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ο έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη 
πρόταση εφαρμογής τεχνολογιών 
Artificial Intelligence και Robotic 
Process Automation για την αυτο-
ματοποιημένη καταχώρηση παρα-
στατικών στο πληροφοριακό σύ-
στημα της εταιρείας Super Cargo. Η 

εφαρμογή PaperEntry εκπαιδεύεται στο να αναγνω-
ρίζει αυτόματα τις πληροφορίες μέσα από έγγραφα 
και να τις καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα 
της εταιρείας, αντικαθιστώντας πλήρως την ανάγκη 
χειροκίνητης καταχώρησης. Η οριζόντια εφαρμογή 
της λύσης στο σύνολο  των εισερχόμενων παραστα-
τικών της εταιρείας και η ακρίβεια στην εγκυρότητα 
των πληροφοριών που αποθηκεύονται στο σύστημα 
μηχανογράφησης εκσυγχρόνισαν τις διαδικασίες που 
ακολουθούσε η Super Cargo, βελτιστοποίησαν τα μο-
ντέλα επεξεργασίας και εξαγωγής αποτελεσμάτων και 
ενίσχυσαν την ικανότητα προσαρμογής της εταιρείας 
στις αλλαγές της αγοράς.

Η Super Cargo ηγείται στον τομέα της διακίνησης 
φορτίων στην περιοχή της Αδριατικής για περισσό-
τερο από δύο δεκαετίες. Το βασικό της αντικείμενο 
ήταν οι κρατήσεις θέσεων φορτηγών οχημάτων σε 
πλοία. Σύντομα, ίδρυσε παράρτημα στην Ηγουμενί-
τσα και διεύρυνε την παρουσία της πέραν της Αδρι-
ατικής (Μεσόγειος, Δυτική και Βόρεια Ευρώπη). Κλήθηκε τότε, να 
ανταποκριθεί στις ποικίλες απαιτήσεις της διακίνησης οχημάτων 
και φορτίων μεγάλης κλίμακας. 

Το έκανε με επιτυχία, καλύπτοντας όλο το φάσμα των σχετικών 
υπηρεσιών: κρατήσεις σε πορθμεία και πλοία, τελωνειακές διατυ-
πώσεις, ειδικές άδειες διέλευσης, συνοδευτικά οχήματα. Στην πο-
ρεία, η Super Cargo κατάφερε να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύ-
νης με τους συνεργάτες της, ώστε να εξασφαλίζει σταθερά τις πιο 
συμφέρουσες και ενδεδειγμένες λύσεις για τους πελάτες της. Σή-
μερα, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις μεταφορών και διακίνησης 
οχημάτων και φορτίων στην ευρύτερη Μεσόγειο και τις θαλάσσιες 
οδούς προς την Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Παράλληλα, ηγείται 
στην μεταφορά ειδικών φορτίων (Special Transport), έχοντας έναν 
στόλο συνοδευτικών οχημάτων που καλύπτουν ένα γενικότερο φά-
σμα συνοδειών,  αδειών διέλευσης, πλοήγησης και εξειδικευμένων 
διατυπώσεων μέχρι τον τελικό προορισμό.

Η αρχική ανάγκη
H Super Cargo λάμβανε κάθε μήνα πάνω από 4.000 τιμολόγια 

ναύλων (αγορές). Για ένα μικρό υποσύνολο των τιμολογίων, ο έλεγ-
χος των ναύλων πραγματοποιούνταν αυτόματα μέσω διασυνδέσεων 
και document management λύσεων, ενώ τα βασικά στοιχεία του 
κάθε τιμολογίου καταχωρούνταν χειροκίνητα. 

Για το υπόλοιπο σύνολο, ο έλεγχος των ναύλων και η καταχώ-
ρηση των βασικών στοιχείων διεκπεραιωνόταν από υπαλλήλους 
της εταιρείας χειροκίνητα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο έλεγχος 
των ναύλων πραγματοποιούνταν δειγματοληπτικά. Το βασικό πρό-
βλημα της Super Cargo ήταν η αδυναμία υιοθέτησης ενός ενιαίου 
πρωτοκόλλου επικοινωνίας (EDI) με τους προμηθευτές της. Η λύση 
στο πρόβλημα θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη από το πληροφορι-
ακό σύστημα των προμηθευτών, η εξαγωγή δεδομένων να είναι 
ανεξάρτητη από τον τύπο και το είδος των παραστατικών και τέλος 
η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
εταιρείας (>99%). 
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Το έργο 
Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 και ο σκοπός του ήταν η 

πλήρης αυτοματοποίηση της καταχώρησης δεδομένων (automated 
data entry) από τιμολόγια ναύλων στο ERP της Super Cargo.

Η λύση στις παραπάνω απαιτήσεις ήρθε από την Utilize και το προ-
ϊόν PaperEntry. Με την εφαρμογή του PaperEntry, η SuperCargo επε-
ξεργάζεται αυτόματα το σύνολο (100%) των τιμολογίων που λαμβά-
νει έχοντας μηδενίσει την χειροκίνητη καταχώρηση πληροφοριών 
και ελέγχοντας καθολικά το σύνολο των ναύλων που εκδίδονται από 
τους συνεργάτες/προμηθευτές της. Τα δεδομένα που αναγνωρίζο-
νται και αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα της Super Cargo 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
• Λιμάνι αναχώρησης και άφιξης
• Ημερομηνία αναχώρησης και άφιξης
• Πινακίδα οχήματος και συρόμενου 
• Όνομα και επίθετο οδηγού 
• Κόστος ναύλου 
• Αριθμός τιμολογίου 
• Ημερομηνία έκδοσης 
• Εκδότης 
• Κόστος ναύλων 
• Λοιπές πληροφορίες που ενδιαφέρουν την Super Cargo

Το σημείο που το PaperEntry έκανε τη διαφορά αφορά στην δυνα-
τότητα κατανόησης και διαχωρισμού των πολλαπλών ναύλων που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα οχήματα, συρόμενα και αντί-
στοιχα οδηγούς, από ένα τιμολόγιο. Ομοίως, το σύστημα μπορεί και 
αντιλαμβάνεται αν στο όχημα αντιστοιχούν περισσότεροι από ένας 
οδηγοί (συνοδηγοί). 

Το σύνολο των παραστατικών λαμβάνεται σε μορφή PDF μέσω 
του API που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Super Cargo και της Utilize 
για τη λήψη των παραστατικών και την αποστολή των αποτελεσμά-
των. Η διαδικασία αυτή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και το μόνο 
που απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση είναι η εκπαίδευση της μηχανής 

όταν δέχεται νέα παραστατικά και πρέπει να προσδιοριστούν/απο-
σαφηνιστούν λεπτομέρειες με όρους προγραμματισμού, όπως για 
παράδειγμα, ποια από τις 3 ημερομηνίες που έχει το έγγραφο είναι 
η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου και αντίστοιχα ποια η ημερο-
μηνία του ταξιδιού που περιγράφεται στον ναύλο. 

Αποτελέσματα
Από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι τον Ιούνιο του 2022 τα αποτελέ-

σματα είναι:

• 52.529 τιμολόγια ναύλων
• 73.732 σελίδες ναύλων
• 589.856 δεδομένα που αναγνώρισε το PaperEntry
• 99.96% εγκυρότητα αποτελεσμάτων

Τι λέει η Super Cargo για την εφαρμογή
Σπύρος Γεννατάς _ Shareholder, Super Cargo: «To PaperEntry 
μάς βοήθησε να αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες που απαιτούσαν 
σημαντικό χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό μας έδωσε τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους μας, να 
μειώσουμε το διοικητικό κόστος, να βελτιώσουμε τις εσωτερικές 
διαδικασίες και να επικεντρωθούμε στους αναπτυξιακούς στόχους 
μας». 

To Case Study της Super Cargo με το PaperEntry κέρδισε 
την πρώτη θέση και το Χρυσό βραβείο στην διοργάνωση 
Supply Chain Awards 2022 της Boussias. 
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Για την Utilize και το 
PaperEntry 

Η Utilize, με έδρα την Θεσσαλονίκη, προσφέρει λύ-

σεις πληροφορικής και διαχείρισης έργων υλοποιώ-

ντας projects με βάση την καινοτομία και τις τεχνολο-

γίες αιχμής. Ένα από τα προϊόντα της, το PaperEntry, 

αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την αμερικάνικη εται-

ρεία Deep Cognition, πρωτοπόρο εταιρία στην ανά-

πτυξη λύσεων με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Το 

PaperEntry μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα πληρο-

φορίες από έγγραφα, όπως τιμολόγια αγορών, εξό-

δων, φορτωτικές, ναύλους, δελτία αποστολής, εσω-

τερικά έγγραφα κ.ά., και να τις εισάγει στο πληρο-

φοριακό σύστημα της εταιρείας, κάτι που αντικαθι-

στά πλήρως την ανάγκη χειροκίνητης καταχώρησης.


