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Πως το SAP S/4 HANA® οδηγεί τους Μύλους Κεπενού
στην πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους;
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Συνδυάζοντας αρμονικά τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και την πολύχρονη
βιομηχανική εμπειρία, οι Μύλοι Κεπενού δημιουργούν για περισσότερο από 65
χρόνια προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ολοένα
αυξανόμενες και εναλλασσόμενες απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς. Οι Μύλοι
Κεπενού παράγουν μια μεγάλη ποικιλία αλευριών, διαφόρων τύπων με σταθερή
ποιότητα και συνέπεια στις προδιαγραφές και τροφοδοτούν την αγορά, είτε πρόκειται
για βιομηχανίες, είτε για αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία ή εργαστήρια οποιουδήποτε
μεγέθους. Ο στόχος ένας και διαχρονικός: το αλεύρι που παράγεται με την κατάλληλη
χρήση της τεχνολογίας και την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού να επιτρέπει
στους καταναλωτές να δημιουργήσουν προϊόντα που μαγνητίζουν και τις πέντε
αισθήσεις.
Η διοίκηση της εταιρίας, αντιλαμβανόμενη πλήρως τις αυξανόμενες και πολύπλοκες
εσωτερικές διαδικασίες της βιομηχανίας, την ανάγκη για ευελιξία στον τρόπο χρήσης
των συστημάτων της αλλά και την αναγκαιότητα για ταχύτητα στη διαχείριση των
εσωτερικών διαδικασιών, στράφηκε στη νέας γενιάς λύση επιχειρησιακού λογισμικού,
SAP S/4 HANA® και συνεργάστηκε με την εξειδικευμένη στο χώρο των επιχειρήσεων
καταναλωτικών προϊόντων, ομάδα της DD SYNERGY. Με το SAP S/4 HANA® η εταιρεία
Μύλοι Κεπενού διασφαλίζει τις διαδικασίες της και την αξιοπιστία των δεδομένων
της, ενώ με την αυτοματοποίηση των διεργασιών της και την άμεση πρόσβαση σε
σημαντικές πληροφορίες για λήψη αποφάσεων είναι σε θέση να καλύψει τις συνεχώς
αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς με έμφαση στην ποιότητα, διασφαλίζοντας έτσι το
καλύτερο αποτέλεσμα για τους πελάτες της.

Επιτυγχάνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό με το SAP S/4 HANA®

66 χρόνια

Δυναμικής παρουσίας
στο χώρο  της
αλευροβιομηχανίας
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αναπτυσσόμενες
εταιρείες της Ελλάδας

Ελένη Κεπενού, Managing Director, Μύλοι Κεπενού Α.Β.Ε.Ε.

> 700 τόνοι

Ανά 24ωρο είναι η
δυναμικότητα των
γραμμών άλεσης σίτου
Με το SAP S/4 HANA® η εταιρεία Μύλοι Κεπενού στοχεύει στον πλήρη ψηφιακό
μετασχηματισμό της, χρησιμοποιώντας τις καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής του
προϊόντος και αξιοποιώντας το ευέλικτο και απόλυτα φιλικό περιβάλλον χρήσης του.
Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία του ανθρώπινου
δυναμικού για τη διερεύνηση νέων ευκαιριών που μπορούν να οδηγήσουν την εταιρεία
σε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη. Η διοίκηση της εταιρείας έχει πλέον στα χέρια της
αξιόπιστα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να παίρνει άμεσα και σε πραγματικό
χρόνο αποφάσεις.

Αντικείμενο
Αλευρομηχανία
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“Με το SAP S/4 HANA® στο κέντρο
των επιχειρησιακών μας διεργασιών,
καταφέραμε να επιτύχουμε μεγάλο βαθμό
αυτοματοποιήσεων που μας επιτρέπει να
επικεντρωθούμε σε αυτό που πραγματικά
έχει σημασία, τον πελάτη.”

Μύλοι Κεπενού Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Πατρών - Πάτρα,
Ελλάδα
ww.kepenos.gr

Προϊόντα και Υπηρεσίες
Παραγωγή Αλεύρων και
Υποπροϊόντων
Εργαζόμενοι
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SAP® Λύσεις
SAP S/4 HANA®
on - premise
hosted on cloud
SAP Fiori User Experience
«Το SAP S/4 HANA®
μας δίνει τη σιγουριά
πως έχουμε αξιόπιστα
δεδομένα για να πάρουμε
τις σωστές αποφάσεις τη
στιγμή που χρειάζεται κι
ένα σύστημα που μπορεί
να υποστηρίξει το όραμά
μας».
Ελένη Κεπενού, Managing
Director, Μύλοι Κεπενού
Α.Β.Ε.Ε.

Προκλήσεις και Ευκαιρίες
•
Δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος με δυνατότητες τη συγκέντρωση
δεδομένων σε ένα ενιαίο σύστημα, την αυτοματοποιημένη διασύνδεση με
υποσυστήματα τραπεζών, τη διαχείριση της αποθήκης, της παραγωγής και του
προγραμματισμού δρομολογίων.
•
Διασφάλιση εκτέλεσης ορθών διαδικασιών κι αξιοπιστίας των δεδομένων.
•
Αυτοματοποίηση διαδικασιών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
•
Υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο των πωλητών που βρίσκονται διαρκώς
«εν κινήσει».
Γιατί SAP και DD SYNERGY
•
Εμπιστοσύνη στις SAP λύσεις, για τη διασφάλιση των διαδικασιών της εταιρείας.
•
Πλήρης κάλυψη των αναγκών της εταιρείας μέσω του SAP λογισμικού SAP S/4 HANA
® με δυνατότητες ανάπτυξης/ εξέλιξης για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών της
εταιρείας.
•
Το SAP S/4 HANA®  είναι η επιχειρηματική λύση που ικανοποιεί τις ανάγκες της
σύγχρονης επιχείρησης
•
H αποδεδειγμένη πολυετής εμπειρία των συμβούλων της DD SYNERGY σε SAP
υλοποιήσεις και η σημαντική εμπειρία στον κλάδο των τροφίμων.
Αποτελέσματα
•
24ωρη και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση της παραγωγής, χωρίς να χρειάζεται
καμία χειροκίνητη καταχώρηση.
•
Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών.
•
Καλύτερος έλεγχος και διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών, μέσω σαφή ορισμού
βημάτων σε κάθε λειτουργία.
•
Απόδοση κατάλληλων δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες σε όλα τα επίπεδα
χρήσης.
•
Καλύτερη διαχείριση των διαδικασιών έγκρισης.
•
Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της εκφόρτωσης πλοίου και της μεταφοράς
πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις.
•
Οι πωλητές μέσω φορητής συσκευής και με χρήση της διεπαφής χρήστη SAP
Fiori® μπορούν σε πραγματικό χρόνο να διαχειρίζονται διαδικασίες όπως είναι η
παραγγελιοληψία, η έκδοση αποδείξεων απευθείας σε φορητό εκτυπωτή, η αίτηση και
αντίστοιχα η έγκριση για αλλαγή ορίου πελάτη, η παρακολούθηση των στόχων τους και
να έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες αναφορές.
•
Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία από τη στιγμή που φθάνει το φορτηγό,
ανοίγεται αυτόματα η πύλη και πραγματοποιείται η ζύγιση και η εκτύπωση
συνοδευτικών εγγράφων χωρίς να απαιτείται παρέμβαση χρήστη.

100%

Αποδέσμευση της οικονομικής
διεύθυνσης από χειροκίνητες
καταχωρήσεις

Διασυνδεδεμένα
4 συστήματα
για αυτοματοποιημένη
επικοινωνία χωρίς ανθρώπιν
παρέμβαση

Seamless

Απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
από και προς διοικητικά
στελέχη και πωλητές της
εταιρείας, οπουδήποτε και αν
βρίσκονται

