
Συνοπτική Περιγραφή της 
Διαδικασίας:

Το προσωπικό της B.I. 
Aλμπάνης Α.Ε. έρχεται στην 
αποθήκη ή το κατάστημα τη 
συμφωνημένη μέρα και ώρα. 
Μαζί τους οι απογραφείς 
φέρνουν και τον αναγκαίο 
μηχανογραφικό εξοπλισμό 
για τις απαιτούμενες 
εργασίες.

Η κυρίως διαδικασία της 
απογραφής είναι γρήγορη 
και δοκιμασμένη. Ο 
απογραφέας ενημερώνει 
τον Η/Υ χειρός για τον 
τομέα της αποθήκης και 
το ιδιαίτερο ράφι που 
πρόκειται να απογράψει. 
Στη συνέχεια, με τον Η/Υ 
χειρός «σαρώνει» τους 
γραμμωτούς κωδικούς 
των προϊόντων που 
βρίσκονται στο ράφι 
ή τον προσδιορισμένο 
αποθηκευτικό χώρο. 
Υπάρχει η δυνατότητα 
επιλογής μεταξύ του 
σκαναρίσματος κάθε ενός 
προϊόντος ξεχωριστά και 
του σκαναρίσματος κάθε 
ξεχωριστού κωδικού, 
που ακολουθείται από 
πληκτρολόγηση της 
ποσότητας. Όταν ο 
απογραφέας ολοκληρώσει 
την απογραφή του 
συγκεκριμένου τομέα, 
ενημερώνει και πάλι τον Η/Υ 
χειρός για τον τομέα που 
πρόκειται να απογράψει.

Στο τέλος της ημέρας, 
τα στοιχεία που έχουν 
καταγραφεί μεταφέρονται 
στο κεντρικό μηχανογραφικό 
σύστημα. Η επιχείρηση 
γνωρίζει πια όχι μόνο 
την ακριβή ποσότητα των 
αποθεμάτων της, αλλά και 
τον ακριβή χώρο που αυτά 
είναι τοποθετημένα.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ ΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μη δίνει τη μέγιστη προσοχή στην καταμέτρηση των χρημάτων 
που διαθέτει. Το να κρατάει κανείς το ταμείο του τακτοποιημένο, καθώς και το να έχει κάθε 
στιγμή σαφή εικόνα των διαθεσίμων του, αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Ωστόσο, πάρα πολλές επιχειρήσεις στην πραγματικότητα έχουν ελλιπή εικόνα 
του πραγματικών ποσών που διαθέτουν. Κι αυτό, γιατί έχουν ελλιπέστατη εικόνα του στοκ τους. 
Τα αποθηκευμένα εμπορεύματα είναι οργανικό κομμάτι του κεφαλαίου μιας επιχείρησης. Το 
να μην ξέρεις τι έχεις στην αποθήκη σου σημαίνει στην πραγματικότητα ότι δεν ξέρεις πόσα 
χρήματα έχεις στο ταμείο σου.
Η Β.Ι. Αλμπάνης Α.Ε. έρχεται να δώσει τέρμα στις πλημμελείς απογραφές εμπορευμάτων. Με 
τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, καθώς και με εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, αναλαμβάνει 
τη διεξαγωγή των απογραφών σας γρήγορα, υπεύθυνα και, προπάντων, με ακρίβεια. Το 
εκπαιδευμένο προσωπικό της Β.Ι. Αλμπάνης Α.Ε. έρχεται στην αποθήκη ή στο κατάστημά 
σας, και με τους πλέον προηγμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές χειρός καταγράφει τα 
εμπορεύματά σας χωρίς να διακοπεί ή να αναστατωθεί η λειτουργία της επιχείρησης.
Σωστή και σε τακτά χρονικά διαστήματα επαναλαμβανόμενη απογραφή σημαίνει πρώτα απ’ όλα 
ότι αποκτάτε λεπτομερή εικόνα του εταιρικού ενεργητικού.
Επιπλέον, έχει σαν αποτέλεσμα την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον πελάτη, 
όπως επίσης και τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης. Λανθασμένη 
τροφοδοσία κι έλλειψη των κατάλληλων εμπορευμάτων σημαίνει απώλεια τζίρου και παροχή 
ευκαιριών στον ανταγωνισμό.
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