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Katerina
Karadimitriou
Executive Director
Konica Minolta Business 

Solutions Greece

ΝΑ ΣΥΣΤΗΘΟΥΜΕ 

33 years working, out of which 27 years in Finance
Working as CFO in big multinationals since 2000
Studied in RSM, Erasmus University  
Appointed Executive Director since April 2018

https://www.linkedin.com/in/katerinakaradimitriou/


KONICA MINOLTA – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ
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Πηγή: ServiceNow, 2019

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Οι επιχειρήσεις που δεν υιοθετούν τη ροή εργασίας και την 
αυτοματοποίηση δεν θα μπορούν να λειτουργούν τόσο 
γρήγορα, θα είναι πιο επιρρεπείς σε σφάλματα και θα 
χρησιμοποιούν πληθώρα πόρων.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Εξοικονόμηση χρόνου, μείωση του κόστους εργασίας, εύκολος 
διαμοιρασμός και άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες και η 
εργασία γίνεται με ευελιξία, ταχύτητα και ευφυΐα.

εργαζόμενους αναφέρουν ότι η αυτοματοποίηση στον 
χώρο εργασίας ενισχύει την παραγωγικότητά τους

7 ΣΤΟΥΣ 10 

IT SERVICES

ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ 
ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΑ, ΟΧΙ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΑ

Οι υπηρεσίες ροής εργασίας και αυτοματισμού που προσφέρουμε 
ενοποιούν ανθρώπους, διαδικασίες και συστήματα σε όλη την 
επιχείρηση, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ροή εργασιών, 
εγγράφων και πληροφοριών.

Οι απλοποιημένες, εξελιγμένες διαδικασίες ροής εργασίας επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις να εργάζονται πιο έξυπνα, ενώ οι προσαρμόσιμες λειτουργίες 
και οι δυνατότητες για φορητές συσκευές παρέχουν ευελιξία και μια 
φιλική προς τον χρήστη εμπειρία. Η παρακολούθηση και η ιχνηλάτηση των 
ροών εργασίας διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες διατηρούνται και 
συνεχίζουν να εκτελούνται με υψηλή απόδοση.

Οι υπηρεσίες ροής εργασίας και αυτοματισμού επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις να μεταμορφωθούν στα υψηλότερα επίπεδα ψηφιακής 
ωριμότητας, αξιοποιώντας τα οφέλη της βελτιωμένης μεθοδολογίας 
λήψης αποφάσεων.



των εγγράφων ολοκληρώθηκαν εντός 6 ωρών
και το 79,20% εντός 24 ωρών  

>60%

KONICA MINOLTA BGR
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• Διαδικασία έγκρισης δαπανών
• Διαδικασία τιμολόγησης
• Αρχειοθέτηση εξερχόμενων παραστατικών / δελτίων αποστολής
• Επεξεργασία εισερχόμενων τιμολογίων για αυτόματη εισαγωγή 
στοιχείων στο ERP

RETHINK FINANCIAL MANAGEMENT 

Οριζόντιες Λύσεις

(1) Source: 2019 Intelligent Information Management Benchmark Report
(2) Source: FNFE (national electronic invoicing forum), GS1-global standards

52%
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ 
ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΗΔΗ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΤΑ ΒΡΟΥΝ (1)

71% 94%
ΤΩΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΒΡΟΥΝ 

ΕΥΚΟΛΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ (1)

Οι προκλήσεις των οικονομικών τμημάτων σε αριθμούς

(1)Source: 2019 Intelligent Information Management
Benchmark Report

(2)Source: FNFE (national electronic invoicing forum), GS1-
global standards

(3)Source: State of Work 2020, workfront 2019

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΠΑΡΑ ΤΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥΣ (2)
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• Το 22% των νέων CEOs έχουν προηγούμενη εμπειρία από 
Οικονομική Διεύθυνση

• Το 30% των CEOs που προάγονται εντός της ίδιας εταιρείας 
είναι από την οικονομική διεύθυνση*

FACTS BY HEIDRICK AND STRUGGLES  

*Source: Heidrick & Struggles Route to the Top 2019 – The right CEO for the right time  

https://www.heidrick.com/en/insights/chief-executive-officer/route_to_the_top_2019


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ CFO 
ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ…

Συνήθως οι οικονομικοί διευθυντές: 
1. … γνωρίζουν όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης  από το Α έως το Ω- μέσα και έξω όσο λίγα διευθυντικά 

στελέχη 

2. …. αντιλαμβάνονται και «νιώθουν» περισσότερο από τον οποιονδήποτε τι σημαίνει κερδοφορία και τη 

σημασία της για την ανάπτυξη της επιχείρησης 

3.  …είναι «σκληραγωγημένοι» στην ουσία της υπευθυνότητας, των προθεσμιών και βάζουν προτεραιότητες 

4. … συστηματικά και συνεχώς επιμορφώνονται και μαθαίνουν 

5. … γνωρίζουν καλά από επιχειρησιακά πλάνα και τα στοιχεία που απαρτίζουν ρεαλιστικό τέτοιο πλάνο 

6. …. αντιλαμβάνονται το επιχειρησιακό μοντέλο και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας της εταιρείας και 

συχνά οδηγούν projects τεράστιας σημασίας όπως τον ψηφιακό μετασχηματισμό 



ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ 
ΕΝΑΣ CFO ΣΕ CEO;

 Καταρχάς χρειάζεται να το θέλει…..

 Ηγεσία και Πάθος

 Συνεχής επένδυση στη γνώση και στην ανατροπή των μοτίβων σκέψης  

 Μετατόπιση ενέργειας από την τυπική αναφορά του αποτελέσματος (reporting) στην ουσιαστική 

διαμόρφωσή του (delivering the result) 

 Διαδικασία λήψης απόφασης και η έννοια του ρίσκου

 Εστίαση στην αξία, όχι πλέον στο κόστος 

 Κερδοφορία και Πελατο-κεντρικότητα

 We are all in SALES NOW!

 Επιχειρώντας και επιδρώντας θετικά όπου μπορούμε

 Με λίγα λόγια είναι μια αλλαγή ταυτότητας…



ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΘΑ ΠΩ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 ..αυτό που είχε πει η former CEO της Pepsico to 2014, Indra Nooyi :

 Οι CFOs εκτελούν τέλεια μια παρτιτούρα ακολουθώντας τους κανόνες της μουσικής

 Οι CEOs γράφουν τη δική τους μουσική
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THANK YOU

どうもありがとうございました

VIELEN DANK

NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
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