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• 50% των αναζητήσεων γίνονται μέσα 
από Smartphones 

• Οι επενδύσεις σε διαφήμιση μέσω 
κινητών, θα φτάσει στα 11,8 εκ $ 
παγκόσμια το 2014 

• 47% των χρηστών θα ήθελαν να 
δέχονται κουπόνια και εκπτώσεις στο 
κινητό τους όταν βρίσκονται κοντά σε 
ένα κατάστημα 

• 91% των χρηστών smartphones, το 
έχουν σε όλη την διάρκεια της ημέρας 
σε απόσταση μικρότερη του μισού 
μέτρου 

• 2 Δις χρήστες smartphones μεχρι το 
2015 
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1 στις 5 εταιρίες έχει εφαρμογή για κινητά 
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• Ζήτηση real time  
• Απαλοιφή γραπτών 
αναφορών 
• Παραγωγικοτητα 
• Easy Access  

• PODs 
• Δρομολόγηση 
• Real Time 
•Απαλοιφή γραπτών 
αναφορών 
• Tracking 

• Απλοποίηση 
• Ταχύτητα 
• Χαμηλό κόστος 
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Απλοποίηση 

Ευελιξία 

Επεκτασιμότητα 
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Big  
Data  

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sdtimes.com/survey-hadoop-isnt-enough-big-data-developers/&ei=Mw1FVLm3E43zaoHogVg&psig=AFQjCNHAnBR8_l4a0cBOv7c_wJbyWJu-qg&ust=1413897891881731
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sdtimes.com/survey-hadoop-isnt-enough-big-data-developers/&ei=Mw1FVLm3E43zaoHogVg&psig=AFQjCNHAnBR8_l4a0cBOv7c_wJbyWJu-qg&ust=1413897891881731


Η αναζήτηση της γνώσης άρχιζε 
με μεγάλες θεωρίες. 

Πλέον ξεκινά με μεγάλους όγκους 
δεδομένων 

 
 
 
 
 
 

Wired Magazine, August 2008 



Big Data: Τεράστιος όγκος δεδομένων, διαφόρων τύπων , από διάφορες 
πηγές  

 
Η χρήση δεδομένων στη λήψη σωστών, έγκυρων και έγκαιρων 
αποφάσεων έχει αναχθεί σε «εκ των ουκ άνευ» παράγοντα επιτυχίας για τις 
περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς 

 
Έχουν δημιουργηθεί μεγάλες αλλαγές στο τρόπο αντίληψης της λήψης 
αποφάσεων στις επιχειρήσεις και οργανισμούς  

 
Oι επιχειρήσεις, πλέον, ξεκινούν με ανάλυση δεδομένων που κατέχουν, τα 
συνδυάζουν με άλλα που συλλέγουν από διάφορες πηγές και τα μοντέλα 
προκύπτουν σχεδόν αυτόματα με τη μορφή προτύπων  

 
Oι όροι Big Data, Business Analytics, Data Science και Data Mining 
βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων των ΙΤ τμημάτων 
εταιριών και οργανισμών, ανεξαρτήτως μεγέθους. 



VOLUME 
• Terabytes  

• Records 

• Transactions 

• Tables, files 

VARIETY 
• Structured 

• Unstructured 

• Semi - structured 

• All the above  

 

VELOCITY 
• Batch 

• Real time  

• Near time 

• Streams  



Αύξηση  

E-commerce 

Αυτοματοποιηση 

Τεμαχιακο Picking 

 Ευέλικτες παραδόσεις 

260 εκ $ οι πωλήσεις μέσω ίντερνετ στην Αμερική το 2013 (ρυθμός ανάπτυξης 23%) 

310 εκ $ οι πωλήσεις μέσω ίντερνετ στην Κίνα το 2013 (ρυθμός ανάπτυξης 65%) 

166 εκ $ οι πωλήσεις μεσω ίντερνετ στην Ευρώπη το 2013 (ρυθμός ανάπτυξης 17%) 



3D – Printing 
είναι μια μέθοδος προσθετικής 
κατασκευής στην οποία κατασκευάζονται 
αντικείμενα μέσω της διαδοχικής 
πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. 
Στη τριδιάστατη εκτύπωση μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι υλικών 
κυρίως κεραμικά, πολυμερή, χρυσός, 
ασήμι, διάφορα μέταλα κ.α. 

 

ταχύτητα, φθηνός εξοπλισμός, ευκολός 
στη χρήση, απάλοιφή μεταφορικού 
κόστους, μείωση ρύπων 







Ερώτημα 8: Ποιες από τις παρακάτω διαστάσεις του «ψηφιακού κόσμου» 
πιστεύετε ότι θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο την επόμενη δεκαετία στην 
εφοδιαστική αλυσίδα των ελληνικών επιχειρήσεων; Δικαίωμα έως και 3 επιλογές 
1. Λόγω των icloud συστημάτων, φθηνότερη, modular, πιο καινοτόμα και ολοκληρωμένη υποστήριξη 

των πληροφοριακών αναγκών της εφοδιαστικής αλυσίδας   

2. Λόγω των icloud συστημάτων, διευκόλυνση στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη συνεργασία 
μεταξύ των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας   

3. Λόγω της διάχυσης του e-commerce, ανάγκη για πιο ευέλικτα, real time, φερέγγυα και παραγωγικά 
logistics συστήματα 

4. Υποβοήθηση μετάβασης σε lean εφοδιαστική αλυσίδα λόγω mobility που απαλείφει γραπτές 
αναφορές, απλοποιεί διαδικασίες και επιτυγχάνει καλύτερη σύζευξη των κρίκων   

5. WMS με ενσωματωμένα έμπειρα συστήματα που εκμεταλλεύονται την ειδική εταιρική γνώση των 
εταιρειών χρηστών   

6. Συμβολή της τηλεματικής για τη real time διαχείριση κατά την εξυπηρέτηση πολλαπλών καναλιών 
διανομής   

7. Φθηνότερη και ταχύτερη εφοδιαστική αλυσίδα σε εξειδικευμένες προϊοντικές κατηγορίες λόγω του 
3D printing   

8. Καλύτερο forecasting και inventory management λόγω των big data analytics   

9. Καλύτερος logistics προγραμματισμός των δράσεων αποθήκευσης και διανομής λόγω των big data 
analytics   

0. Ενοποίηση των ΙΤ συστημάτων για την εφοδιαστική αλυσίδα σε μία «END to END» προσέγγιση   


