Πρόσκληση
H Mantis σας προσκαλεί στην ηµερίδα που διοργανώνει
για τους πελάτες και συνεργάτες της, µε θέµα:

Νέα Προϊόντα και Καινοτόµες Λύσεις
της Mantis για την Εφοδιαστική Αλυσίδα
που θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Holiday Inn, Athens
την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 (09:30 - 15:00)
Λόγω περιορισµένου χώρου παρακαλούµε να δηλώσετε εγκαίρως την συµµετοχή σας
(κα Πλάκα: Τ: 210 6728190 - η συµµετοχή είναι δωρεάν).
Μετά τις παρουσιάσεις θα ακολουθήσει γεύµα.

Πρόγραµµα Ηµερίδας
Η ηµερίδα απευθύνεται στα στελέχη των πελατών κα συνεργατών της Mantis, τα οποία είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση,
λήψη και εφαρµογή σηµαντικών αποφάσεων, σχετικά µε την οργάνωση και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στην ηµερίδα θα παρουσιαστούν νέα προϊόντα και καινοτόµες λύσεις για την Ελληνική και διεθνή αγορά.
Πρόγραµµα
09:30 - 10:00
10:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00

Καλωσόρισµα - Καφές
Παρουσιάσεις Α’ ενότητας
∆ιάλειµµα - Καφές
Παρουσιάσεις Β’ ενότητας
Γεύµα

Παρουσιάσεις
Slotting Optimization

Το σύστηµα συντελεί στην καλύτερη αξιοποίηση του αποθηκευτικού χώρου, την αύξηση της παραγωγικότητας και προσφέρει
µετρήσεις λειτουργιών έναντι διεθνών δεικτών αναφοράς σε συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς τοµείς.
Βελτιστοποιεί τη χωρητικότητα ενός κέντρου διανοµής, µειώνει τις διαδροµές των εργαζοµένων, εκµεταλλεύεται πλήρως την
χωρητικότητα των θέσεων και υποστηρίζει µοντέλα προσοµοίωσης, µέσα από ειδικό σχεδιαστικό περιβάλλον για µελλοντικές
αλλαγές. Αποτελεί ανεκτίµητο εργαλείο για το σχεδιασµό ενός νέου κέντρου διανοµής καθώς και για να βελτιστοποιηθεί το
υπάρχον.

Smart + Aﬀordable Warehouse Automations

Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα κέντρα διανοµής όπως Voice Picking, Pick2Light, Sort2Light, Pick2Cart & RF-ID έχει
ενταθεί και έτσι οι επιχειρήσεις µπορούν πλέον να επιτύχουν περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Θα
παρουσιαστούν εφαρµοσµένες πρακτικές από εγκαταστάσεις της Mantis και τα αποτελέσµατά τους στην αύξηση
παραγωγικότητας και µείωση κόστους.

Parcel + LTL Management

Το συγκεκριµένο υποσύστηµα αυτοµατοποιεί πλήρως τις διαδικασίες αποστολής, παρέχοντας τη δυνατότητα διασύνδεσης µε
όλους τους εγχώριους και διεθνείς µεταφορείς. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του είναι η δηµιουργία αποδεικτικού
αποστολής (Voucher/tracking number), η αυτόµατη επιλογή µεταφορέα βάσει επιλεγµένων κριτηρίων και ο υπολογισµός
κόστους. Βελτιστοποιώντας τον τρόπο αποστολής των παραγγελιών επιτυγχάνεται µείωση κόστους, καλύτερος έλεγχος των
αποστολών και τελικώς της εξυπηρέτησης των πελάτων.

Proof of Delivery (POD)

Είναι ένα υποσύστηµα, το οποίο συµβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης της εταιρίας, µέσω της
πληροφόρησης που παρέχει για τις παραδόσεις. Οι διανοµείς ενηµερώνονται µέσω του τηλεφώνου τους µε τις παραγγελίες
και τα στοιχεία που απαιτούνται, καθώς και για την βέλτιστη παράδοσή τους. Υποστηρίζονται η ηλεκτρονική υπογραφή,
ψηφιακοί χάρτες, αντικαταβολές, εργασίες και ποιότητα παράδοσης κα.

Innovations in Logistics Vision

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης νέων εκδόσεων του LVS, που ενσωµατώνουν λειτουργίες και διαδικασίες σύµφωνα µε
τις νέες τάσεις της διεθνούς αγοράς WMS & logistics, θα παρουσιαστούν καινοτόµες λειτουργίες όπως: Graphical Telnet Client
for WinCE, Graphical Client for Android, Precubing enhancements, Visual Warehouse Manager, Gate Management, Purchase
Order Suggestion, Variable Tar Management, Adaptability Partner Workbench, Advanced Task Management, End-Customer
Contact Data Management, etc.

Warehouse Intelligence

Το απόλυτο εργαλείο για την εύκολη υλοποίηση αναφορών και δεικτών βασιζόµενο στο κορυφαίο Business Intelligence
πακέτο QlikSense. ∆ίνει την δυνατότητα στους χρήστες, πέραν της πληθώρας αναφορών και KPIs που προσφέρονται, να
σχεδιάσουν και δικά τους. Μέσα από ένα εύχρηστο λειτουργικό περιβάλλον και µε έξυπνες απεικονίσεις δεδοµένων και
αναλύσεων αντλούνται και διαµοιράζονται πληροφορίες από πολλαπλές πηγές και σε διαφορετικούς χρήστες φορητών
συσκευών.

Data capture, Content Management + Workﬂow

Παρακολουθούν τον κύκλο ζωής της ηλεκτρονικής πληροφορίας - έντυπης και µη - που διαχειρίζεται η σύγχρονη
επιχείρηση. Εξασφαλίζουν την αµεσότητα της πληροφορίας µε διαφάνεια, τηρώντας τα απαραίτητα επίπεδα διαβαθµισµένης
πρόσβασης. Ενσωµατώνουν τεχνολογίες Data capture, Content Management και Workﬂow Processes βελτιώνοντας τις
επιχειρησιακές λειτουργίες µε στόχο την µείωση του κόστους και του χρόνου λήψης κρίσιµων αποφάσεων.

E-learning + Training

Πρόκειται για το νέο εκπαιδευτικό υλικό της Mantis που δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης άνευ διδασκάλου και µπορεί να
προσαρµοστεί στον διαθέσιµο χρόνο του εργαζοµένου. Οι εκπαιδεύσεις είναι διαδραστικές και περιλαµβάνονται εργασίες για
την καλύτερη κατανόηση του αντικειµένου. Μετά την ολοκλήρωση κάθε µαθησιακής ενότητας γίνεται έλεγχος γνώσεων και
στο τέλος ενός συνόλου µαθησιακών ενοτήτων δίνεται τελική εξέταση καθώς και πιστοποίηση.

Logistics Visionaries

Το Πρόγραµµα Logistics Visionaries της Mantis αναδεικνύει πελάτες της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, από ποικίλους
κλάδους, που ξεχωρίζουν για την επιτυχία που πηγάζει από την εφαρµογή των καινοτόµων λύσεων που προσφέρει το
Logistics Vision Suite. Σκοπός του προγράµµατος Logistics Visionaries είναι η διάχυση της γνώσης και η ενίσχυση του προφίλ
των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, δηµιουργώντας έτσι µια κοινότητα που συµβάλει στην εξέλιξη του µέλλοντος της
εφοδιαστικής αλυσίδας.

