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FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αποτελεί συνέχεια της
εταιρίας Α. ΦΟΥΡΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ η οποία ιδρύθηκε το 1950,
με έδρα την Αθήνα. Από την ίδρυσή της έως και την απόσχιση
του εμποροβιομηχανικού της κλάδου, η Εταιρία είχε μια αξιοσημείωτη πορεία, την οποία συνεχίζει η FOURLIS TRADE A.E.B.E.,
με αποτέλεσμα η τελευταία να κατέχει σήμερα ηγετική θέση στον
κλάδο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Η FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ εισήχθη στο Χρηματιστήριο
Αθηνών το έτος 1988.
Ο όμιλος FOURLIS δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς κλάδους. Την Λιανική οικιακού εξοπλισμού (IKEA), την Λιανική
αθλητικών ειδών (INTERSPORT) και τη Χονδρική ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών ειδών (General Electric, Liebherr, Korting).
Στρατηγική της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι η ανάπτυξη εταιριών με έμφαση κυρίως στο λιανικό εμπόριο αλλά και στο
χονδρικό εμπόριο. Κάθε εταιρία διοικείται από ανεξάρτητο
management ενώ υπάρχει ομιλικός συντονισμός για την αξιοποίηση των συνεργιών, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω της μητρικής εταιρείας FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ο Όμιλος FOURLIS εξέφρασε την ανάγκη υλοποίησης λύσης για
την εύκολη και γρήγορη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση & διαχείριση των συμβάσεων όλων των θυγατρικών του (16) που σήμερα
βρίσκονται σε πέντε χώρες (GR, CY, RO, BG, TR).

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η εταιρεία Your Ideas υλοποίησε λύση Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Συμβάσεων η
οποία έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στον Όμιλο FOURLIS, προκειμένου να
παρέχει περιβάλλον συλλογής, ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και παρακολούθησης
των Συμβάσεων/ Ιδιωτικών Συμφωνητικών όλων των θυγατρικών εταιρειών του
Ομίλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

CASE STUDY

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η λύση είναι βασισμένη στην πλατφόρμα Open Text eDOCS Document Management και υλοποιήθηκε αξιοποιώντας τα γραφικά εργαλεία της πλατφόρμας, παρέχοντας ανοικτή αρχιτεκτονική με σκοπό την δυνατότητα επέκτασης των λειτουργιών της αλλά και την ολοκλήρωση της με άλλα συστήματα.
Διαχειρίζεται με ενιαίο τρόπο, σε πέντε διαφορετικές γλώσσες
(Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγάρικα, Ρουμάνικα & Τούρκικα) τις Συμβάσεις του Ομίλου, διασφαλίζοντας την












Μετά την υλοποίηση των παραπάνω λύσεων στον Όμιλο FOURLIS, υπήρξε :







Εύκολη και ασφαλής αποθήκευση και διαχείριση κρίσιμης πληροφορίας, άρα ουσιαστική και άμεση αξιοποίηση της επιχειρησιακής γνώσης
Δημιουργία ηλεκτρονικής δομής Σύμβασης με ταυτόχρονη απόδοση στοιχείων
χαρακτηρισμού
Ενημέρωση της φάσης εξέλιξης των συμβάσεων ώστε να πραγματοποιηθούν σχετικοί έλεγχοι
Κοινή χρήση και παρακολούθηση εξέλιξης από ομάδες χρηστών διαφορετικών
χωρών.
Λήψη των αποφάσεων βασισμένη στις πιο πρόσφατες και έγκυρες πληροφορίες,
μέσω μηχανισμών αναζήτησης αυτών
Αύξηση της παραγωγικότητας

Λύση

TA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ηλεκτρονικής



Διαχείρισης Συμβάσεων

Τήρηση ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου συμβάσεων σε επίπεδο
Ομίλου
Πρόσβαση χρηστών μέσω web client
Ταξινόμηση, κωδικοποίηση συμβάσεων και εύκολη/πολλαπλών
τρόπων αναζήτηση
Μείωση τηρουμένων αντιγράφων των συμβάσεων
Σύγκριση των όρων σύναψης συμβάσεων ίδιου αντικειμένου
Τήρηση ιστορικού πρόσβασης/ μεταβολών
Σύνδεση συμβάσεων
(π.χ. αρχική και επέκταση ή αναθεώρηση/ τροποποίηση)
Διάκριση πρόσβασης και εκτύπωσης ανάλογα με τη θέση του κάθε εμπλεκόμενου ανά εταιρεία
Χρήση συστήματος από χρήστες όλων των θυγατρικών σε Ελλάδα ή εξωτερικό
Εύκολη σάρωση του σώματος της σύμβασης
Σε καθορισμένη ημερομηνία, δυνατότητα ενημέρωσης χρήστη για τη λήξη
της ισχύος της Σύμβασης
Αυτόματη έκδοση τριμηνιαίας αναφοράς Συμβάσεων, όπως απαιτείται να
κατατεθεί στην Εφορία

Λ. Μεσογείων 12
115 27, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 7770857
Fax: +30 210 7770859
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Your Ideas Ε.Π.Ε., ιδρύθηκε στην
Αθήνα το 2002 από έμπειρα στελέχη της Ελληνικής
αγοράς πληροφορικής με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή τεχνολογικά προηγμένων λύσεων
τόσο συλλογής, ταξινόμησης, αποθήκευσης και διαχείρισης της επιχειρησιακής γνώσης όσο και σχεδιασμού και αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, σε συνδυασμό με υπηρεσίες αξιόπιστης και
ποιοτικής υποστήριξης.
Το στελεχικό της δυναμικό αποτελείται από επαγγελματίες του χώρου που διαθέτουν πολυετή εμπειρία
στον συγκεκριμένο τομέα. Απασχολεί υπαλλήλους
υψηλής τεχνικής εκπαίδευσης και εμπειρίας στους
τομείς υλοποίησης, προσαρμογής, τροποποίησης και
συντήρησης τέτοιων λύσεων.
Δίνουμε έμφαση στην καινοτομία και στην διάχυση
της γνώσης.
Εργαζόμαστε στενά με τους πελάτες
μας για να αναπτύξουμε τις καλύτερες λύσεις για αυτούς.



Δίνουμε έμφαση στην καινοτομία και
στην διάχυση της γνώσης.



Εργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας
για να αναπτύξουμε τις καλύτερες
λύσεις για αυτούς.

Η Your Ideas έχει ολοκληρώσει και
παραδώσει σε λειτουργία, λύσεις
Διαχείρισης Επιχειρησιακής Πληροφορίας, σε περισσότερους από 60
οργανισμούς, με ενεργούς χρήστες
που υπερβαίνουν τους 5.000. Οι
λύσεις αυτές λειτουργούν σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς,
όπως Χρηματοπιστωτικός, Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος τομέας,
Βιομηχανία Φαρμάκων, Ενέργεια,
Εμπόριο και Υπηρεσίες.
Οι λύσεις που παρέχονται από την Your Ideas, διευκολύνουν τους πελάτες μας να μειώσουν αισθητά τον
χρόνο των σταδίων που μεσολαβούν από την απόφαση της επένδυσης μέχρι την υλοποίηση, να αξιοποιήσουν ενεργά την ήδη υπάρχουσα πληροφορία,
να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη με ταυτόχρονη
βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και της παρεχόμενης ποιότητας καταλήγοντας στην μεγιστοποίη-

Περιηγηθείτε την τοποθεσία μας στο web
www.yourideas.gr

