
REAL BUSINESS INTELLIGENCE 
“Το QlikView αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την 
παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας 
και για τον σχεδιασμό και την λήψη επιχειρηματικών 
αποφάσεων. Πραγματικά μια 100% Value for Money λύση”

            Ακζιώτης Χάρης
            Sales Director ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕ

Η εταιρεία
Η ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985  
εισάγοντας ζαχαρώδη προϊόντα. Σήμερα 
είναι μία υπολογίσιμη εταιρία στη διανομή 
ζαχαρωδών προϊόντων και αυτοκόλλητων 
συλλογών στην Ελλάδα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι:

• Η αποκλειστική εισαγωγή των προϊόντων 
HARIBO, LINDT και PANINI, όπως και 
μια σειρά από άλλα εκλεκτά ζαχαρώδη 
προϊόντα εταιριών όπως η Zeta Espacial, η 
Hitschler κ.ά.

• Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις των 3.200 τ.μ. 
σε στρατηγική θέση στις Αχαρνές Αττικής. 
Διαθέτει αποθήκες 2.400 τ.μ. με 2.000 
παλετοθέσεις, 3 ράμπες με υδραυλικές 
πόρτες για φόρτωση και εκφόρτωση καθώς 
και χώρο ανασυσκευασίας προϊόντων.

• Η επ’ αυτοκινήτου πώληση των προϊόντων 
της εταιρίας σε 19 νομούς, σε 6000 σημεία 
μικρής λιανικής και σε εκατοντάδες 
χονδρέμπορους τροφίμων.

• Το ανθρώπινο πρόσωπο της εταιρίας προς 
τους πελάτες και τους εργαζόμενούς της.

Solution overview
Κατηγορία Αγοράς
Διανομές

Διευθύνσεις Ανάπτυξης
Γενική Διεύθυνση, Οικονομική Διεύθυνση, 
Εμπορική Διεύθυνση, Διεύθυνση Αγορών

Γεωγραφία
- Κεντρικό : Αχαρναί

- Εγκαταστάσεις : Θεσσαλονίκη, Κρήτη

Προκλήσεις
- Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων για ένα 
μεγάλο πλήθος πελατών με βάση διαφορετικές 
διαστάσεις 

- Παρακολούθηση δαπανών-εξόδων με βάση 
παράλληλες ιεραρχικές δομές κέντρων κόστους

- Προγραμματισμός αποθεμάτων-αγορών

- Ενοποίηση βάσεων δεδομένων ERP-WMS-
Φορητής Τιμολόγησης

Λύση
- Εφαρμογή για την ανάλυση των πωλήσεων, 
με δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Μία που 
αφορά την καθημερινή παρακολούθηση των 
διαστάσεων από τους πωλητές και μία που 
αφορά τις επιθεωρήσεις πωλήσεων και την 
εμπορική διεύθυνση με σενάρια υλοποίησης 
στόχων και αποκλίσεις από προηγούμενες 
διαχειριστικές περιόδους.

- Εφαρμογή καταγραφής των εξόδων της 
εταιρείας σε πολλαπλές διαστάσεις (κανάλια 
διανομής, αλυσίδες, κατηγορίες ειδών, πρόσωπα, 
οχήματα, κατηγορίες εξόδων) με διαχωρισμό 
τους σε άμεσα και έμμεσα, σταθερά και 
μεταβλητά κόστη.

- Εφαρμογή πρότασης παραγγελίας αγορών με 
βάση συνδυασμό στοιχείων από το ERP και το 
WMS της εταιρείας

- Εφαρμογή Ανάλυσης Αποτελεσμάτων (P&L) 
ανά κανάλι διανομής και ανά εγκατάσταση με 
επιμερισμό των εμμέσων εξόδων στα άμεσα με 
τρεις διαφορετικές μεθόδους (Πωλήσεις, Άμεσα 
Έξοδα, Συνδυασμός μεταβλητών ποσοστών 
επιμερισμού-Πωλήσεων-Άμεσων Εξόδων)

Οφέλη
- Αναδιοργάνωση όλων των διαδικασιών της 
εταιρείας με αποτέλεσμα την μέγιστη αξιοπιστία 
και επεκτασιμότητα των δεδομένων

- Άμεση Υλοποίηση του μεγαλύτερου όγκου των 
εφαρμογών σε ελάχιστο διάστημα

- Άμεσος εντοπισμός προβλημάτων σε όλο το  
δίκτυο διανομής

Πληροφοριακά Συστήματα
Megatron ERP (ΙΛΥΔΑ ΑΕ), Aberon WMS 
(OPTIMUM ΑΕ), MobileWorld (INFOSUPPORT 
AEE) Database SQL Server, Oracle, Excel

QlikView Partner
E&K Strategies

Η πρόκληση για ανάλυση
Η ανάπτυξη του δικτύου διανομών σε 
όλη την Ελλάδα, η αύξηση του όγκου 
των δεδομένων και η προτεραιότητα 
της για παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου, δημιουργεί την ανάγκη 
για καθημερινή παρακολούθηση της 
επιχειρηματικής της πορείας. Για την 
άμεση στατιστική ανάλυση των στοιχείων 
που προκύπτουν από διαφορετικές 
βάσεις δεδομένων απαιτείται η χρήση 
ενός εξειδικευμένου εργαλείου Business 
Intelligence. Το εργαλείο αυτό πρέπει με 
ευελιξία να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων 
των στελεχών.



“H μηχανογράφηση μιας επιχείρησης, καλείται να παρέχει λύσεις BI σε όλο και μεγαλύτερο 
αριθμό χρηστών, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σημαντικά. Με το QlikView οι χρήστες 
έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν το δικό τους μοντέλο ανάλυσης, εξασφαλίζοντας 
άμεση ανταπόκριση, σταθερά αποτελέσματα και μια ευχάριστη εμπειρία”

                                                                            Μπούρης Κώστας,
                                                                            ΙΤ Manager ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕ

για περισσότερες πληροφορίες
www.qlikview.gr 

Οφέλη
Οργάνωση των δεδομένων της  
εταιρείας με σύνδεση διαφορετικών 
βάσεων δεδομένων

Άμεση, Πολυδιάστατη, Αναλυτική 
Πληροφόρηση σε επίπεδο εγγραφής

Άμεσος Εντοπισμός Προβλημάτων

Ταχύτατη ανάπτυξη νέων αναφορών 
(Μείωση χρόνου 80%)

Τροποποίηση-Επέκταση υπαρχόντων 
αναφορών (Μείωση χρόνου 90%)

Στην συνέχεια υλοποιήθηκαν οι 
αναλύσεις για την παρακολούθηση 
του κόστους  σε πολλαπλές ιεραρχικές 
δομές. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε και 
η εφαρμογή για την παρακολούθηση 
των αποθεμάτων και των αγορών. 
Τέλος δημιουργήθηκε η εφαρμογή 
για την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
με συγκρισιμότητα στοιχείων από τα 
προηγούμενα έτη.

Το έργο
Μετά από μία αναλυτική καταγραφή  
των απαιτήσεων  του έργου και σε 
συνεργασία με τα στελέχη της E&K 
STRATEGIES επιλέχθηκε η εγκατάσταση της 
πλατφόρμας επιχειρηματικής ανάλυσης 
QlikView. Στην αρχή και μέσα σε πολύ 
μικρό χρονικό διάστημα υλοποιήθηκαν 
οι περισσότερες από τις αναλύσεις 
των πωλήσεων, παρέχοντας στους 
υπευθύνους την δυνατότητα ελέγχου, 
καταγραφής προβλημάτων και σχεδιασμού  
μελλοντικών στόχων. 


