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Ολοκλήρωση εγκατάστασης του λογισμικού SAP/myMeat
Η Εταιρεία Π.ΓK NIKAΣ Α.Β.Ε.ΕK ανακοινώνει ότι με γνώμονα τη διαρκή εξέλιξη
και αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής και των εγκαταστάσεών της και
στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας στρατηγικής αναδιάρθρωσης του
ΟμίλουI η Εταιρεία υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη των
μονάδων και την αναβάθμιση της παραγωγήςI καθώς και τον εξορθολογισμό
του κόστουςK
Σε αυτό τα πλαίσιο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση της
πλατφόρμας SAP EmySAP Business Suite) σε συνδυασμό με την
εγκατάσταση του εξειδικευμένου λογισμικού myMEAT© Industry SolutionI το
οποίο αποτελεί την πιο σύγχρονη βιομηχανική εφαρμογή για βιομηχανίες
επεξεργασίας κρέατος και παραγωγής αλλαντικώνI σε παγκόσμιο επίπεδοK
Το έργο εγκατάστασης του λογισμικού SAP EmySAP Business Suite) & του
λογισμικού myMEAT© Industry SolutionI ανέλαβε η Deloitte Business
Solutions AKE σε συνεργασία με την SingularLogic AKEK Οι δύο εταιρίες είναι
από τους βασικότερους πιστοποιημένους συνεργάτες υλοποίησης έργων SAP
EService Partner) στην ΕλλάδαI ενώ η Deloitte είναι και από τους
βασικότερους πιστοποιημένους συνεργάτες υλοποίησης έργων SAP EService
Partner) σε παγκόσμιο επίπεδοK
Τα υποσυστήματα που υλοποιήθηκαν καλύπτουν όλα τα μέρη λειτουργίας της
εταιρείαςI από το στάδιο του προγραμματισμούI προμηθειών και παραγωγής
μέχρι το στάδιο διανομής και πωλήσεωνK ΕπίσηςI στηρίζουν με τον πιο
σύγχρονο τρόπο την οικονομική διαχείρισηI κοστολόγηση και προϋπολογισμό
και προσφέρει με τον πλέον ευέλικτο τρόπο πληροφορίες πωλήσεων και
παραγωγής
Η υλοποίηση ξεκίνησε τον Μάρτιο του OMMT και το νέο σύστημα λειτουργεί
παραγωγικά από 3 Ιανουαρίου του OMM8 για τις εγκαταστάσεις Αθηνών και
ΘεσσαλονίκηςK
Υλοποιήθηκαν τα υποσυστήματα:
Οικονομικής διαχείρισης EFI/AA)
Ελεγκτικής & Κοστολόγησης ECO)
Διαχείρισης Αποθηκών & Προμηθειών EMM)
Διαχείρισης Παραγωγής EPP)
Πωλήσεων & Διανομών ESD)
Διαχείρισης των επιχειρησιακών πληροφοριών EBW)
myMEAT© Industry Solution - ειδική SAP λύση βιομηχανικού κλάδου
Η λύση myMEAT© Industry Solution αποτελεί εξειδικευμένη λύση για το SAP
EoPI υποστηρίζεται διεθνώς και στην Ελλάδα αποκλειστικά από την Deloitte

και υλοποιήθηκε για να καλύψει τις μοναδικές ανάγκες της εταιρίαςK Τα
υποσυστήματα της λύσης που υλοποιήθηκαν είναι:
Αγορές κρέατος EPo)
Κοπές/Τεμαχισμοί κρέατος EMP)
Βιομηχανική επεξεργασία κρέατος για την παραγωγή αλλαντικών EFP)
Device Gateway System EDGS)
Το DGS EDevice Gateway System) αποτελεί εφαρμογή η οποία συνδέει και
αυτόματα ανταλλάσσει πληροφορίες μεταξύ του SAP EoP και συσκευών που
υπάρχουν στην παραγωγήI όπως για παράδειγμα ζυγιστικά μηχανήματαI
scanners και barcode εκτυπωτέςK
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του λογισμικού SAP EmySAP Business
Suite) & του λογισμικού myMEAT© Industry Solution στην εταιρεία Π.Γ ΝΙΚΑΣ
Α.Β.Ε.ΕI επιλέχθηκε από την SAP AKG για να παρουσιαστεί στο ετήσιο
διεθνές φόρουμ SAPPHIoE OMM8I που πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία τον
Μάιο του OMM8I ως η πιο σημαντική υλοποίηση του OMMT με κριτήριο την
κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στο τομέα των Τροφίμων & ΠοτώνK
Με την εγκατάσταση και εφαρμογή του ενσωματωμένου λογισμικού
οργάνωσης και διαχείρισης SAPI παρέχεται η δυνατότητα να υπάρχει
απόλυτος έλεγχος τόσο του προϊόντος όσο και των διαδικασιών παραγωγήςI
επεξεργασίας και συσκευασίαςK Η Π.ΓK ΝΙΚΑΣI ως σύγχρονη εταιρεία με
επενδυτικό σχεδιασμόI μέσω της εφαρμογής των τελευταίων τεχνολογιών και
διαδικασιώνI αποβλέπει στη διατήρηση της αποτελεσματικότητας και της
αξιοπιστίας της εταιρείαςI στοιχεία που την έφεραν και τη διατηρούν στην
κορυφήK Το SAP EoPI με την εγγύηση της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής
επαγγελματικού και εταιρικού λογισμικούI υλοποιήθηκε με στόχο την
ενσωμάτωση των διαδικασιώνI την αποδοτικότηταI τη μείωση του κόστους
παραγωγής και την ακρίβεια στις διαδικασίεςK
Το έργο εγκατάστασης του λογισμικού SAP/myMeat αποτελεί το μεγαλύτερο
έργο εγκατάστασης λογισμικού στον τομέα δραστηριοτήτων της Π.Γ ΝΙΚΑΣ
Α.Β.Ε.ΕI αλλά και το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελληνική
αγοράK
Πληροφορίες για τον Εταιρεία
Η Εταιρεία Π.ΓK NIKAΣ Α.Β.Ε.ΕK ιδρύθηκε το N9TN με κύρια δραστηριότητα την
παραγωγή και διανομή αλλαντικών προϊόντων στην ΕλλάδαK Με συνέπεια και
σταθερότητα για περισσότερα από σαράντα χρόνια η εταιρείαI διατηρώντας
σταθερά ηγετική θέση στην προτίμηση των καταναλωτώνI διευρύνει διαρκώς
την γκάμα των προϊόντων της και επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε νέους
τομείς και νέες αγορέςI καλλιεργώντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα
και ενισχύοντας τις υποδομές που θα της επιτρέψουν να εξελιχθεί
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του εγχώριου αλλά και του διεθνούς
επιχειρηματικού περιβάλλοντοςK

