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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ TOSHIBA- QUANTAS Computers 



 Η Toshiba  προήλθε από την συγχώνευση δύο κορυφαίων Ιαπωνικών 
εταιριών το 1978.  

 
 Για περισσότερα από 125 χρόνια, η Toshiba διαδραματίζει ηγετικό 

ρόλο μεταξύ των μεγαλύτερων και πιο δραστήριων βιομηχανικών 
επιχειρήσεων της Ιαπωνίας. Από τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες και 
τις υπερ-ταχείες αμαξοστοιχίες μέχρι τα κινητά τηλέφωνα και τις 
νανοτεχνολογίες, έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη για τις τηλεοράσεις, 
τους φορητούς υπολογιστές, τα DVD players και τις αντίστοιχες 
ηλεκτρονικές συσκευές τεχνολογίας αιχμής.  

 Με τεχνολογίες που προέρχονται από περισσότερα από 30 διαφορετικά 
εργαστήρια R&D (Έρευνας & Ανάπτυξης) και πάνω από 300 
θυγατρικές εταιρείες, έχει διαμορφώσει μια επιβλητική παρουσία και 
τεχνολογική ηγεσία που έχει οδηγήσει σε πολλές παγκόσμιες πρωτιές. 



1921 Εφεύρεση της 1ης λάμπας με διπλό ηλεκτρικό καλώδιο. 
1959 Εφεύρεση του 1ου VTR. 
1979 Εφεύρεση του 1ου οπτικού δίσκου αποθήκευσης. 
1984 Εφεύρεση της flash memory. 
1985 Η Toshiba κατασκευάζει το 1ο laptop στον κόσμο. 
1991 Η Toshiba κατασκευάζει την 1η οθόνη TFT. 
1994 Κατασκευάζεται ο 1ος φορητός Pentium. 
1995 Δημιουργία του βασικού concept του 1ου DVD player. 
1996 Κατασκευάζει το 1ο laptop με CD-ROM. 
1998 Κατασκευάζει το 1ο laptop με DVD-ROM στον κόσμο. 
2000 Η Toshiba κατασκευάζει το 1ο laptop με CD-RW. 
2001 Η Toshiba κατασκεύασε το 1ο laptop με Wi-Fi. 
2004 Ανέπτυξε το μικρότερο σκληρό δίσκο (HDD) στον κόσμο (0,85΄΄), με 

χωρητικότητα 2GB.  
2005 Κατασκεύασε τον 1ο Projector τεχνολογίας LED. 
2006 Παρουσίασε το 1ο next-gen High Definition DVD player.  
 



 Ταχύτερους ανελκυστήρες στον κόσμο για το 
υψηλότερο κτήριο του κόσμου. 

  Ο φορητός υπολογιστής Qosmio αποδεικνύει πώς 
μπορεί να αξιοποιήσει την εξειδίκευση της 
εταιρείας στα υπολογιστικά συστήματα και τις 
ηλεκτρονικές συσκευές καταναλωτικής χρήσης με 
στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης καταναλωτικής 
ζήτησης για απλές, προσωπικές λύσεις ψυχαγωγίας.  



 Προσπαθούν να μετριάσουν το αντίκτυπο της 
παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας λόγω του 
φαινομένου του θερμοκηπίου με τους εξής τρόπους: 

 ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα για την ηλιακή 
ηλεκτρική παραγωγή 

 μια νέα γενιά καινοτόμων επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών για τις βιομηχανιες και τα αυτοκίνητα 

 και τα συστήματα φωτισμού LED φιλικών προς το 
περιβάλλον 



1 Toshiba 64.1% 4,323.0 
2 Siemens 24.2% 1,633.0 
3 Fuji Electric 

Systems 
4.2% 286.0 

4 General 
Electric 

4.2% 285.0 

5 Dresser-
Rand 

1.5% 101.3 

Others 1.8% 112.3 
Total 100% 6,740.6 



 Η Toshiba τα προηγούμενα έτη παρουσίαζε 
σημαντικές βελτιώσεις στα κέρδη της σε σχέση με 
άλλες Ιαπωνικές εταιρίες και εκτιμάται ότι το 2011 
θα αυξήσει τα κέρδη της στα 70 δισεκατομμύρια 
Γεν. 



Σύγκριση των αποτελεσμάτων των 
ετών 07-08-09 τους μήνες 
Απρίλιο ως Δεκέμβριο  

 Χαμηλότερες πωλήσεις σε όλους 
τους τομείς της επιχείρησης. 
 

 Το έτος 2008 υπήρχαν απώλειες 
στα εισοδήματα άλλα το 2009 
έγιναν προσπάθειες και 
βελτιώθηκε. 
 

 Παρατηρούμε ότι το καθαρό 
κέρδος το 2008 μειώθηκε κατά 
πολύ. Το 2009 βελτιώθηκε η 
πορεία της επιχείρησης κατά 91.3 
δισεκατομμύρια  



 H Toshiba αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική και ευέλικτη 
σχετικά με την κερδοφορία της και κατάφερε να μειώσει 
κατά πολύ τον ρυθμό της καθοδικής πορείας της συγκριτικά 
με το προηγούμενο έτος. 
 



 Ιδρύθηκε το 1988 στην Ταιβάν. 
 Μεγαλύτερος OEM κατασκευαστής notebooks. 
 Δικτυακά συστήματα, οικιακή ψυχαγωγία, κινητή τηλεφωνία, 

ηλεκτρικά & ψηφιακά κυκλώματα αυτοκινητοβιομηχανίας. 
 30.000 εργαζόμενοι (3,500 στο R & D). 
 Προσφέρει κατάλυμα σε 7,000 εργαζόμενους. 
 Δραστηριοποίηση σε Ασία, Ευρώπη, Αμερική. 
 Αναγνώριση το 2006 από περιοδικό Fortune στις 500 Global 

Fortune επιχειρήσεις. 
 Όραμα η συνεχής καινοτομία και η μετατροπή της επιχείρησης από 

ΟΕΜ/ODM σε SSDMM κατασκευαστή. 
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 5ος μεγαλύτερος όμιλος σύμφωνα με τον οργανισμό China credit 
information(Έσοδα 392,6 million  $). 

 Στόχος η ανταγωνιστικότητα & η κερδοφορία για το 2005. 
 Ενίσχυση υφιστάμενου R & D και εδραίωση γνώσης. 
 R & D 3ων κατευθύνσεων (Advanced, Corporate, BU). 
 R & D  Κινητά τηλέφωνα, προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας, 

επενδύσεις στα κυκλώματα για την αυτοκινητοβιομηχανία. 
 Διατήρηση δεσπόζουσας θέσης στην προμήθεια notebooks. 
 Επέκταση σε PC, LCD monitors, δικτυακά προϊόντα. 
 Εμπιστοσύνη στις τοπικές τεχνολογικές δυνατότητες & στήριξη 

τοπικής οικονομίας (Κύρια βάση παραγωγής στη Σαγκάη). 
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 Έλεγχος οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης σύμφωνα με  
διεθνή πρότυπα. 

 Αύξηση εσόδων σε 470 million. $. 
 Επιβεβαίωση δεσπόζουσας θέσης κλάδου, και της Ταιβάν ως το 

μεγαλύτερο κατασκευαστή PC παγκοσμίως. 
 Στρατηγική συμμαχία με Royaltek Co. Ltd προς ενίσχυση 

ικανοτήτων της εταιρίας και άνοιγμα στη αγορά GPS. 
 Συνεργασία με Sanyo για κατασκευή LCD TV. 
 Συγχώνευση της Quanta display για οικονομίες κλίμακας. 
 Αναγνώριση φορολογικών ελαφρύνσεων της Ταιβάν. 
 Επόμενο βήμα όχι απλά η διατήρηση του μεριδίου αγοράς 40%, 

αλλά η δημιουργία σημείου αναφοράς για τα προϊόντα τους. 
 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες. 
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 Διαπίστωση σύγκλισης τιμών PCs & notebooks. 
 Bελτίωση R & D, οικονομίες κλίμακας. 
 Αύξηση εσόδων 14%, 20 mil. πωλήσεις notebooks. 
 Δημιουργία 7ης επιχειρηματικής μονάδας παραγωγής για προϊόντα 

εκτός notebooks. Προϋπάρχουν ήδη άλλες 6 μονάδες παραγωγής 
laptops. 

 Απόφαση για αναβολή δημιουργίας laptop με το όνομα της 
επιχείρησης & σύσφιξη σχέσεων με τους προμηθευτές OEM. 

 Εφαρμογή Sigma Six Program για βελτίωση μακροπρόθεσμης 
κερδοφορίας. 

 Στόχοι 2007  Αύξηση πωλήσεων notebooks σε 25 mil. & αύξηση 
εσόδων από άλλα προϊόντα εκτός notebooks. 
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 Έσοδα 732,4 mil. $, Αύξηση 58,6% και πωλήσεις 31,9 mil. 
Netbooks. 

 Στόχοι  Αύξηση πωλήσεων όλων των προϊόντων της επιχείρησης 
με ρυθμό μεγαλύτερο αυτού της παγκόσμιας ανάπτυξης notebooks 
& αύξηση καθαρών εσόδων. 

 Στόχοι  40,000,000 πωλήσεις notebooks & διαφοροποίηση 
προϊόντων από τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού. 

 Στροφή με ‘ποιοτικό άλμα’ που αποτελεί και το σλόγκαν της εταιρίας 
για το 2008. 

 3πτυχο ποιότητα, ταχύτητα, οικονομίες κλίμακας. 
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 Διαπίστωση ραγδαίας αύξησης της βιομηχανικής τεχνολογίας. 
 Εστίαση σε παραγωγή netbooks & προϊόντα αυτοκινήτου. 
 Έσοδα 763,1 mil. $, Αύξηση: 4,19% 
 Πωλήσεις 36,8 εκατομμύρια notebooks. 
 Σύσφιξη σχέσεων με MIT. 
 Διαπίστωση κινδύνων παγκόσμιας οικονομίας & εφαρμογή σχεδίου 

για τη διαχείριση πιστωτικού κίνδυνου και αθέτησης συμφωνιών σε 3 
κατευθύνσεις. 

      Ανίχνευση πρόθεσης πελατών. 
      Μείωση κάθε περιττής δαπάνης. 
      Φθηνότερες πρώτες ύλες χωρίς θυσία της ποιότητας. 
 Στόχος για το 2009 να ξεπεραστεί ο μ.ο. παραγωγής του κλάδου. 
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 Αύξηση καθαρών κερδών 10,35%,  Έσοδα: 750 mil. $      
1,57% 

 R & D  Εστίαση  στην υπολογιστική νέφους με έμφαση στη 
δημιουργία προϊόντων για clients. 

 Στόχος η μείωση λαθών & δαπανών σε διαδικασίες logistics. 
 Εστίαση σε δημιουργία Servers και προϊόντων ασύρματης 

δικτύωσης. 
 Ίδρυση QES (Κολλέγιο). 
 Στόχος 2010  Πάνω από 50.000.000 notebooks. 
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