDI)

Συµβατότητα µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων Συµβατότητα µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων 

και µεταξύ των τεχνολογιώνκαι µεταξύ των τεχνολογιών

∆ηµιουργία διεθνών ηλεκτρονικών αγορών∆ηµιουργία διεθνών ηλεκτρονικών αγορών



Η χρήση των Η χρήση των 

ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησηςηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης

προς µία οικονοµικότερη διαχείριση προς µία οικονοµικότερη διαχείριση 

του συστήµατος εµπορευµατικών του συστήµατος εµπορευµατικών του συστήµατος εµπορευµατικών του συστήµατος εµπορευµατικών 
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