
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                        
 
 
 
 

Food and Beverage Supply Chain 
 

Πιο θρέζκα βολικά και αζθαλή – ηα συηλά ζημερινά ζηάνηαρ καθιζηούν ηη 

διοίκηζη παραγφγής ηφν ησποποιημένφν ηροθίμφν και ποηών πιο 

προκληηική από ποηέ. Τώρα, η Oracle ζας προζθέρει λογιζμικό, 

δημιοσργημένο ειδικά για ηη διατείριζη ηης πολσπλοκόηηηας ηφν αλσζίδφν 

εθοδιαζμού ηφν ηροθίμφν και ηφν ποηών. 

 

Γηα λα αληαγσληζηείηε ζηελ παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ 

ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, πξέπεη λα γλσξίδεηε νηηδήπνηε 

εκπιέθεηαη ζε απηό πνπ θάλεηε. Νσπά αληηθείκελα, 

ηππνπνηεκέλα  πξντόληα ζε παθέηα επθνιίαο,  θξνύηα θαη 

ιαραληθά, πνιύπινθα κίγκαηα πνηώλ - όια απηά γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηε θήκε ηνπο, πξέπεη λα είλαη πξντόληα 

πξνζεθηηθήο παξαθνινύζεζεο. H παξαθνινύζεζε είλαη ε 

ζθξαγίδα γηα έλαλ πεηπρεκέλν παξαγσγό ηππνπνηεκέλσλ 

ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. 

Τν JD Edwards EnterpriseOne ηεο Oracle είλαη έλα παθέην 

ERP(πξνγξακκαηηζκόο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πόξσλ), ην 

νπνίν ελζσκαηώλεη δπλαηόηεηεο εμεηδηθεπκέλεο γηα ηνπο 

παξαγσγνύο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. Οη ηξεηο εθαξκνγέο  ηνπ – 

JD Edwards EnterpriseOne Δηαρείξηζε Καιιηέξγεηαο , JD 

Edwards EnterpriseOne Δηαρείξηζε Τηκνιόγεζεο θαη 

Πιεξσκώλ Καιιηέξγεηαο, θαη JD Edwards EnterpriseOne 

Δηαρείξηζε Αλάκεημεο- βνεζνύλ ηνπο παξαγσγνύο  ηξνθίκσλ 

θαη πνηώλ, λα δηαρεηξίδνληαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ 

παξαζθεπή ησλ πξντόλησλ ηνπο. 

Οη εθαξκνγέο ηεο JD Edwards EnterpriseOne ηεο Oracle γηα 

ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, ζαο βνεζάλε λα 

ζπγθεληξώζεηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

επηρείξεζή ζαο.  Η ζπιινγή ζηνηρείσλ κπνξεί λα μεθηλάεη 

από κία ζπγθεθξηκέκε γσλία ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ρσξαθηνύ 

όπνπ κηα θαιιηέξγεηα αλαπηύζζεηαη. Από εθεί ,  θνληά ζηε 

Μεηέξα Φύζε, γίλεηαη ζπιινγή όισλ ησλ ιεπηνκεξεηώλ, πνπ 

είλαη δύζθνιν λα αληρλεπζνύλ ζην ηέινο  ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Έηζη, επηηπγράλεηε πιήξε δηαθάλεηα, μεθηλώληαο 

από ην ρσξάθη, δηαπεξλώληαο ηηο  δηαδηθαζίεο  παξαζθεπήο 

θαη θαηαιήγνληαο ζην απηόλνκν θαηάζηεκα. Τα 

απνηειέζκαηα είλαη κεγαιύηεξνο έιεγρνο ησλ πξντόλησλ, 

θαιύηεξε ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνύο γηα ηξόθηκα θαη 

πνηά, βειηησκέλεο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη 

απμεκέλε απνδνηηθόηεηα ζε νιόθιεξε ηελ επηρείξεζε.  

 

 

 

 

Ενιζτύζηε ηην Ακεραιόηηηα ηοσ Εμπορικού Σήμαηός ζας 

με Πλήρη Ιτνηλαζιμόηηηα 

Τν εκπνξηθό ζαο ζήκα είλαη κηα ππόζρεζε πνηόηεηαο, 

αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηαο, αιιά απηή ε ππόζρεζε είλαη είλαη 

νξζή, κόλν αλ είλαη νξζή ε πιεξνθόξεζε πνπ έρεηε πάλσ 

ζε θάζε ζπζηαηηθό, δηαδηθαζία, ζπλζήθε εξγαζίαο, 

θπηνθάξκαθν ή άιιε πξόζζεηε ύιε πνπ επεξεάδεη ηα 

πξντόληα ζαο. 

Η πιήξε ηρλειαζηκόηεηα,-πιήξε παξαθνινύζεζε ησλ 

δεδνκέλσλ γηα θάζε πιεπξά ηνπ πξντόληνο-,  είλαη θξίζηκε 

γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζήο ζαο.Τν JD Edwards 

EnterpriseOne Δηαρείξηζε Καιιηέξγεηαο θαη ην JD Edwards 

EnterpriseOne Δηαρείξηζε Αλάκεημεο ζαο επηηξέπνπλ ηελ 

ηρλειαζηκόηεηα από ηε ξίδα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.  

Γλσξίδεηε αθξηβώο, ηνλ ηόπν όπνπ ε θαιιηέξγεηα 

αλαπηύζζεηαη θαη αθξηβώο πόηε πξόζζεηεο ύιεο, όπσο 

θπηνθάξκαθα θαη άιια ζπζηαηηθά, αγγίδνπλ θάπνην θνκκάηη 

ηεο παξαγσγήο. Έλαο ηέηνηνο ιεπηνκεξήο έιεγρνο ζπκβάιεη 

ζην λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη αλαθιήζεηο πξνΪόλησλ θαη 

θξαηάεη απηέο ηηο αλαθιήζεηο  θάησ από απζηεξό έιεγρν.  

Εθηόο,  από ην λα κεηξηάδεηε πηζαλά πξνβιήκαηα, κπνξείηε 

λα εμνξζνινγίζεηε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, 

δηαηεξώληαο κία πιήξε θαηαγξαθή ησλ πξντνληηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ (όπσο πνηόηεηα ή ζύλζεζε). Η πξντνληηθή 

πιεξνθόξεζε, ε νπνία πξνθύπηεη  θνληά ζην ζεκείν 

ζπγθνκηδήο, βνεζά θαιιηεξγεηέο θαη παξαγσγνύο λα 

πιεξνύλ απζηεξά ζηάληαξ παξάδνζεο θαη πνηόηεηαο. Καη 

έηζη κάιηζηα, αθόκα θαη όηαλ νη ιηαλνπσιεηέο, ζαο αιιάδνπλ 

ρξόλνπο παξάδνζεο, πνζόηεηεο ή ζπλδπαζκνύο, έρεηε ηελ 

πιεξνθόξεζε πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα αληαπνθξηζείηε. 
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Δημιούργηζε Καλύηερα και περιζζόηερα Προϊόνηα  

Η επηηπρεκέλε ηκεκαηνπνίεζε ησλ πξνΪόλησλ απαηηεί 

πξνζεθηηθή δηαρείξηζε νπνηαζδήπνηε πξνζηηζέκελεο αμίαο 

παξαζθεπήο. Γηα παξάδεηγκα, ε παξαγσγή ζπζθεπαζκέλσλ 

ιαραληθώλ ή ζπζθεπαζκέλσλ ζαιαηώλ, ζεκαίλεη απηόκαηα 

πξνκήζεηα πνιιώλ ζπζηαηηθώλ θαη έιεγρνπνιιαπιώλ 

δηαδηθαζηώλ. ΟΙ ιύζεηο ηνπ JD Edwards EnterpriseOne γηα 

ηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηώλ, απμάλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ελεξγεηώλ, ελώ ζπκβάινπλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ  δηαδηθαζηώλ πνπ αλαπαξάγνληαη 

ζπλερώο θαη σθεινύλ πεξηζζόηεξν  ηε  γξακκή παξαγσγήο 

κηαο επηρείξεζεο. 

Οη ιεηηνπξγηθέο πξνθιήζεηο γίλνληαη αθόκα κεγαιύηεξεο, 

όηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε παξαγσγή πνηώλ, όπσο ν νίλνο 

πνπ έρεη ζαλ βάζε ηελ κίμε δηαθόξσλ πνηθηιηώλ. Τα κίγκαηα 

είλαη πεξίπινθα από ηε θύζε ηνπο θαη δηέπνληαη από 

θαλνληζκνύο  πνπ αθνξνύλ ηόζν ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, 

όζν θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα. Τν JD Edwards 

EnterpriseOne Δηαρείξηζε Αλάκεημεο, ζαο επηηξέπεη λα 

θαηαγξάςεηε κηα πιεζώξα από πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

ζύλζεζε ηνπ θάζε κίγκαηνο, ζε θάζε βήκα ζηε δηαδηθαζία 

αλάκεημεο. Τέηνηεο πιεξνθνξίεο είλαη ζηνηρεία από ηε πεγή 

εζόδνπ,  ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο, ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο, θαη 

όια ηα ζπλαθή θόζηε. Σπγθξίλεηε απηά ηα ζηνηρεία κε ηηο 

πξνΪνληηθέο πξνδηαγξαθέο γηα λα δηαζθαιίζεηε ηελ 

αλαπαξαγσγή δεκνθηιώλ κηγκάησλ. 

Χξεζηκνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ δνθηκαζηηθώλ 

κηγκάησλ γηα λα εθηειέζεηε πξνζνκνηώζεηο κηγκάησλ θαη γηα 

λα εθηηκήζεηε ηα απνηειέζκαηα. Οξίζηε παξηίδεο εηζξνώλ 

πνπ δελ ππάξρνπλ επί ηνπ παξόληνο ζην ζύζηεκά ζαο, αιιά 

κπνξνύλ λα απνθηεζνύλ αξγόηεξα, αλ ην επηζπκήζεηε. Με 

ην JD Edwards EnterpriseOne Δηαρείξηζε Αλάκεημεο, 

κπνξείηε λα πεηύρεηε παξαθνινύζεζε θαη εληνπηζκό ησλ 

δπλαηνηήησλ, από ην ρσξάθη ζην κπνπθάιη θαη ηειηθά ζην 

ξάθη, κέζα από έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα. 

Παρέτεηε Περιζζόηερο Ακριβή Τιμολόγηζη και 

Περζζόηερο Εκηελέζιμεα Σσμβόλαια 

Η πιεξνθόξεζε είλαη ζεκαληηθή ζηηο θαιέο ζρέζεηο. Τν JD 

Edwards EnterpriseOne Δηαρείξηζε Τηκνιόγεζεο θαη 

Πιεξσκώλ Καιιηέξγεηαο παξέρεη ιεπηνκεξή 

παξαθνινύζεζε ηεο ζπκκόξθσζεο πνπ αθνξά ηα 

ζπκβόιαηα ησλ θαιιηεξγεηώλ, θαη δίλεη πίλαθεο ηηκώλ βάζεη 

ησλ ζπκβνιαίσλ απηώλ. Οη ηηκέο θαζνξίδνληαη από ηελ 

πνζόηεηα, ηελ θαιιηέξγεηα, ηελ πεξηνρή, ηελ πνηόηεηα, ή 

άιινπο ζπκθσλεκέλνπο όξνπο. Οη εθπηώζεηο γίλνληαη γηα ηηο 

απαξαίηεηεο ππεξεζίεο, όπσο ε ςύμε ή ην πιύζηκν. Οη 

εθδειώζεηο παξάδνζεο, ελεξγνπνηνύλ ηε δηεπζέηεηζε ησλ 

πιεξσκώλ, ζηνπο ζσζηνύο θαιιηεξγεηέο θαη ηξίηα κέξε, ζην 

ζσζηό ρξόλν. Όιεο νη δηαδηθαζίεο απηέο, ζπλδένληαη κε 

ινγαξηαζκνύο πιεξσηένπο, πξνκήζεηεο, θαη άιια 

επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα δείμνπλ πσο ε  

 

 

 

 

 

 

επηινγή ησλ πξνκεζεπηώλ ζαο, επεξεάδεη ηε γξακκή 

παξαγσγήο ζαο. Η ζεκεξηλή αλάγθε γηα απόιπηε πνηόηεηα 

απαηηεί ηα βαζηθά  ζπζηαηηθά ηνπ πξντόληνο λα θιείλνληαη θαη 

λα αγνξάδνληαη θαηξό πξηλ ηε ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή 

πεξίνδν. Τν JD Edwards EnterpriseOne, ζαο πξνζδίδεη ηε 

δηνξαηηθόηεηα πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα εληνπίδεηε ηνπο 

βέιηηζηνπο ζπλεξγάηεο θαη ζαο πξνζθέξεη ηα ζηξαηεγηθά 

εξγαιεία γηα λα δηαπξαγκαηεύεζηε ηηο πην ζπκθέξνπζεο 

ζπκθσλίεο. 

 

Ενζωμαηώζηε ηην Εθοδιαζηική Σας Αλσζίδα  

Η αύμεζε ηνπ αληαγσληζκνύ, ζπγρσλεύζεηο θαη εμαγνξέο, 

θαη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζηε βηνκεραλία ησλ ηξνθίκσλ 

θαη πνηώλ, σζνύλ ηνπο παξαγσγνύο λα ςάμνπλ γηα 

νινθιεξσκέλεο, επηρεηξεκαηηθά απηνκαηνπνηεκέλεο ιύζεηο, 

ρηηζκέλεο ζε ERP ζπζηήκαηα. 

Τα πξνΪόληα ηνπ JD Edwards EnterpriseOne ηεο Oracle, 

ζηεξίδνληαη ζε κία ελνπνηεκέλε, πιήξε δπλαηνηήησλ, 

επηρεηξεζηαθή αξρηηεθηνληθή, ε νπνία είλαη ρηηζκέλε ζε κία 

εληαία βάζε δεδνκέλσλ. Εηζάγεηε ηελ πιεξνθνξία κία θνξά 

θαη θαη ε πιεξνθνξία δηαλέκεηαη απεπζείαο ζε όια ηα 

θξίζηκα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Τν απνηέιεζκα είλαη κία 

εθδνρή δεδνκέλσλ  πνπ ζαο βνεζάεη λα παίξλεηε θαιύηεξεο 

απνθάζεηο. Με ηελ Oracle, κεηαηξέπεηε ηα πνιύηηκα 

δεδνκέλα ζαο ζε κία επέλδπζε, πνπ ζαο απνδίδεη κεξίζκαηα 

μαλά θαη μαλά. 

 

 

 

 

                       ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

  Softecon Enterprise LTD 

  Aραξλώλ 335, 11145, Αζήλα- Ειιάδα 

  Τει: +30 210 211 700 

  e-mail: info@softecon.com 

  URL: www.softecon.com

Η εθαρμογή ηης Oracle για ηον κλάδο 

ηων ηροθίμων και ηων ποηών έτει 

άμεζη επιρροή ζηα έζοδα ηων πελαηών 

ηης και ηων ζσνεργαηών ηοσς, ενώ είναι 

μέρος ηοσ JD Edwards EnterpriseOne 

Διατείριζη Καλλιέργειας.  
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