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</Digital Coaches για την επιχείρησή σας!>

Ενίσχυση της 
αποδοχής των 

στρατηγικών 
μετασχηματισμού 

στο πλαίσιο της 
Βιομηχανίας 4.0 

Οφέλη για την 
επιχείρησή σας!

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, Digital Coaches θα υποστηρίξουν μια μικρή επιλογή επιχειρήσεων

στην ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων σε αντίστοιχα εργαστήρια. Με τον

τρόπο αυτό, θα αξιοποιήσουν ιδίως τις δια-πελατειακές και δια-τομεακές προσεγγίσεις για να ενεργο-

ποιήσουν νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις και να διαδώσουν την ευκίνητη διεργασιακή αντίληψη

(agile process thinking) με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη διεργασία. Κεντρικός στόχος είναι η

προώθηση της αποδοχής των στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού στο πλαίσιο της Βιομηχανίας 4.0.

Εν προκειμένω, οι Digital Coaches χρησιμοποιούν – με κέδρος για τις επιχειρήσεις – τις γνώσεις τους

σχετικά με τα δίκτυα δημιουργίας αξίας και τις μεταβολές τους μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.
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Το Μοντέλο Ψηφιακής Ωρίμανσης ADAPTION θα χρησιμοποιηθεί για τον

προσδιορισμό του αντίστοιχου βαθμού ψηφιακού μετασχηματισμού. Το

ADAPTION συγκρίνει την κατάσταση-στόχο και την τωρινή κατάσταση, και έτσι

καταδεικνύει τα δυνατά σημεία και τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης όσον αφορά

τις ψηφιακές ικανότητες των επιχειρήσεων. Αυτό επιτρέπει τη συστηματοποίηση

κατά την εισαγωγή νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Η εξέταση των κοινωνικο-τεχνικών διαστάσεων της Τεχνολογίας (μηχανήματα,

ΤΠ, κατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού κ.λπ.), του Οργανισμού (δομική και

διεργασιακή οργάνωση κ.λπ.) και του Προσωπικού (διάρθρωση προσόντων, μέση

ηλικία, ευελιξία τοποθέτησης κ.λπ.) αποτελεί κεντρικό στοιχείο της προσέγγισης.

Πρόκειται για μια διαδικασία πέντε σταδίων με βρόχους επανάληψης.

Το Μοντέλο Ψηφιακής Ωρίμανσης ADAPTION δεν υπαγορεύει προκαθορισμένες

πορείες μετάβασης, αλλά υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην εξαγωγή ειδικά για τις

ίδιες σχεδιασμένων δράσεων, στον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της δικής

τους πορείας ανάπτυξης προς ένα κυβερνο-φυσικό (Cyber-Physical) σύστημα

παραγωγής.

Εφαρμογή σε επιχειρήσεις: Διαδικασία πέντε σταδίων με βρόχους επανάληψης

</Στοχευμένη προώθηση του μετασχηματισμού προς τη Βιομηχανία 4.0>
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Οφέλη για την επιχείρησή σας!
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</Εξοικονόμηση κόστους>

Με την εφαρμογή του ADAPTION 

επιτυγχάνετε μακροπρόθεσμη αύξηση της 

ικανότητας καινοτομίας και ψηφιακού 

μετασχηματισμoύ, ώστε να βελτιωθούν 

υπάρχουσες ή να αναπτυχθούν νέες δυνα-

τότητες αύξησης του κύκλου εργασιών.

Επωφελείστε από την έμμεση εξοικονό-

μηση κόστους μέσω της αποτελεσματικής 

εξαγωγής περαιτέρω δράσεων κατάρτισης 

για το προσωπικό σας, οι οποίες είναι 

προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες 

του αντικειμένου εργασίας.

Λαμβάνετε δωρεάν συμβουλευτική 

υπηρεσία. Το κόστος εφαρμογής καλύπτε-

ται από τον προϋπολογισμό του έργου.

</Απόδοση στρατηγικής>

Αξιοποιείτε μια δοκιμασμένη μέθοδο για 

να αξιολογήσετε και να καθορίσετε το 

βαθμό ψηφιακού μετασχηματισμού της 

επιχείρησής σας με μικρό φόρτο εργασίας. 

Σχεδιάζετε μελλοντικά τη διαχείριση της 

καινοτομίας σας πιο αποτελεσματικά και 

αποδοτικά. 

Βελτιώνετε τη στρατηγική σας για τους 

ανθρώπινους πόρους εφαρμόζοντας τη 

μέθοδο με την υποστήριξη καταρτισμένων 

Digital Coaches.

Επωφελείστε από τη συμμετοχή σας σε ένα 

δίκτυο, που ασχολείται με τα ζητήματα και 

τις τάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού 

και αναζητά πρακτικές λύσεις.

</Ενίσχυση προφίλ>

Προβάλλετε την επιχείρησή σας με πιο 

ελκυστικό τρόπο από ό,τι πριν, μέσω μιας 

ρητής δέσμευσης για ψηφιακό 

μετασχηματισμό.

Απολαμβάνετε τη χρήση μιας 

δοκιμασμένης και επιτυχημένης μεθόδου 

για τη βελτίωση της διαχείριση της 

καινοτομίας σας.

Επωφελείστε από τις αναφορές της 

επιχείρησής σας σε δημοσιεύσεις σχετικές 

με το έργο και την παρουσία σε Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης.

Επιτυγχάνετε αύξηση της αφοσίωσης των 

πελατών σας με την βελτίωση της 

«εμπειρίας του πελάτη».

</Γιατί να συμμετέχετε;>

Η συμμετοχή στο έργο προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας. Οι στρατηγικές λύσεων

προσαρμόζονται στην επιχείρησή σας, τις επιθυμίες και τις προτεραιότητές σας. Με την εμπειρία από τη

συμμεμετοχή σας, μπορείτε να επανεξετάσετε τη διαχείριση της καινοτομίας σας και να την καταστήσετε πιο

αποτελεσματική και αποδοτική στο μέλλον. Το κόστος βαρύνει την Ε.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου

«Digital Coach». Συνεπώς, πρόκειται για μια δωρεάν συμβουλευτική υπηρεσία για εσάς. Επιπλέον, η εφαρμογή

του ADAPTION μπορεί να ενισχύσει μακροπρόθεσμα την ικανότητα καινοτομίας και τον ψηφιακό

μετασχηματισμό της επιχείρησή σας, έτσι ώστε να βελτιωθούν υπάρχουσες ή να αναπτυχθούν νέες δυνατότητες

αύξησης του κύκλου εργασιών. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια επωφελή εφαρμογή του μοντέλου ADAPTION

είναι η προθυμία για μια ανοικτή ανταλλαγή απόψεων σε γόνιμο πλαίσιο διαλόγου.

Ψηφιακός 

μετασχηματισμός 

για την 

επιχείρησή σας!

Ruhr-University Bochum

Institute for Work Science

Universitaetsstrasse 150,
D-44780 Bochum – Germany

www.iaw.rub.de

Prof. Dr. Martin Kröll            

Tel.: +49 (0) 234 32-23293

Email: martin.kroell@rub.de

Kristina Burova-Keßler

Tel.: +49 (0)234 32-27 046

Email: burova.kristina@rub.de

</Επικεφαλής έργου>

ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Κρήτης
Κορωναίου 9
71202 Ηράκλειο-Κρήτη
Tηλ. +30 2810302730

www.katartisi.gr

Δρ. Μιχάλης Καθαράκης

Τηλ. +30 2810302733

katharak@katartisi.gr

ηνίοχος.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Καλησπέρηδων 16
71307 Ηράκλειο-Κρήτη
Tηλ. +30 2810 282886

www.eniochos.com

Αθανάσιος Βούρλας

Κινητό: +30 694 8111941

athanasios.vourlas@eniochos.com

Είμαστε στη διάθεσή σας για προσωπική επικοινωνία!

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - Εργαστήριο 
Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού
Ρίο, 26504 Πάτρα
Tηλ. +30 2610 910160, +30 2610 910166,
+30 2610 997262 – Φαξ: +30 2610 997314

lms.mech.upatras.gr

Επικ. Καθ. Παναγιώτης Σταυρόπουλος

Τηλ. +30-2610-910160

Email: pstavr@lms.mech.upatras.gr

</Εταίροι στην Ελλάδα>


