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 Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έναρξη 

της διαδικασίας αξιολόγησης των επεν-

δυτικών σχεδίων του πρώτου Καθεστώ-

τος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυ-

σίδα» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Στις 14 Μαρτίου 2023, υπεγράφη από 

τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση, η 

απόφαση για την  πιστοποίηση της επάρ-

κειας των μελών του Εθνικού Μητρώου 

Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) 

στον νόμο 4887/22.

Μ’ αυτήν την απόφαση πιστοποιείται η 

επάρκεια των μελών του ΕΜΠΑ που πέτυ-

χαν στις εξετάσεις της 23ης Φεβρου-

αρίου 2023, οι οποίες διενεργήθηκαν 

μέσω της πλατφόρμας του Τεχνικού Επι-

μελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Στην διαδι-

κασία των εξετάσεων συμμετείχαν 403 

αξιολογητές, εκ των οποίων οι επιτυχό-

ντες αξιολογητές ανέρχονται στους 161.

Μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης 

των μελών του ΕΜΠΑ, θα ακολουθήσει 

η συγκρότηση των αρμόδιων Επιτροπών, 

που θα αξιολογήσουν τα επενδυτικά σχέ-

δια του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφο-

διαστική Αλυσίδα»...            περισσότερα...

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα: 
Σε τελική ευθεία η έναρξη της 

αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων

https://www.supply-chain.gr/%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%86%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%83%ce%b5/
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PoD
Το τελευταίο μίλι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Συνδυαζόμενο με όλες τις εφαρμογές WMS του Entersoft Supply Chain 
Management 360, το PoD αυτοματοποιεί τη διαδικασία των παραδόσεων 
παραγγελιών σε επίπεδο οδηγού/οχήματος/δρομολογίου, ενώ παρέχει κεντρι-
κή παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων παράδοσης αγαθών και της 
εξέλιξής τους σε πραγματικό χρόνο μέσω portal.

O No1 πάροχος τεχνολογιών Logistics 
www.entersoft.gr/SCM360
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 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) παρουσίασε το σχέδιο κανονι-

σμού για μια βιομηχανία με μηδενικές εκπομπές αερίων θερ-

μοκηπίου -σχέδιο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

Ευρώπης στην παραγωγή καθαρών τεχνολογιών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το σχέδιο Net-Zero Industry Act 

θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής πράσινων 

τεχνολογιών και θα καταστήσει το ενεργειακό μας σύστημα 

πιο ασφαλές και βιώσιμο. Στόχος είναι η συνολική παραγω-

γική ικανότητα καθαρών τεχνολογιών στην ΕΕ να προσεγγίσει 

ή να καλύψει τουλάχιστον το 40% των αναγκών της ΕΕ έως 

το 2030. Αυτό θα επιταχύνει την πρόοδο προς τους στόχους 

της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και τη μετά-

βαση στην κλιματική ουδετερότητα, ενισχύοντας παράλληλα 

την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ, δημιουργώ-

ντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και υποστηρίζοντας τις προ-

σπάθειες της ΕΕ να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ 

Λάιεν, δήλωσε: «Χρειαζόμαστε ένα ρυθμιστικό περιβάλλον για 

μια γρήγορη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Ο νόμος Net-

Zero Industry Act θα κάνει ακριβώς αυτό. Θα δημιουργήσει 

τις καλύτερες συνθήκες στους κρίσιμους τομείς για να φτά-

σουμε σε μηδενικούς ρύπους έως το 2050».

ΕΕ: Προτεραιότητα σε τεχνολογίες που...          περισσότερα...

ΕΕ: Η Κομισιόν παρουσίασε το σχέδιο για μια βιομηχανία
με μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

https://www.supply-chain.gr/%ce%b5%ce%b5-%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b9%cf%8c%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
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LOGISTICS
MOVING

FORWARD

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
www.supplychainexpo.gr
Τ. 210 90 10 040  •  info@omind.gr 

Μαζί και η Έκθεση

ΧΟ ΡΗ ΓΟ Ι
Ε Π Ι Κ Ο Ι ΝΩΝ Ι Α Σ
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LAS Solutions SA
A member of KNAPP Group

Mesogeion 226, Cholargos
GR-155 61 Greece
Tel: +30 210 6564640
sales.gr@knapp.com

Pick-it-Easy Robot
AI & robotics taking logistics  
to the next level.

#integratedintelligence

LAS_Inserate_en_210_142.indd   1 28.01.2022   11:39:35

 Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοίνωσε  

την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών για την 

απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφά-

λαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ Α.Ε.) έναντι 

συνολικού τιμήματος 84,17 εκατ. ευρώ, μεταξύ του Ταμείου και 

της κοινοπραξίας που αποτελείται από τις εταιρείες GRIMALDI 

EUROMED, MΙΝΩΙΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ  και ΕΠΕΝ-

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ-

ΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Στην τελετή παρευρέ-

θηκαν, μεταξύ άλλων, ο 

Υπουργός Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, 

Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, 

Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Διευθύνων...          περισσότερα...

 Μια ιστορική από-

φαση έλαβε το Διοι-

κητικό Συμβούλιο της 

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., στις 

17 Μαρτίου 2023, 

εγκρίνοντας επενδυ-

τικό πλάνο ύψους 50 

εκατομμυρίων ευρώ 

για τη διετία 2024-2025, στο πλαίσιο της προκήρυξης «Νέα Βιο-

μηχανικά Πάρκα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Από το επενδυτικό αυτό πλάνο θα ωφεληθούν τα 14 μεγαλύτερα 

βιομηχανικά πάρκα της χώρας, καθώς προβλέπεται η αναβάθ-

μιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών τους, με στόχο τη 

σταδιακή μετατροπή τους σε καινοτόμα...          περισσότερα...

Νέα εποχή για τον Οργανισμό 
Λιμένος Ηγουμενίτσας

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Εγκρίθηκε επενδυτικό 
πλάνο ύψους  50 εκατ. ευρώ για τον 

εκσυγχρονισμό 14 βιομηχανικών 
πάρκων

https://www.supply-chain.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c-%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b7%ce%b3/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b5%cf%84%ce%b2%ce%b1-%ce%b2%ce%b9%cf%80%ce%b5-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bb%ce%ac%ce%bd%ce%bf/
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11o χλµ. Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών 
57 400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 24
Τ: 2310 569600 • F: 2310 795550  
www.interklark.gr • info@interklark.gr

και τύπους Περονοφόρων 

Ανταλλακτικά για

όλες τις Μάρκες

Αποστολή σε όλη την Ελλάδα

Προσφορές σε πολλούς κωδικούς

Η µεγαλύτερη εταιρεία εµπορίου 
ανταλλακτικών περονοφόρων 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
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 Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοίνωσε ότι 

την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 

εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, Δημήτρη Πολίτη, του 

Εκτελεστικού Συμβούλου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη και στελε-

χών του Ταμείου στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος 

Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (ΟΛΑ Α.Ε.).

Τα δύο εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα 

στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ συναντήθηκαν με τον Διευθύνοντα Σύμ-

βουλο, Κωνσταντίνο Χατζηκωνσταντίνου και τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΑ Α.Ε., Κωνσταντίνο Χατζημι-

χαήλ. Στην συνάντηση συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την 

ανάπτυξη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, μετά τη ματαίωση του 

διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του μετο-

χικού κεφαλαίου του Οργανισμού.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν τα εξής:

•  Η υλοποίηση των έργων για την αποκατάσταση των βαθών της 

λιμενολεκάνης και του διαύλου εισόδου – εξόδου, την ολο-

κλήρωση του οδικού δικτύου εντός της χερσαίας ζώνης του 

λιμένα και τη σύνδεσή του με τη νέα Περιφερειακή Οδό Αλε-

ξανδρούπολης που ήδη βρίσκεται υπό κατασκευή. Πρόκει-

ται για έργα που θα αναβαθμίσουν τις επιχειρησιακές δυνα-

τότητες του λιμένα και θα συμβάλλουν στην αποτελεσματι-

κότερη διαχείριση της κυκλοφορίας, δεδομένου ότι η κίνηση 

των οχημάτων με προορισμό το λιμάνι δεν θα διεξάγεται μέσα 

από τον αστικό ιστό της πόλης. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρα-

τηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με τα Υπουρ-

γεία Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτι-

κής Πολιτικής θα αναλάβουν την ωρίμανση, δημοπράτηση 

και χρηματοδότηση των έργων συνολικού...       περισσότερα...

Σε τροχιά υλοποίησης το σχέδιο 
για την ανάπτυξη του λιμανιού της 

Αλεξανδρούπολης

https://www.supply-chain.gr/%cf%83%ce%b5-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%b9%ce%ac-%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd/
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w w w . v o y a t z o g l o u . g r

MATERIAL HANDLING |  AUTOMATION & LOGISTICS

Αποκλειστικός συνεργάτης της FERRETO GROUP για την Ελλάδα & Ρουμανία 

VERTIMAG
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & PICKING

+90% εξοικονόμηση
χώρουέως

Το σύστημα κάθετης αποθήκευσης Vertimag είναι η ιδανική λύση για την εκμετάλλευση του καθ' ύψους αποθηκευτικού χώρου και 
για την ενίσχυση της απόδοσης της διαδικασίας picking και των λοιπών λειτουργιών της αποθήκης. Εκμεταλλεύεται τον καθ’ύψος 
αποθηκευτικό χώρο, μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο στο έδαφος χώρο αποθήκευσης στο 1/10, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά 
συστήματα αποθήκευσης.

https://www.voyatzoglou.gr/metallika-rafia-apothikis-exoplismos/systima-kathetis-apothikefsis/?utm_source=VOYATZOGLOU+SA&utm_campaign=8e81b12b52-EMAIL_CAMPAIGN_2023_03_05_05_40_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_-a3d285d418-%5BLIST_EMAIL_ID%5D
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 Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέ-

σματα για τη χρήση του έτους 2022, σύμφωνα με 

τα οποία σημειώνεται εκ νέου αύξηση του κύκλου 

εργασιών της, ο οποίος ανήλθε σε 194,6 εκατ. ευρώ 

έναντι 154,2 εκατ. ευρώ της χρήσης 2021, παρουσι-

άζοντας αύξηση ποσού 40,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 

26,2%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 74,7 εκατ. 

ευρώ έναντι 49,2 εκατ. ευρώ της χρήσης 2021, παρου-

σιάζοντας αύξηση 51,7%. Τα κέρδη μετά από φόρους 

ανήλθαν σε 52,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 

κατά 43,9% σε σχέση με τα 36,8 εκατ. ευρώ της χρή-

σης του 2021. Τέλος, το προτεινόμενο μέρισμα ανά 

μετοχή ανήλθε σε 1,04 ευρώ αυξημένο κατά 65% σε 

σχέση με το 2021 όπου ήταν 0,63 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσά αποτελούν, τις 

υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία της ΟΛΠ Α.Ε., 

αναφορικά με τα έσοδα αλλά και την κερδοφορία.

Τα αποτελέσματα των επιμέρους βασικών δραστηρι-

οτήτων του λιμένα έχουν ως εξής:

•  Ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων διατήρησε την 

ανοδική πορεία των τελευταίων ετών και το 2022. 

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική διακίνηση του Προ-

βλήτα Ι σημείωσε αύξηση 5,4%

•  Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 2022 ο 

κλάδος της κρουαζιέρας σημείωσε σημαντική άνοδο 

τόσο σε επίπεδο προσεγγίσεων του λιμένα όσο και 

επιβατικής κίνησης. Η συνολική διακίνηση επιβατών 

το 2022 ανήλθε σε 880.416 έναντι 303.665 το 2021 

καταγράφοντας αύξηση ποσοστού 190%. Αυξημένοι 

κατά 79% ήταν και οι κατάπλοι κρουαζιερόπλοιων, 

με 677 κατάπλους έναντι 379...          περισσότερα...

 Η MAKIOS LOGISTICS 

πιστοποιήθηκε από την 

TÜV AUSTRIA Hellas 

βάσει ISO 14064-1 για το 

σύστημα Υπολογισμού και 

Διαχείρισης των Εκπομπών 

Αερίων του Θερμοκηπίου 

που εφαρμόζει, προκειμέ-

νου να αναφέρει το ανθρα-

κικό της αποτύπωμα, χρη-

σιμοποιώντας τις καλύτε-

ρες σχετικές πρακτικές και 

μεθοδολογίες.

Για την πιστοποίηση αυτή, η εταιρεία συνεργάστηκε με την EHSQ 

Development, η οποία έχει εκτενή εμπειρία στην σχεδίαση, εφαρ-

μογή, εκπαίδευση και υποστήριξη πιστοποίησης Συστημάτων Διαχεί-

ρισης Ενέργειας και Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου.

Η MAKIOS LOGISTICS είχε ήδη αρχίσει από το 2019 να προσπαθεί 

να μειώσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, όπως αποδεικνύεται από 

την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων...       περισσότερα...

 Με μεγάλη επιτυχία 

πραγματοποιήθηκε στις 

15 Μαρτίου 2023 το ημερή-

σιο συνέδριο Logistics III 

Β. Ελλάδος  από το Supply 

Chain Institute και με την 

επιστημονική υποστήριξη 

της Planning, στο Grand 

Palace Ηotel. Με έντονη 

διάθεση για networking, 

συναντήθηκε ξανά η 

αγορά Logistics Β. Ελλάδος, μετά από 3 χρόνια λόγω πανδημίας.  

To event διακρίθηκε για την άρτια διοργάνωση, τη μεγάλη συμμε-

τοχή περισσοτέρων από 170 διευθυντικών στελεχών από 80 επιχει-

ρήσεις Β. Ελλάδας...                                                    περισσότερα...

ΟΛΠ: Αύξηση 5,4% στην 
διακίνηση φορτίου κατέγραψε 

ο Προβλήτας Ι το 2022

Πιστοποίηση κατά ISO 14064-1 
για την MAKIOS LOGISTICS

Το ενδιαφέρον του κοινού 
συγκέντρωσε το συνέδριο του Supply 
Chain Institute & της PLANNING στην 
Θεσσαλονίκη με θέμα «Logistics III Β. 

Ελλάδος»

https://www.supply-chain.gr/%ce%bf%ce%bb%cf%80-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-54-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1/
https://www.supply-chain.gr/%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-iso-14064-1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-makios-logistics/
https://www.supply-chain.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5/
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 Η VOYATZOGLOU, κορυφαία εταιρεία στον 

εξοπλισμό αποθηκών, παρουσιάζει το αυτό-

ματο σύστημα κάθετης αποθήκευσης & picking 

VERTIMAG. Το σύστημα κάθετης αποθήκευσης 

VERTIMAG είναι η ιδανική λύση για την εκμε-

τάλλευση του καθ' ύψους αποθηκευτικού χώρου 

και για την ενίσχυση της απόδοσης της διαδι-

κασίας picking και των λοιπών λειτουργιών της 

αποθήκης, μειώνοντας τον απαιτούμενο στο έδα-

φος χώρο αποθήκευσης στο 1/10, σε σύγκριση 

με τα παραδοσιακά συστήματα αποθήκευσης.

Βασικά oφέλη του VERTIMAG:

·Εκμετάλλευση του καθ' ύψους αποθηκευτι-

κού χώρου

·Αποτελεσματική διαχείριση...   περισσότερα...

 Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, ανέ-

θεσε στην SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, την 

υλοποίηση έργου μέτρησης και παρακολούθησης της ενεργει-

ακής απόδοσης των εγκαταστάσεων και ιδιολειτουργούμενων 

πρατηρίων, στο πλαίσιο υποστήριξης του Συστήματος Ενεργει-

ακής Διαχείρισης ISO 50001:2018 που εφαρμόζει.

Το έργο περιλαμβάνει μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση 

μετρητικού εξοπλισμού σε 20 εγκαταστάσεις αποθήκευσης / 

διακίνησης καυσίμων και σταθμών ανεφοδιασμού αεροσκα-

φών, στα κεντρικά γραφεία και σε 158 πρατήρια καυσίμων του 

δικτύου ΚΑΛΥΨΩ. Επίσης, περιλαμβάνει υπηρεσίες παραμετρο-

ποίησης και πρόσβασης σε Cloud IoT πλατφόρμα για την on-

line παρακολούθηση του ενεργειακού προφίλ των παραπάνω 

εγκαταστάσεων, διασύνδεση της πλατφόρμας με τα συστήματα 

της ΕΚΟ, υποστήριξη του έργου καθώς και  εκπαίδευση των 

χρηστών και των διαχειριστών.

Η SingularLogic, έχοντας τη συνολική ευθύνη υλοποίησης του 

έργου, θα συνεργαστεί με την Space Hellas για την εγκατά-

σταση του μετρητικού εξοπλισμού καθώς και με τη SenseOne, 

επίσης, εταιρεία του Ομίλου Space Hellas, για την παρακο-

λούθηση του ενεργειακού προφίλ των εγκαταστάσεων και των 

πρατηρίων της ΕΚΟ με τη λύση EnergySense, η οποία βασίζε-

ται στην Cloud SenseOne IoT Platform...             περισσότερα...

 ÖBB Rail  Cargo Group (RCG) 

and Transportation Management 

Platform Transporeon announce 

their cooperation. Europe’s leading 

rail logistics player and the globally 

established platform will benefit 

equally from the unique partnership 

by integrating RCG’s offerings and 

services on the Transporeon platform. 

Existing and new customers will benefit from the strategic 

collaboration through a range of features that will be successively 

tested, expanded and rolled out on the 

Transporeon platform. These include:

• A fully integrated modus operandi for 

rail and intermodal transports as part 

of the end-to-end supply chain

• Low threshold inquiry, booking 

and execution of rail and intermodal 

transports via the Transporeon platform

• Obtainment of real-time data (position, status, ETA) at 

consignment level...                                             περισσότερα...

SingularLogic:  Ανέλαβε έργο μέτρησης και παρακολούθησης
της ενεργειακής απόδοσης για την ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Booking of RCG rail and intermodal transports on Transporeon platform

VERTIMAG: Αυτόματο σύστημα κάθετης αποθήκευσης & picking

https://www.supply-chain.gr/singularlogic-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b1%ce%b2%ce%b5-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb/
https://www.supply-chain.gr/booking-of-rcg-rail-and-intermodal-transports-on-transporeon-platform/
https://www.supply-chain.gr/vertimagαυτόματο-σύστημα-κάθετης-αποθήκευσ/

