ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Σκοπός
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διδαχθείτε πως μπορεί να οργανωθεί σύγχρονα και
αποτελεσματικά η αποθήκη μιάς επιχείρησης.
Απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με συστήματα αποθήκευσης και διακίνησης
εμπορευμάτων και έχει στόχο να τους ενημερώσει πάνω στην αποτελεσματική λειτουργία των
αποθηκών και διακίνησης υλικών.
Θεματικές Ενότητες
 Ο ρόλος της αποθήκης στην εφοδιαστική αλυσίδα
 Μια εισαγωγή στην λειτουργία της αποθήκης και τον ρόλο που παίζει για την εφοδιαστική
αλυσίδα
 Χωροταξία αποθήκης
 Περιγραφή των στοιχειών της αποθήκης, του κύριου χώρου αποθήκευσης καθώς
και των βοηθητικών χώρων της αποθήκευσης
 Εξοπλισμός αποθήκης και κριτήρια επιλογής
 Περιγράφονται όλοι οι χρησιμοποιούμενοι τύποι αποθηκευτικών
συστημάτων καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους
 Τοποθέτηση υλικών – κωδικοποίηση – μέσα ενδοδιακίνησης
 Παρουσιάζονται αποθηκευτικές μέθοδοι, η γενική λογική κωδικοποίησης
και παρουσιάζονται τα γνωστά εσωτερικά μέσα διακίνησης και οι εφαρμογές τους
 Στελέχωση αποθήκης και σχέση με άλλα τμήματα της επιχείρησης
 Δίνεται μια περιγραφή του προσωπικού που στελεχώνει την αποθήκη,
καθώς και την σχέση που υπάρχει μεταξύ αποθήκης και άλλων τμημάτων
της επιχείρησης
 Τεχνολογίες πληροφορικής στην αποθήκη
 Περιγράφονται οι σύγχρονες εφαρμογές της πληροφορικής σε εξοπλισμό και software, που
χρησιμοποιούνται στην βελτίωση της λειτουργίας της αποθήκης
 Λειτουργίες αποθήκης και έντυπα διαχείρισης
 Αναλύονται όλες οι λειτουργίες που εκτελούνται σε μια αποθήκη
(παραλαβή, αποθήκευση, συντήρηση, συλλογή παραγγελιάς, δημιουργία
παραγγελιάς, αποστολή, απογραφές)
 Ποιότητα στην αποθήκη – υγιεινή & ασφάλεια
 Δίνονται οι βασικές αρχές διασφάλισης της ποιότητας σε μια αποθήκη,
όσον αφορά την μεταχείριση, αποθήκευση και παράδοση των υλικών.
επίσης μερικές βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
μέσα στην αποθήκη
 Η εξέλιξη των αποθηκευτικών χώρων
 Οι σύγχρονες τάσεις στον χώρο των αποθηκών. Εξελίξεις και νέα

 εφαρμογές για αποδοτικές συνθήκες
Διάρκεια
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 21 ώρες διδασκαλίας
Παροχές
Ηλεκτρονικές σημειώσεις, Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Το σεμινάριο ακολουθεί τη μορφή workshop, με ομαδικές ασκήσεις και συζήτηση
Επιδότηση ΛΑΕΚ 0,24%
Το πρόγραμμα επιδοτείται από το 0,24% του ΛΑΕΚ
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