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Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία
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Επενδύσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαµβάνει τη
συλλογή στοιχείων, τον προγραµµατισµό και την
υλοποίηση.

ERP Systems

Οι πρώτες µεγάλες επενδύσεις αφορούσαν στο ανθρώπινο
δυναµικό, µηχανήµατα, αυτοµατισµούς, συστήµατα
παραγωγής και γενικότερα στην υλοποίηση σχεδίων και
προγραµµάτων. Αυτό ήταν πολύ λογικό, γιατί πρώτα πρέπει
να σχεδιασθεί και αναπτυχθεί το προϊόν και µετά να βελτιωθεί
ο προγραµµατισµός της παραγωγής του και η διανοµή του.
Ακολούθως, τα ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης
επιχειρησιακών πόρων (ERP) προσέλκυσαν το ενδιαφέρον
των µεγαλυτέρων εταιριών λογισµικού (SAP, Oracle, Microsoft
κλπ), οπότε δηµιουργήθηκαν εντυπωσιακά συστήµατα και
έγιναν πολύ σηµαντικές επενδύσεις. Η αποτελεσµατικότητα
ενός συστήµατος προγραµµατισµού εξαρτάται άµεσα από την
ταχύτητα και ορθότητα εισαγωγής στοιχείων στο σύστηµα.
Η τελευταία επανάσταση στην αυτοµατοποίηση της συλλογή
στοιχείων έγινε πριν 25 περίπου χρόνια και αφορούσε στα
barcodes. Έκτοτε η διάδοση των προηγµένων συστηµάτων
προγραµµατισµού πόρων δηµιούργησε την ανάγκη για
ταχύτερη και πιο αυτοµατοποιηµένη εισαγωγή στοιχείων από
αυτή που µπορούν να προσφέρουν τα barcodes. Αυτή την
ανάγκη έρχεται να καλύψει το RFID.
Ο κύκλος της εφοδιαστικής αλυσίδας αρχίζει µε την εισαγωγή
στοιχείων, συνεχίζει µε τον προγραµµατισµό και καταλήγει µε
την υλοποίηση του πλάνου. Η τεχνολογία RFID συνεισφέρει
στον συντονισµό και αριστοποίηση και των τριών αυτών
φάσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

RFID
Barcode

Ανθρώπινο δυναµικό, Μηχανήµατα,
Αυτοµατισµοί, Ροµποτική, Μέθοδοι
και Συστήµατα.
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Τι είναι το RFID;
•

RFID σηµαίνει Radio Frequency Identification

•

Το RFID είναι ένα σύστηµα αυτόµατης συλλογής
πληροφοριών (ADC Automated Data Collection) που
επιτρέπει σε επιχειρήσεις να κινούν και να διαβάζουν
ασύρµατα δεδοµένα που τους ενδιαφέρουν.

•

Χρησιµοποιεί ραδιοκύµατα για να αναγνωρίζει και να
προσδιορίζει την θέση αντικειµένων.

•

Συµπληρώνει τις εφαρµογές των barcodes, τα οποία και
βαθµιαία θα αντικαταστήσει.

•

Μιλώντας γενικότερα, είναι µία τεχνολογία, που παρέχει µία
άνευ προηγουµένου ορατότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα
και κάνει πρακτικά δυνατή την ανιχνευσιµότητα των
προϊόντων.

•

Ο πιο κοινός τρόπος αναγνώρισης αντικειµένων µε RFID είναι
η αποθήκευση ενός σειριακού αριθµού σε ένα µικροτσίπ στο
οποίο έχει προσαρτηθεί µια κεραία, που αναγνωρίζει
µονοσήµαντα ένα αντικείµενο. Ο συνδυασµός µικροτσίπ και
κεραίας λέγεται ποµποδέκτης (transponder) η ετικέτα RFID
(RFID tag). Η κεραία καθιστά δυνατή τη µεταφορά του
σειριακού αριθµού σε ένα αναγνώστη (reader). Ο
αναγνώστης µετατρέπει τα ραδιοκύµατα του ποµποδέκτη σε
ψηφιακές πληροφορίες, τις οποίες µεταφέρει σε κάποιο
υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση.

•

To RFID αυτοµατοποιεί και βελτιώνει τη συλλογή στοιχείων
και πληροφοριών που µέχρι τώρα γίνονταν µε τα barcodes.
Προς το παρόν και για τα επόµενα χρόνια συµπληρώνει τα
barcodes, τα οποία θα αντικαθιστά στον βαθµό που θα
επιτρέπει η σχέση κόστους εφαρµογής της τεχνολογίας και
των προσδοκόµενων οικονοµικών αποτελεσµάτων.
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Η Ιστορία του RFID
Το RFID χαρακτηρίζεται σαν η παλαιότερη νέα τεχνολογία, γιατί οι ρίζες της ξεκινούν από τον Β’ Παγκόσµιο
πόλεµο, κατά την διάρκεια του οποίου Γερµανοί, Ιάπωνες, Αµερικανοί και Σύµµαχοι χρησιµοποιούσαν το
ραντάρ, που είχε ανακαλυφθεί το 1935 από τον Σκωτσέζο φυσικό Sir Robert Alexander Watson-Watt για
να ενηµερώνονται για την προσέγγιση των αεροπλάνων. ∆εν υπήρχε όµως τρόπος να προσδιορίσουν ποια
αεροπλάνα ήταν του εχθρού και ποια όχι. Οι Γερµανοί πρώτοι παρατήρησαν ότι το ραδιοσήµα άλλαζε, όταν
οι πιλότοι τους έκαναν µανούβρες καθώς προσέγγιζαν στη βάση. Αυτή την παρατήρηση χρησιµοποίησαν
για να αναγνωρίζουν τα δικά τους αεροπλάνα. Αυτό ήταν ουσιαστικά το πρώτο παθητικό σύστηµα RFID.
Αργότερα, µια οµάδα Βρετανών µε επί κεφαλής τον Watson-Watt ανέπτυξε το πρώτο το ενεργό σύστηµα
RFID για την συστηµατική αναγνώριση φιλικών και εχθρικών αεροπλάνων.
Κατά τις δεκαετίες του 50 και 60, οι επιχειρήσεις άρχισαν να χρησιµοποιούν αντικλεπτικά συστήµατα (EAS
– Electronic Article Surveillance), τα γνωστά «κόκαλα» που βλέπουµε σήµερα στα µαγαζιά ένδυσης και
υπόδησης για να αναγνωρίζουν αν κάτι έχει αγορασθεί νόµιµα ή όχι.

Sir Robert Alexander Watson-Watt

Σταθµός στην τεχνολογία RFID ήταν το 1999, όταν οι Uniform Code Council, EAN International, Procter &
Gamble και Gillette χρηµατοδότησαν το Κέντρο Αυτόµατης Αναγνώρισης (Auto ID Center ) στο MIT µε
σκοπό την δραµατική µείωση του κόστους εφαρµογής της τεχνολογίας, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί
από την Βιοµηχανία και το Εµπόριο.
Ο επόµενος σταθµός είναι το 2003 όταν η WalMart, η µεγαλύτερη Εταιρία στον κόσµο, ανακοίνωσε ότι από
1/1/2005 οι 100 µεγαλύτεροι προµηθευτές της οφείλουν να την εφοδιάζουν µε κιβώτια και παλέτες
µαρκαρισµένες µε RFID.
Σήµερα το κόστος του RFID έχει µειωθεί δραµατικά και έχουν καλύτερα υπολογιστεί τα πλεονεκτήµατα που
παρέχει. Στις 30/04/2007 στο RFID Journal Global Conference η WalMart (CIO Rollin Ford ) ανακοίνωσε ότι
το RFID έχει:
• Μειώσει το ελλείψεις κατά 30%
• Αυξήσει πωλήσεις κατά 2%
• Βελτιώσει την ακρίβεια των απογραφών κατά 41%.
Επί πλέον µέχρι τότε η Walmart είχε εξοπλίσει ήδη 1.400 καταστήµατα της µε την τεχνολογία ενώ στα 700
καταστήµατα της SamsClub απαιτείται η χρήση τεχνολογίας RFID από όλους τους προµηθευτές της σε
επίπεδο τεµαχίου.
Στο ίδιο συνέδριο η P&G και η Kimberly Clark ανακοίνωσαν ότι έχουν υπολογίσει ότι λόγω του RFID
υπάρχει βελτίωση των προωθητικών ενεργειών τους µέσα στο κατάστηµα κατά 20%. Την ίδια στιγµή, το
Αµερικάνικο υπουργείο αµύνης εξοπλίζει µε τεχνολογία RFID 1.567 εγκαταστάσεις.

Τεχνολογία RFID: 6

Σύγκριση RFID µε Barcodes
Ιδιότητες

Bar Code

RFID

Παραδείγµατα

Οπτική επαφή

Ναι

Όχι

Αριθµός αναγνωριζοµένων
αντικειµένων

Ένα

Πολλά

Αυτοµατισµός και ακρίβεια

Απαιτείται ανθρώπινη
παρέµβαση

Πλήρης
αυτοµατοποίηση

Γρήγορη και αλάνθαστη µέτρηση αποθέµατος

Ανθεκτικότητα

Μικρή

Μεγάλη

Σωστή λειτουργία σε οποιεσδήποτε συνθήκες

Χωρητικότητα

Μικρή

Μεγάλη

Μπορεί να περιέχει όλη την απογραφή ενός
container

Μεταφορά δεδοµένων

Μόνο διαβάζει

∆ιαβάζει και
γράφει

Συνεχής ενηµέρωση µέσα στην εφοδιαστική
αλυσίδα

Τα αντικείµενα αναγνωρίζονται όπως έρχονται,
απροσανατόλιστα
Αναγνώριση και µέτρηση του περιεχοµένου ενός
container σε δευτερόλεπτα

Τι χρειάζεται για να λειτουργήσει το RFID;
Ποµποδέκτες

• Μικροτσίπ για αποθήκευση
στοιχείων
• Κεραία για µεταφορά στοιχείων
• Με ή χωρίς µπαταρία

Αναγνώστες

• Παραλαµβάνουν στοιχεία και τα
προωθούν στο κεντρικό σύστηµα
• Παραλαµβάνουν στοιχεία από το κεντρικό
σύστηµα και ενηµερώνουν τις ετικέτες

Εκτυπωτές

• Εκτύπωση & Προγραµατισµός
Ετικετών RFID

Λογισµικό & Υπηρεσίες
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Ποµποδέκτες – Ενεργοί & Παθητικοί
Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εφαρµογής και το φυσικό περιβάλλον µπορούν να χρησιµοποιηθούν
ποµποδέκτες µε µπαταρία (ενεργοί) ή χωρίς µπαταρία (παθητικοί)

Παθητικοί Ποµποδέκτες

Ενεργοί Ποµποδέκτες

Οι παθητικοί ποµποδέκτες δεν έχουν δική τους πηγή ενέργειας
(µπαταρία) και εποµένως όλη η ενέργεια, που απαιτείται για την
λειτουργία τους πρέπει να έρχεται από το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο
του αναγνώστη. Ανάλογα µε την χρησιµοποιούµενη συχνότητα και
την εκπεµπόµενη ενέργεια του αναγνώστη, η ακτίνα δράσης του
ποµποδέκτη κυµαίνεται από µερικά εκατοστά µέχρι 10 µέτρα. Το
µικροτσίπ αποθηκεύει τις πληροφορίες του προϊόντος στο οποίο είναι
τοποθετηµένος ο ποµποδέκτης. Όταν αυτός βρεθεί κοντά σε ένα
αναγνώστη RFID, η κεραία µεταφέρει τις πληροφορίες αυτές στον
επεξεργαστή του αναγνώστη.

Οι ενεργοί ποµποδέκτες έχουν ενσωµατωµένη µπαταρία, που τους
προµηθεύει όλη η µέρος της απαιτούµενης ενέργειάς για επικοινωνία
µε τους αναγνώστες. Αυτό συνήθως έχει σαν συνέπεια να έχουν
µεγαλύτερο µέγεθος και τιµή, αλλά και µεγαλύτερη ακτίνα δράσης
( µέχρι 100 µέτρα)
Παραδείγµατα:
• Ποµποδέκτες διοδίων
• Ποµποδέκτες ασφαλείας containers

Το µικροτσίπ
αποθηκεύει και
παρέχει τις
απαιτούµενες
πληροφορίες.

Μικροτσίπ
Κεραία

Περίβληµα

Ποµποδέκτης
HF

Η κεραία δέχεται και στέλνει
πληροφορίες από και προς τον
αναγνώστη και µεταβιβάζει την
απαραίτητη ενέργεια από τον
αναγνώστη στο µικροτσίπ

Το περίβληµα
προστατεύει το
µικροτσίπ και την
αντένα και
καθιστά δυνατή
την οπτική
αναγνώριση

Ποµποδέκτης
UHF
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Αναγνώστες Σταθεροί και Φορητοί
Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εφαρµογής και το φυσικό περιβάλλον µπορούν να χρησιµοποιηθούν
σταθεροί ή φορητοί αναγνώστες RFID

Σταθεροί Αναγνώστες

Φορητοί Αναγνώστες

Οι εφαρµογές των σταθερών αναγνωστών προορίζονται συνήθως
για τον έλεγχο εµπορευµάτων σε πύλες, σε µεταφορικές ταινίες, σε
σταθµούς ανά-συσκευασίας παλετών και σε σταθµούς shrink-wrap.
Η σταθερή πηγή ενέργειας τους επιτρέπει να έχουν µεγάλη ακτίνα
ανάκρισης για εκτεταµένα χρονικά διαστήµατα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις οι αναγνώστες είναι µονίµως σε λειτουργία. Οι σταθεροί
αναγνώστες αποτελούνται από την κύρια µονάδα επεξεργασίας η
οποία συνδέεται είτε µε LAN/WLAN, είτε µε RS232 µε τα υπόλοιπα
συστήµατα και µε κεραίες η οποίες κάνουν δυνατή την επικοινωνία
µε τους ποµποδέκτες.

Οι φορητοί αναγνώστες ευδοκιµούν σε εφαρµογές όπου η ευκινησία
και αυτονοµία από το υπόλοιπο σύστηµα είναι απαραίτητη. Οι
αναγνώστες αποτελούνται από ένα φορητό PC / αναγνώστη ο οποίος
έχει ενσωµατωµένη µία κεραία. Πολλές φορές αυτοί συνδυάζονται και
µε barcode scanners.
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Πως λειτουργεί το RFID;
1. Αναγνώστης ανιχνεύει την
περιοχή για ετικέτες RFID

2. Οι ετικέτες
απαντούν στην
ανίχνευση του
αναγνώστη
µεταδίδοντας τον
σειριακό αριθµό τους
(αριθµό ταυτότητάς
τους)

3. Η σύνδεση του
αναγνώστη µε τον
RFID Server µπορεί
να γίνει ενσύρµατα η
ασύρµατα

4. Οι πληροφορίες
µεταφράζονται από ένα
ενδιάµεσο λογισµικό
σύστηµα, ώστε να γίνουν
κατανοητές από το κεντρικό
σύστηµα της εφαρµογής.
Τεχνολογία RFID: 10

Εφαρµογές RFID
Η Business Effect A.E. προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις RFID σε κάθε τύπου επιχειρήσεις
Λύση RFID για κέντρα διανοµής, αποθήκες
και αλυσίδες καταστηµάτων

•
•
•
•
•
•
•

Αυτοµατοποίηση διαδικασιών
Ελαχιστοποίηση λαθών
Μείωση ελλείψεων
Γρήγορες και συχνότερες απογραφές
Μείωση επαναληπτικών παραγγελιών
Γρήγορες & σωστές φορτώσεις
Μείωση κόστους λειτουργίας

Λύσεις RFID για µικρές αποθήκες και
καταστήµατα

• Αυτόµατη καταγραφή διακίνησης προϊόντων αποθήκης
σε πραγµατικό χρόνο
• ∆ραστική µείωση του απαιτούµενου χρόνου
απογραφής
• Μείωση λαθών απογραφής
• Χαµηλό κόστος απαιτούµενης επένδυσης
• Μείωση κόστους λειτουργίας αποθήκης και
καταστήµατος
• Γνώση αποθέµατος σε πραγµατικό χρόνο
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Business Effect ΑΕ
Λεωφ. Μαραθώνος & Αγ. Αθανασίου
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