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Μεσαίου Μεγάθους Επιχείρηση από την 
Αυστρία 

Πλαίσιο της Εταιρείας και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας  
    
 
Αυτή είναι μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2007 και απασχολεί 
περίπου 100 υπαλλήλους που ειδικεύονται στην τεχνολογία μέτρησης. Η 
εταιρεία παράγει εξοπλισμό μέτρησης με ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Με 
μεθόδους μέτρησης στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπου αφορούν κυρίως 
μετρήσεις χάσματος και συμψηφισμού. Όπου απαιτούνται οπτικές μέθοδοι 
μέτρησης, η εταιρεία είναι μέρος της ΕΑ. 

 
Ψηφιοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
 
Η εταιρεία διαθέτει υψηλό επίπεδο ψηφιοποίησης. Η συζήτηση με την 
μηχανολογία, με τον κατασκευαστή του μηχανήματος, σχετικά με ανταλλαγές 
σχεδίων, λειτουργεί ψηφιακά. Στο τέλος του έργου, μετά την τελική αποδοχή, ο 
συνεργάτης της αλυσίδας εφοδιασμού λαμβάνει τα πλήρη αρχεία βήματος, 
δηλαδή τα πλήρη τρισδιάστατα αρχεία κατασκευής. 

 
Διαχείριση Κινδύνου 
 
Υπάρχει μια δομημένη προσέγγιση και κάθε μάνατζερ είναι από μόνος του 
υπεύθυνος. 

 
Πρακτική Διαχείρισης Κινδύνου: Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να 
ολοκληρώσουν μια συγκεκριμένη εκπαίδευση. Μέσα στην εταιρεία οι ρόλοι 
χωρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, πραγματοποιείται τακτική εκπαίδευση και 
πραγματοποιούνται διαδικτυακές δοκιμές σε θέματα ασφάλειας δεδομένων και 
διαφθοράς. Σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο, υπάρχουν 
συγκεκριμένες οδηγίες. Όλοι οι υπολογιστές είναι κρυπτογραφημένοι. 
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Κίνδυνος: Επί του παρόντος, η εταιρεία εκτίθεται κατά κύριο λόγο σε κινδύνους 
που σχετίζονται με την διαρροή γνώσεων και τον COVID-19. 

 
o Λειτουργικός Κίνδυνος. Δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένοι κίνδυνοι. 
o Οικονομικός Κίνδυνος. Δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένοι κίνδυνοι. 
o Κίνδυνοι της αγοράς. Δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένοι κίνδυνοι. 
o Κίνδυνοι στον Κυβερνοχώρο. Δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένοι 

κίνδυνοι. 
o Κίνδυνοι σχετικοί με τον COVID-19: Λόγω του COVID-19, ορισμένα 

επόμενα βήματα καθυστερούν, η επέκταση της εταιρείας 
επιβραδύνεται, οι αβεβαιότητες με τους συνεργάτες της ΕΑ και οι 
παραγγελίες είναι δύσκολο να προβλεφθούν. 

o Κίνδυνος Τεχνογνωσίας/νομικός: Τα προκαταρκτικά σχέδια 
διαβιβάζονται στον πελάτη και ο πελάτης υποβάλλει μεμονωμένες 
ερωτήσεις. Μέσα στην εταιρεία, συζητείται η τρέχουσα μηχανική και 
μετά παράγεται ένα προσχέδιο. Στο τέλος, μπορεί να υπάρχουν 
πολλά σχέδια στην εταιρεία. Αυτά κοινοποιούνται εν μέρει στον 
πελάτη. Ο πελάτης θα μπορούσε να συνδυάσει πολλά σχέδια και να 
ζητήσει λύσεις που δεν είναι τεχνικά εφικτές. Επομένως, ο χειρισμός 
των δεδομένων πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά, καθώς επίσης 
υπάρχει και ο κίνδυνος μίμησης. 

 
Οφέλη της διαχείρισης κινδύνου: Οι ανεπιθύμητες διαρροές γνώσεων μπορούν 
να συμβούν συνεχώς στις ΕΑ. Όσον αφορά τους κινδύνους στην ανταλλαγή 
δεδομένων: η αποστολή του μέγιστου απαραίτητου σε κάποιον είναι ο μόνος 
τρόπος για να εργαστείτε ιδανικά, δήλωσε αυτή η εταιρεία. 
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