
 
 

Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης στο Λιανικό τομέα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Στόχοι του Συστήματος 

Διαχείρισης Απόδοσης 

• Επισκόπηση Στρατηγικών 

στόχων μέσω της 

παρακολούθηση κύριων 

δεικτών (KPIs). 

• Δημιουργία Ισχυρού 

περιβάλλοντος για ανάλυση 

προϊόντων & πελατών. 

• Καθιέρωση ενός πλαισίου για 

την απλή και περιεκτική 

διάδοση πληροφοριών στον 

οργανσιμό. 

 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

• Παρέχει Δείκτες Απόδοσης 

(PIs) για τη στρατηγική 

υλοποίηση σε τακτικό επίπεδο. 

• Παρακολουθεί το Κόστος & τα 

Έσοδα μέσω της Ανάλυσης της 

Πληροφορίας. 

• Βελτιώνει τη διαχείριση των 

σχέσεων με τους πελάτες. 

• Βελτιώνει την δυνατότητα 

αυτόματης αναφοράς. 

 

 

Οφέλη: 

• Βελτιωμένη και 

αυτοματοποιημένη 

παρακολούθηση των βασικών 

δεικτών απόδοσης 

• Παρέχει στους χρήστες μια 

ολοκληρωμένη άποψη των 

δεδομένων της εταιρείας 

• Ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας στον 

οργανισμό 

• Ανάλυση πελατών και 

τμηματοποίηση με βάση τις 

κάρτες πιστότητας 

 
 

Γιατί να το προτιμήσω? 

Το Σύστημα Λιανικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας χρησιμοποιεί μια έξυπνη αρχιτεκτονική που 
παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα με εύχρηστο περιβάλλον Ανάλυσης Δεδομένων & 

Επιχειρηματικής Ευφυΐας, τη Διαχείριση Κινδύνων και την Ανάδειξη ευκαιριών σε μια 
απρόσκοπτη εμπειρία για τον αναλυτή. 

Μέσω ενός σύγχρονου και διαισθητικού πυρήνα διεπαφής χρήστη, οι πληροφορίες για τις 
λιανικές πωλήσεις οργανώνονται σε επιχειρηματικούς τομείς και δίνουν την ευκαιρία για 

εξερεύνηση που θα ήταν αδύνατη μέσω διαφορετικών αρχιτεκτονικών πληροφορικής. Αφού 

εγκατασταθεί, προσφέρει ένα ασύγκριτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εταιρεία 
λιανικής, διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλό συνολικό κόστος χρήσης. 

Βασικά KPIs σε διαδραστικό χάρτη 

Το Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης στο Λιανικό τομέα (ΣΔΑΛΤ) είναι μια πλατφόρμα 

που παρέχει ένα ενιαίο πλαίσιο για την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων δίνοντας έμφαση 

στην διευκόλυνση των επιχειρηματικών αποφάσεων στη βιομηχανία λιανικής μέσω της 

ενοποίησης αξιόπιστων πληροφοριών. 

Κεντρική Επισκόπηση 
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Στοιχεία Επιχειρηματικής 

Ευφυΐας 

• KPIs 

• Ημερομηνία ως διάσταση 

• Γεωγραφική θέση 

• Προσαρμοσμένα 

γραφήματα 

• Βάση δεδομένων με όλο το 

Ιστορικό 

• Ικανότητα πρόβλεψης 

• Καθημερινή ενημέρωση 

 

 

Τμηματική ανάλυση της 

εταιρείας 

• Εμπορία 

• Υποστήριξη πελατών 

• Διοίκηση 

• Καταστήματα 

 

 

Κατηγορίες και Ιεραρχίες 

Προϊόντων 

Το σύστημα παρέχει τη 

δυνατότητα να δείτε 

συγκεντρωτικά στοιχεία ή 

πληροφορίες με λεπτομέρεια 

μέχρι το επίπεδο πελάτη και 

προϊόντος. 

 

 

Δυναμικές Αναφορές 

• Ανάλυση αποθεμάτων 

• Εισερχόμενη αναφορά 

• Διαχείριση υλικού 

• Αναφορές πωλήσεων 

• Ανάλυση μικτού 

περιθωρίου 

• Εκθέσεις προώθησης 

• Velocity Report 

 

Σύστημα διαχείρισης απόδοσης λιανικής 
Η βιομηχανία λιανικής σήμερα οφείλει να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις 
λειτουργίες της, τους κινδύνους και να αναπτύσσεται μέσω της στρατηγικής 
διαχείρισης απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων: 

✓ Εφαρμογή στρατηγικής, για ανάπτυξη και κερδοφορία και εμπειρία πελατών 

✓ Εκσυγχρονισμός των λειτουργιών 
✓ Λειτουργική αποδοτικότητα και διαχείριση ποιότητας 
✓ Διαχείριση κινδύνων και συμμόρφωση 

 
Μονάδες Συστήματος 
Το σύστημα διαχείρισης απόδοσης λιανικής πώλησης είναι μια εφαρμογή Dynamic 
Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI), η οποία παράγει όλα τα δεδομένα απευθείας από τις 
υπάρχουσες βασικές εφαρμογές, όπως οι Εφαρμογές ERP ή/και Post Sales (POS) 
ή/και Συστήματα αποθήκευσης δεδομένων και προσφέρει διαισθητικά, φιλικά 
dashboards που μετατρέπουν αμφίβολα αποτελέσματα σε διαχειρίσιμα καθήκοντα 
- ανεξάρτητα από τις τεχνικές ικανότητες ενός ατόμου. 
Χρησιμοποιώντας εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυΐας που οδηγούν εταιρείες 
λιανικής σε όλο τον κόσμο μπορούν να: 

✓ Αναλύστε τη συμπεριφορά των πελατών για να αποκαλύψετε νέες ευκαιρίες, 
να προσδιορίσετε τις δυνατότητες πολλαπλής πώλησης και να βελτιώσετε τη 
διατήρηση πελατών 

✓ Παρακολουθήστε τα έσοδα από το κόστος, ενώ διαχειρίζεστε τους κινδύνους 

για τη διατήρηση αυτού του λόγου, όσο το δυνατόν χαμηλότερα 
✓ Ενίσχυση της πώλησης με πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες για τις τους 

πελάτες και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τη γεωγραφία και τα μερίδια 
αγοράς. 

✓ Παρακολούθηση των πωλήσεων και των επιδόσεων των πρακτόρων λιανικής 
✓ Προετοιμασία δυναμικών αναφορών διαχείρισης και απαιτούμενων 

αναφορών 
✓ Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές ρυθμίσεις και ενίσχυση 

της εσωτερικής ανάλυσης για την παρακολούθηση της απάτης μέσω ad hoc 
έρευνας και υποβολής εκθέσεων 

Το Σύστημα Απόδοσης διαθέτει ένα αποδεδειγμένο μοντέλο πληροφόρησης, το 
οποίο επιτρέπει στην εταιρεία λιανικής να έχει μια ενοποιημένη εικόνα αξιόπιστων 
πληροφοριών και να οδηγεί τα Business Insights, χρησιμοποιώντας καθαρά 
δεδομένα από διάφορα προϊόντα και κανάλια. 
Το σύστημα διαχείρισης απόδοσης λιανικής χρησιμοποιεί μια έξυπνη αρχιτεκτονική 
που παρέχει δυνατότητες αναφοράς, ανάλυσης και παρακολούθησης απόδοσης σε 
μια απρόσκοπτη εμπειρία για τον επιχειρηματικό χρήστη. Μέσω μιας σύγχρονης και 
διαισθητικής διεπαφής χρήστη Οι πληροφορίες λιανικής είναι οργανωμένες σε 
επιχειρηματικούς τομείς που δίνουν την ευκαιρία για εξερεύνηση από κάτω προς τα 
πάνω. 
 
Το RPMS παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες και προσφέρει φιλικό προς το 
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Περιεχόμενα 

Συστήματος 
 

Kύρια Dashboard 

• Σφαιρική εικόνα 

• Τάσεις 

• Λεπτομέρειες 

 

Έλεγχος 

• Ανάλυση πωλήσεων 

• Ανάλυση μικτού περιθωρίου 

• YTD / MTD 

• Κόστος πωλησθέντων 

αγαθών 

 

Προμήθεια 

• Συνολική εικόνα 

• Κατανομές 

 

Προϊόντα 

• Συνολική εικόνα 

• Κατανομές 

 

Αγοραστικός 

• Συνολική εικόνα 

• Ροές 

• Λεπτομέριες 

• Επίδραση markdown 

• Επίδραση promo 

• Έκθεση του μέσου όρου 

πωλήσεων ανά κατάστημα 

 

Εμπορία 

• Τιμή Αναφοράς/Επικύρωσης 

• Διασταυρωμένη Έκθεση 

Πωλήσεων 

• What-if αναλύσεις 

 

Επιμελητεία 

• Απόθεμα από σήμερα 

• Παραγγελία έναντι 

παραδόσεων 

• Εισερχόμενη αναφορά 

• Ιστορική αναφορά 

 

Λύση διαχείρισης απόδοσης: 

▪ Επικοινωνήστε τη στρατηγική με τις μονάδες/επίπεδα 

του οργανισμού, εξασφαλίζοντας γρήγορη και 

επιτυχημένη εκτέλεση στρατηγικής 

▪ Ευθυγραμμίστε τους στόχους και τις διαδικασίες των 

ανθρώπων με τα καθήκοντα της εταιρείας για 

αυξημένη παραγωγικότητα και συνεχή βελτίωση 

▪ Συνεχής παρακολούθηση των επιδόσεων, μέσω της 

διαφάνειας και της εσωτερικής ανάγνωσης 

▪ Συνδυάστε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα απόδοσης 

με ανθρώπινες γνώσεις, επιτρέποντας τη λήψη 

αποφάσεων 

▪ Εύκολα διαθέσιμη πληροφορία της απόδοσης με 

στόχο την άμεση/ενεργό διαχείριση αλλαγών 

 

 

Ανάλυση Καταστημάτων Λιανικής: 

▪ Δυναμική ανάλυση υποκαταστημάτων (ανά 

κατηγορία προϊόντος, γεωγραφία, χαρακτηριστικά 

πελάτη, κανάλι πωλήσεων κλπ.) 

▪ Ανάλυση και εφαρμογή της έξυπνης τιμολόγησης 

για διάφορα πεδία πελατών, γεωγραφία κλπ. 

▪ Αποτελεσματικότητα Πωλήσεων & Μάρκετινγκ 

βάσει εσωτερικών και εξωτερικών δεδομένων 

(κοινωνικά μέσα, google analytics κλπ) 

▪ Ανάλυση των αποδόσεων σε χρόνο και τάσεις ανά 

κατηγορία προϊόντος, γεωγραφία, τμήμα πελατών 

κλπ. 

▪ Ανίχνευση ρίσκου μέσω προτύπων ανάλυσης, 

όπως γραφήματα και αναφορές ανάλυσης ποσού 

έναντι όγκων 

 

 

What-if Ανάλυση: 

▪ Ανάλυση Αποτελεσμάτων Κόστους (ανά μήνα, YTD, 

Προϊόν, Γεωγραφία, Φύλο & ηλικία, κανάλι 

πωλήσεων κλπ.) 

▪ Ανάλυση σεναρίων για διαφορετικά προϊόντα, 

ποσότητες, γεωγραφία κ.λπ., 

Διαχείριση & Αναφορά: 

▪ Στατιστικές Αναφορές (Προϊόν, Τύπος κάλυψης, 

Αριθμός πολιτικών, Σύνολο, Σύνολο καθαρών, 

Σύνολο ακαθάριστων, AVG, Ασφαλισμένο ποσό AVG, 

Νόμισμα) 

▪ Τριγωνικές Αναφορές (Πρόοδος πωλήσεων ανά έτος 

...) 
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✓ Ορισμός Μετρικών & σχετικά KPIs 

✓ Γρήγορη και ακριβής παράδοση της πληροφορίας 

✓ Γρήγορη Ανταπόκριση στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

✓ Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

✓ Ανάπτυξη της ενιαίας έκδοση της Αλήθειας 

✓ Δυναμικές Αναφορές 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση 

Βορείου Ηπείρου 45,15125 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλέφωνο 

+30 2107247884 

Φαξ 

+30 2107217772 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@itmc.gr 

 

Τεχνικές 
προδιαγραφές 

 

Δεδομένα 

• Ένταξη των 

διαφορετικών 

βάσεις δεδομένων, 

(SAP / POS / Excel ...) 

• Ευέλικτα Συστήματα 

OLAP 
 

Χρήστες 

• Πολλαπλοί χρήστες 

• Διαχειριστές 

• Αναλυτές 

• Προγραμματιστές 
 

Σύστημα 

• Ετήσια ενημέρωση 

• Server 

• Συντήρηση 

 

Επικεντρωνομαι σε 

mailto:info@itmc.gr

