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Trenkwalder Group stocktaking υπηρεσίες
Διαπιστευμένες υπηρεσίες απογραφής εμπορευμάτων και παγίων

Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, 
εγγυόμαστε την έγκυρη καταγραφή των αποθεμάτων με 

ασφάλεια και ταχύτητα μέσω αποκλειστικά σχεδιασμένων 
για κάθε επιχείρηση συστημάτων και μεθοδολογίας 

απογραφής.

ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

μέσω έγκυρης και 
ακριβής διαχείρισης 

των αποθεμάτων 
εμπορεύματος

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

καταμέτρηση εν ώρα 
λειτουργίας του 

καταστήματος και 
περιορισμός κόστους 

μισθοδοσίας

ΟΡΘΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

υψηλής ποιότητας 
απογραφές μέσω 

λογισμικού & εξοπλισμού 
τελευταίας τεχνολογίας 

από εξειδικευμένο 
προσωπικό 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ

γρήγορος 
προσδιορισμός 
προβληματικών 

τομέων και μέτρων 
πρόληψης



Trenkwalder Group stocktaking υπηρεσίες
Αξιόπιστα γρήγορες αναφορές - μηδενικά ποσοτικά και ποιοτικά λάθη

Γρήγορη ανάληψη 
δράσης με την 

εξειδικευμένη και 
δυναμική οργανωτική 

μας δομή

Ηγετική παρουσία 
στην αγορά της 

απογραφής 
αποθεμάτων

Μοναδική 
εξειδίκευση στον 

κλάδο των 
πετρελαιοειδών 

Ειδικά σχεδιασμένες 
λύσεις και αναφορές 

για κάθε πελάτη, 
προσαρμοσμένες 
στις εσωτερικές 

διαδικασίες ελέγχου 
του

Γιατί να επιλέξετε την Trenkwalder Group



Trenkwalder Group stocktaking υπηρεσίες
Προηγμένης τεχνολογίας πολλαπλών δυνατοτήτων εξοπλισμός και λογισμικό

Trenkwalder 
Group

Εξοπλισμός

Λογισμικό

Μέθοδος

Οριζόντια

Κάθετα

Scanner 
Motorola MC 

2180

Με δυνατότητα πλήρους ενσωμάτωσης 
στα συστήματα των πελατών 



Trenkwalder Group stocktaking υπηρεσίες
Προηγμένη κυκλική απογραφή μέγιστης οικονομίας κόστους

Αξιοπιστία
Ταχύτητα

Αυτονομία

✓ Εντοπισμός εξατομικευμένων πελατειακών αναγκών και 
συνθηκών απογραφής για τη διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της επιχείρησης και του ορθού προγραμματισμού  
των επί μέρους ενεργειών.

✓ Σχεδιασμός, κωδικοποίηση και σήμανση του φυσικού χώρου 
αποθήκης και καταστήματος .

✓ Συντονισμένη υλοποίηση απογραφής εντός προκαθορισμένων 
χρονικών πλαισίων.

✓ Αυτοματοποιημένη σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων 
απογραφής 



Trenkwalder Group stocktaking υπηρεσίες
Σχεδιασμός και διεξαγωγή κυκλικής φυσικής απογραφής

Οι ομάδες εργασίας μας είναι άρτια εκπαιδευμένες και διαθέτουν πολυεπίπεδη εμπειρία στην 
ακριβή καταμέτρηση και σκανάρισμα των προϊόντων.

✓ Παράδοση λίστας αποθεμάτων –την πρώτη φορά- (κωδικός προϊόντος, περιγραφή, 
barcode) σε μορφή excel από τον πελάτη την προηγούμενη ημέρα από την απογραφή.

✓ Ενημέρωση φορητών τερματικών (περιέχουν το λογισμικό καταμέτρησης) με τη λίστα 
αποθεμάτων.

✓ Έλεγχος χώρων καταγραφής από τον επιβλέπων της απογραφής και τον εξουσιοδοτημένο 
υπάλληλο του πελάτη.

✓ Διαχωρισμός χώρων καταγραφής από αριστερά προς τα δεξιά, και από πάνω προς τα κάτω.
✓ Τοποθέτηση ειδικών επισημάνσεων απογραφής (περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες: κατάστημα, ημερομηνία, barcode, περιοχή) και έναρξη απογραφής.
✓ Σάρωση των προϊόντων ένα προς ένα.
✓ Με την ολοκλήρωση κάθε περιοχής, φυσική μέτρηση των προϊόντων ένα προς ένα και 

σύγκριση με τις αναγνώσεις των scanners για την πιστοποίηση της ορθής καταμέτρησης.
✓ Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά ανάμεσα στις ενδείξεις των scanners και των 

φυσικών μετρήσεων σε οποιαδήποτε περιοχή, η συγκεκριμένη περιοχή αναφέρεται και 
ελέγχεται από τον υπεύθυνο της απογραφής. Η εργασία αυτή εκτελείται σε όλες τις 
περιοχές.

✓ Κατά την ολοκλήρωση, συνολικός έλεγχος του καταστήματος από τον υπεύθυνο της 
απογραφής και τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του πελάτη για τη διασφάλιση της 
μέτρησης όλων των περιοχών.

✓ Αποχώρηση καταμετρητών, παράδοση των scanners, και σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων



Ευχαριστούμε.

infogreece@trenkwalder.com
TrenkwalderGroup Hellas

Υψηλάντου 63, Κολωνάκι,
115 21 Αθήνα

T: +30(210)6124-300
infogreece@trenkwalder.com

https://gr.trenkwalder.com


