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LOGISTICS TRENDS
ACMON DATA

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ COVID-19
Οι αλλαγές που έχει επιφέρει στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της βιομηχανίας η πανδημία του Covid-19,
δημιουργεί επαυξημένες ανάγκες για λύσεις υψηλής τεχνολογίας, στην παραγωγή. Μιλήσαμε με τον κ. Απόστολο
Πάρσαλη, Εμπορικό Διευθυντή της Acmon Data, που μας ανέλυσε τις λύσεις του ομίλου Acmon που διαμορφώνουν τα νέα trends στην αγορά.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΜΑΙΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ

S

C&L_Η βιομηχανία βιώνει πρωτόγνωρες συνθήκες
λόγω αλλαγής στον τρόπο παραγωγής, ελέω Covid-19.
Πώς μια εταιρεία όπως η Acmon Data μπορεί να βοηθήσει τους βιομηχανικούς πελάτες της εν καιρώ ενός
τέτοιου disruption;
Α.Π.: Το θέμα του Covid–19 είναι πολύπλευρο και χρή-

ζει μεγάλης ανάλυσης. Όμως, σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία, αυτό που
έφερε στο προσκήνιο, είναι την ανάγκη για υγιεινή και ασφάλεια σε
όλη την αλυσίδα παραγωγής, από τα προϊόντα και τις διαδικασίες
έως τους ανθρώπους. Η ανάγκη, τόσο για ιχνηλάτιση, όσο και για τη
διασφάλιση των παραπάνω σε πραγματικό χρόνο, δεν είναι πλέον
μια προστιθέμενη αξία, αλλά μια αναγκαιότητα. Δεν είναι μακριά η
εποχή όπου η χρήση πληροφοριακών συστημάτων για τη διασφάλιση των ανωτέρω θα είναι υποχρεωτική. Η Acmon Data πρωτοπόρος στη διάθεση τέτοιων συστημάτων, έχει αναπτύξει λύσεις ειδικά
προσαρμοσμένες για τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας από τη
βιοτεχνική έως τη βιομηχανική παραγωγή.

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟ
SC&L_Τι αλλαγές θεωρείτε ότι φέρνει μαζί της η νέα εποχή
σε επίπεδο smart factoring & logistics 4.0 και ποιος ο ρόλος της εταιρείας σας σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα;
Α.Π.: Οι αλλαγές είναι πολλές και σε όλα τα επίπεδα. Εμείς είμαστε
εξειδικευμένοι στον τομέα της τεχνολογίας. Παράγουμε δηλαδή τα
συστήματα, ουσιαστικά τα εργαλεία με τα οποία υλοποιούνται οι νέες
τάσεις. Όμως δεν αρκεί να έχει κανείς ένα καλό σύστημα, το οποίο
παράγει πληροφορία. Πρέπει να υπάρχουν και τα εργαλεία εκείνα τα
οποία αξιοποιούν την πληροφορία, τη μετατρέπουν σε αξία που οδηγεί στη λήψη αποφάσεων. Ένα βήμα μετά, στην εποχή του Industry
4.0. η απόφαση αυτή και η μετέπειτα ενέργεια, αυτοματοποιούνται.

SC&L_Τι να περιμένουμε από τον όμιλο Acmon μεσομακροπρόθεσμα; Πού θα εστιαστεί το μελλοντικό σας προφίλ/επενδύσεις;
Α.Π.: Ο όμιλος Acmon αναπτύσσεται δυναμικά με ραγδαίο ρυθμό
τα τελευταία χρόνια. Οι τρεις εταιρείες που ενσωματώνει, Acmon
Systems, Icon Systems και Acmon Data, καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα
εφαρμογών τόσο στην παραγωγική βιομηχανία, όσο και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Διαθέτουμε ολοκληρωμένες λύσεις τόσο αποθήκευσης και διακίνησης α' υλών (Bulk material Handling), όσο και διακίνησης και παλετοποίησης δευτερογενούς συσκευασίας (automate
conveying and palletizing) ολοκληρώνοντας τις λύσεις μας με αυτοματισμούς και πληροφοριακά συστήματα για τη σύγχρονη βιομηχανία.
Λόγω του ότι εκτός από την ελληνική αγορά, ο Όμιλος δραστηριοποιείται έντονα στο εξωτερικό, τα επόμενα χρόνια το βάρος της
επένδυσης θα δοθεί στην πολυεπίπεδη ενίσχυση της θέσης μας έναντι του ανταγωνισμού, στην ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών μας
παγκοσμίως καθώς και σε νέες συνεργασίες με καταξιωμένους στον
χώρο τους προμηθευτές, αλλά και κατασκευαστές που συμπληρώνουν τα συστήματα μας ενισχύοντας την ολοκληρωμένη «turn key»
προσέγγιση με ένα ευρύ φάσμα λύσεων και υπηρεσιών.
Θα επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στην τυποποίηση λύσεων με
επίκεντρο την αγορά για την οποία απευθύνεται η κάθε λύση, στην
ψηφιοποίηση των συστημάτων μας με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία τους στο πεδίο, αλλά και στην ευελιξία του χειριστή ως προς τη
συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού μας. Και βέβαια
ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό, όσο
και στην τεχνολογία και στα εργαλεία που χρειαζόμαστε για αποτελεσματικότερη, αλλά πιο ποιοτική εργασία.

