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τόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν που αςχολοφνται
με τθν πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ και τον προγραμματιςμό τθσ παραγωγισ και
διανομισ, ςε δοκιμαςμζνεσ και πρωτοποριακζσ μεκόδουσ, τεχνικζσ και
πρακτικζσ από τθ διεκνι εμπειρία, με τισ οποίεσ ικανοποιείται πλιρωσ θ
ηιτθςθ, διαςφαλίηοντασ το βζλτιςτο λειτουργικό κόςτοσ παραγωγισ,
αποκικευςθσ και διανομισ.
Είναι δυνατι θ ςυμμετοχι και μζςω live e-learning.

• Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ
Απευκφνεται ςε τελζχθ τμθμάτων τθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ που
αςχολοφνται με τθν πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ και το ςχεδιαςμό για τθν
ικανοποίθςι τθσ, ςε ςτελζχθ τθσ Παραγωγισ, τθσ Εξυπθρζτθςθσ πελατϊν,
Πωλιςεων και νζουσ που κζλουν να δραςτθριοποιθκοφν ςτο χϊρο τθσ
Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ.
τθν εκπαίδευςθ μποροφν, όςοι επικυμοφν, να ςυμμετζχουν μζςω e-learning
που πραγματοποιείται ςε πραγματικό χρόνο, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ να ζχουν ενεργι ςυμμετοχι και άμεςθ επαφι με τον ειςθγθτι
και τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ.

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ
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Διευκυντισ, BP – EKO, τ. Διευκυντισ
Μεταφορϊν ΒΡ, Εγκεκριμζνοσ εκπαιδευτισ ςτθ
Διεκνι Πιςτοποίθςθ Logistics-ELA,
πιςτοποιθμζνοσ Project Manager IPMA-D,
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• ΧΩΡΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ
υγκρότθμα Philadelphia
Κριεηι 64, 15125 Μαροφςι

• ΚΟΣΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ
Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι 100 €.
Επιπλζον 150 € για όςουσ κζλουν να
ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ
πιςτοποίθςθσ ΕLA – Demand, Production and
Distribution.
Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ μπορεί να καλυφκεί
πλιρωσ από το ΛΑΕΚ 0,24%.

-

Mζκοδοι πρόβλεψθσ τθσ ηιτθςθσ. Μζκοδοσ DELFI.
MOVING AVERAGE – Forrester rule, Exponential Smoothing
Σεχνικζσ ςχεδιαςμοφ (planning).
Βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ.
Τλοποίθςθ ςυνεργατικϊν προβλζψεων (CPFR)
BULLWHIT effect - Beer game
Lead Times
Decoupling point, Postponement method
Capacity Requirements Planning
MAKE To Order vs MAKE to Stock
Σακτικζσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ διαχείριςθσ αποκεμάτων
Χριςθ μοντζλων αναπλιρωςθσ αποκεμάτων.
Λίςτα Τλικϊν (BOM) και Λίςτα Εργαςιϊν (BOL).
Τπολογιςμόσ κφκλου αποκεμάτων (stock days)
EOQ - Economic Order Quantity
Report γιρανςθσ αποκζματοσ (aging report)
Ανάλυςθ ABC για τθν διαφοροποίθςθ τθσ διαχείριςθσ αποκεμάτων.
Απόκεμα Available to promise (ATP)
Αποκζματα αςφαλείασ, υπολογιςμοί και πολιτικζσ
Υψοσ αποκζματοσ με βάςθ τον κφκλο ηωισ του προϊόντοσ
Σρόποι αποφυγισ αιτιϊν απαξίωςθσ αποκζματοσ
Κατανομι διακεςίμων προϊόντων ςτισ παραγγελίεσ.
Κατανόθςθ ςχεδιαςμϊν push / pull
MPS - Master Production Schedule, MRP, MRPII
Βελτιςτοποίθςθ ςυςτιματοσ χεδιαςμοφ Απαιτιςεων Διανομισ (DRP)
Βελτιςτοποίθςθ με τθν διαδικαςία Sales & Operations (S&OP)
Vendor Management Inventory – VMI
Επιλογι και υλοποίθςθ του κατάλλθλου ςυςτιματοσ Advanced Planning &
scheduling Systems –APS

• ΠΑΡΟΧΕ
ε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκεί πλοφςιο εκπαιδευτικό υλικό, που
περιλαμβάνει τισ παρουςιάςεισ των ειςθγθτϊν.
τουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκεί πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ.

• ΕΓΓΡΑΦΕ
Για πλθροφορίεσ και εγγραφζσ επικοινωνιςτε ςτο τθλζφωνο 6977999254.

