ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Επιχειρήσεων, Υπεύθυνους Αποθήκης και γενικά σε όλους εκείνους που
εμπλέκονται ενεργά στο κύκλωμα αποθήκευσης, διακίνησης και διαχείρισης υλικών της επιχείρησης (Logistic
Managers, Υπεύθυνους Προμηθειών, Υπεύθυνους διανομών - Παραγωγής - Μηχανοργάνωσης, Υπεύθυνους
Λογιστηρίου και Πωλήσεων).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες όλες εκείνες τις αρχές που διέπουν την σωστή και ορθολογική
οργάνωση των αποθηκών στη σύγχρονη επιχείρηση. Παρουσιάζονται οι διεθνείς τάσεις στην λειτουργία της
αποθήκευσης καθώς και οι τεχνικές για την εφαρμογή και υλοποίηση των παραπάνω αρχών, ανάλογα με το
είδος και την αποστολή της αποθήκης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η λειτουργία και ο σκοπός των αποθηκών – Είδη - Επιλογή μονάδων αποθήκευσης - Συστήματα αποθήκευσης
υλικών (FIFO, LIFO) - Συστήματα δεσμευμένης - άναρχης θέσης, μεικτά - Χωροταξική οργάνωση αποθήκης,
σχεδιασμός λειτουργικής διάταξης χώρων και εξοπλισμός αποθήκευσης - Ροή υλικών και πλέγμα διαδρόμων Συστήματα διακίνησης υλικών στην αποθήκη - Κριτήρια επιλογής εξοπλισμού αποθήκευσης & διακίνησης Μεθοδολογίες συλλογής και εκτέλεσης παραγγελιών - Κωδικοποίηση υλικών και χώρων - Χρήση Bar Code
συστήματος στην αποθήκη - Σχεδιασμός εντύπων διαχείρισης και λειτουργίας της αποθήκης - Απογραφές. Οργανόγραμμα - το προσωπικό της αποθήκης - περιγραφές θέσεων εργασίας - Εισαγωγή του Η/Υ στην
αποθήκη - αυτοματοποιημένες αποθήκες - ABC ανάλυση - Αρχές διαχείρισης και ελέγχου αποθεμάτων (EOQ,
MRP κ.λ.π.) απόθεμα ασφαλείας, χρόνος και ποσότητα αναπαραγγελίας, πρόβλεψη, κόστος αποθήκευσης,
αναπαραγγελίας, έλλειψης - κόστος διακίνησης - Παραγωγικότητα αποθήκης - Πρότυποι δείκτες
κοστολόγησης λειτουργιών αποθήκης - Η εργονομία στη σύγχρονη αποθήκη - Οικοδομικά στοιχεία και
εγκαταστάσεις αποθήκης - Υγιεινή και ασφάλεια στις αποθήκες.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι βιωματικής
εκπαίδευσης, τα πιο μοντέρνα διδακτικά εργαλεία, και μία τεράστια γκάμα από αυτοδιαγνωστικά τεστ
(selfdiagnostic tests) και επιχειρηματικά παιχνίδια (business simulation games) απόλυτα προσαρμοσμένα στις
δικές σας ανάγκες. Για την διεξαγωγή του προγράμματος χρησιμοποιείται ο πιο πλήρης και τεχνολογικά
σύγχρονος εξοπλισμός (Οθόνες Προβολής, projectors, notebooks, κ.α.).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
16 ώρες
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
Για κάθε θεματική ενότητα ξεχωριστά διανέμονται σημειώσεις, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται στον κάθε
καταρτιζόμενο πλήρες εκπαιδευτικό υλικό (folder εκπαίδευσης, σημειώσεις, άρθρα, case studies, διαφάνειες,
κ.α.).
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