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Σεμινάριο “Ηλεκτρονικού Εμπορίου”
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος σε συνεργασία με το
εργαστήριο ηλεκτρονικού εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
διοργανώνει εξειδικευμένο σεμινάριο διάρκειας 4 ωρών που θα πραγματοποιηθεί στο
Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL (αίθουσα Y) στις 22 Οκτώβριου 2007 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 16:00 έως 20:00.
Αυτή την στιγμή στην Ελλάδα εκατοντάδες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις
Ηλεκτρονικές Αγορές για να κάνουν καθημερινές συναλλαγές στα πλαίσια του
Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν σαν βασικό στόχο
να μειώσουν τα άμεσα κόστη (κόστος αγοράς) και έμμεσα κόστη (διαδικασιών και
διαχείρισης) κάθε επιχείρησης, μέσω αυτοματοποίησης των διαδικασιών,
εκμηδενισμό λαθών, αποφυγή καθυστερήσεων, πληρέστερης ενημέρωσης και
ενίσχυση του auditing των συναλλαγών. Οι υπηρεσίες των ηλεκτρονικών αγορών,
καλύπτουν τα συνηθισμένα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, που ξεκινά από την
αναζήτηση προϊόντων και προμηθευτών, εκτείνεται σε RFPs (αίτημα για προσφορά),
διαπραγμάτευση τιμών, ηλεκτρονική παραγγελία, ηλεκτρονική μεταφορά στοιχείων
παραστατικών (δελτία αποστολής, τιμολόγια, συμφωνία καρτέλας κλπ) και καταλήγει
σε συστήματα αναφορών. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν τα ευρήματα μιας
πρόσφατης μελέτης για τους λόγους που οι Ελληνικές εταιρίες χρησιμοποιούν τις
Ηλεκτρονικές Αγορές, τα οφέλη από την χρήση των υπηρεσιών και τις θετικές
επιπτώσεις που έχουν στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Επιπλέον θα
παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες αυτές ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα επίδειξης και δοκιμαστικής χρήσης
των υπηρεσιών σε ειδικό χώρο που θα διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό.
Οι ενότητες που θα καλύψει το Σεμινάριο είναι:
1.Ηλεκτρονικές αγορές στην Ελλάδα
¾
¾
¾
¾

Εισαγωγή, γενικά περί ηλεκτρονικών αγορών
Η κατάσταση στην Ελλάδα
Υπηρεσίες που προσφέρονται
Θετικές επιπτώσεις στην λειτουργία των επιχειρήσεων

2. Ηλεκτρονικές προμήθειες
¾ Εισαγωγή σε προμήθειες άμεσων και έμμεσων αγαθών
¾ Επίπτωση στην κερδοφορία των επιχειρήσεων
¾ Συστήματα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών
¾ Cases από την Ελλάδα - Στατιστικά
¾ Επίδειξη ηλεκτρονικής δημοπρασίας on line
3. Ηλεκτρονική παραγγελειοδοσία στις προμήθειες
¾ Ηλεκτρονικοί κατάλογοι
¾ Ροή διαδικασιών, από το αίτημα αγοράς έως την παραγγελία
¾ Διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα
¾ Οφέλη
¾ Cases από την Ελλάδα - Στατιστικά
4. Ηλεκτρονική παραγγελειοδοσία στην αναπλήρωση
¾ Αυτοματοποίηση διαδικασιών μεταξύ λιανεμπόρων και προμηθευτών
¾ Αρχιτεκτονική λειτουργίας και διαδικασίες ηλεκτρονικής παραγγελειοληψίας
¾ Αναπλήρωση αποθεμάτων – Ηλεκτρονική παραγγελειοδοσία σε επίπεδο
κεντρικών αποθηκών και καταστημάτων
¾ Επιχειρηματικά οφέλη από την χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής
παραγγελειοληψίας (ταχύτερη εκτέλεση, μείωση λαθών, κλπ)
¾ Παραδείγματα από αλυσίδες λιανεμπορίου (Cases) στην Ελλάδα – Στατιστικά
¾ Επίδειξη συστήματος
5. Ηλεκτρονική τιμολόγηση
¾ Βασικές αρχές λειτουργίας της ηλεκτρονικής ανταλλαγής τιμολογίων και
δελτίων αποστολής
¾ Υπάρχουσα πρακτική στις Ελληνικές επιχειρήσεις λιανεμπορίου
¾ Οφέλη από την ηλεκτρονική παραλαβή τιμολογίων & δελτίων αποστολής στις
επιχειρήσεις λιανεμπορίου (κατάργηση της χειροκίνητης καταχώρησης,
ταχύτερη παραλαβή εμπορευμάτων, κλπ)
¾ Παραδείγματα από αλυσίδες λιανεμπορίου (Cases) στην Ελλάδα - Στατιστικά
¾ Επίδειξη συστήματος
6 Ερωτήσεις-Απαντήσεις διάρκεια περίπου 30’
Οι εισηγήσεις θα συνοδεύονται από τη χρήση των παραπάνω εφαρμογών σε
ελληνικές επιχειρήσεις.
Κόστος συμμετοχής: 130€

Εισηγητές του Σεμιναρίου θα είναι οι κκ:
• Γιώργος Δουκίδης (ELTRUN, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών)
• Βίλλιαμ Δράκος (Γενικός Διευθυντής της Information System Impact)
• Θανάσης Πετμεζάς (Γενικός Διευθυντής Cosmo One)
Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής επικοινωνήσατε στα γραφεία
του ΣΕΛΠΕ τηλ. 2106727385.
Με εκτίμηση
για τον ΣΕΛΠE
Ζαΐρης Αντώνης
Γενικός Διευθυντής

