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Ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, δηµιουργεί µια ευκαιρία 
εισαγωγής σε νέες έννοιες και πρακτικές.  Η εφαρµογή των νέων ιδεών, 
αποτελεί πάντα µια πρόκληση σε σχέση µε την διάδοση και την εξέλιξη 
παραγωγικών λειτουργιών και διαδικασιών.   
 
Με την παρούσα εργασία, επιχειρήθηκε να καλυφθεί ένα οµολογουµένως 
ευρύ φάσµα θεωριών και εφαρµοσµένων πρακτικών.  Σχετικά µε το 
Ηλεκτρονικό Εµπόριο, αν και εφαρµόζεται αρκετά χρόνια στην Ελληνική 
πραγµατικότητα,  µόνο πρόσφατα παρατηρούµε  σηµαντικές περιπτώσεις 
εταιρειών, που στηρίζουν την ανάπτυξή τους σε αυτό.  Η επιβίωση των 
εταιρειών αυτών θεµελιώνεται µε την εκµετάλλευση ανταγωνιστικών 
πλεονεκτηµάτων, που αποκτούνται µε την εφαρµογή νέων θεωριών. 
 
Οι θεωρίες παραγωγής και ειδικά του Συστήµατος Παραγωγής της 
Toyota, έχουν παρουσιαστεί εκτενώς στην παγκόσµια και εγχώρια 
βιβλιογραφία.  Η σχέση τους µε το Ηλεκτρονικό Εµπόριο και τη 
Στρατηγική, αποτελούν µια πρωτοποριακή επισκόπηση. 
 
Όσον αφορά την τεκµηρίωση και την παρουσίαση των παραπάνω 
θεµάτων, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια, ώστε να εντάσσονται στο 
επιστηµονικό πλαίσιο των σύγχρονων θεωριών, καθώς και να µην 
υπάρχουν προβλήµατα κατανόησης, λόγω εξειδικευµένων εννοιών.  Στην 
παραπάνω προσπάθεια, καθοριστική σηµασία έπαιξε η καθοδήγηση του 
καθηγητή Χρυσολέοντα Παπαδόπουλου, στον οποίο και θα ήθελα να 
εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες για την αµέριστη βοήθεια. 
 
Ελπίζω η παρούσα µελέτη να αποτελέσει µια ευχάριστη εισαγωγή, στις 
παρουσιαζόµενες έννοιες και µια ευκαιρία για την περαιτέρω µελέτη των 
σχετικών θεµάτων. 
 
 
Με εκτίµηση,  
Τσουκνίδας Νικόλαος 
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Χρησιµότητα  Πτυχιακής εργασίας 
 

Στα πλαίσια του µεταπτυχιακού στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση Βιοµηχανικών 

Συστηµάτων, γνωρίσαµε µεταξύ άλλων, έννοιες όπως είναι η ∆ιοίκηση Στρατηγικής, 

µεθόδους παραγωγής καθώς και την εφαρµογή της Πληροφορικής στη Εφοδιαστική 

Αλυσίδα.   

 

Είναι γνωστό ότι η σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά, χρησιµοποιεί εργαλεία και µέσα, 

όπως το Ηλεκτρονικό Εµπόριο.  Με βάση τα παραπάνω, γεννάται το ερώτηµα της 

εφαρµογής των θεωριών της ∆ιοίκησης Στρατηγικής καθώς και µεθόδων παραγωγής 

(Toyota Production System), στον αναπτυσσόµενο χώρο του Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου.  Επιπρόσθετα θα ερευνήσουµε λύσεις Ηλεκτρονικού Εµπορίου, που 

εντάσσονται στην κατηγορία του Ελεύθερου Λογισµικού. 

 

Σκοπός και εύρος Πτυχιακής εργασίας 

 
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση διεξαγωγής 

ηλεκτρονικού εµπορίου µε τη χρήση ελεύθερου λογισµικού.  Θα παρουσιαστούν και 

θα αξιολογηθούν εργαλεία ελεύθερου λογισµικού, καθώς και ένα κατάστηµα που 

δηµιουργήθηκε µε τη χρήση των εν λόγω εργαλείων. 

 

Επιπλέον η χρήση του ελεύθερου λογισµικού θα µελετηθεί, υπό το πρίσµα του 

Στρατηγικού Σχεδιασµού.  Στη συνέχεια θα ερευνήσουµε ποια είναι η δυνατότητα 

εφαρµογής του Συστήµατος Παραγωγής της Toyota (Toyota Production System – 

TPS), σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

  

∆εν είναι στο εύρος της παρούσας πτυχιακής εργασίας, η λεπτοµερής παρουσίαση της 

θεωρίας τόσο της Στρατηγικής, όσο και του Συστήµατος Παραγωγής της Toyota, 

καθώς υπάρχουν εξαιρετικά συγγράµµατα που καλύπτουν τα παραπάνω θέµατα. 
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Επισκόπηση θεµάτων Πτυχιακής εργασίας 

 

Εισαγωγικά, στο Κεφάλαιο 1, παρουσιάζεται µια γενική άποψη του Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου.  Θεωρούµε ότι οι έννοιες του Ηλεκτρονικού Εµπορίου είναι γενικά 

αντιληπτές και δεν προχωράµε σε λεπτοµερή ανάλυση του θέµατος, καθώς δεν 

αποτελεί τον κύριο σκοπό της εργασίας. 

 

Στη συνέχεια αναλύουµε την έννοια του Ελεύθερου Λογισµικού στο Κεφάλαιο 2.  Η 

επεξήγηση της διαφορετικότητας του συγκεκριµένου είδους άδειας χρήσης 

Λογισµικού, αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στην κατανόηση των παρουσιαζόµενων 

θεµάτων. 

 

Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουµε λύσεις Ηλεκτρονικού Εµπορίου, Ελεύθερου 

Λογισµικού.  Παραθέτουµε τον τρόπο εύρεσης προγραµµάτων Ελεύθερου 

Λογισµικού, καθώς και τον τρόπο σύγκρισης και αξιολόγησης τους. 

 

Το κύριο µέρος της ανάλυσης και διερεύνησης της Πτυχιακής εργασίας, 

παρουσιάζεται στα Κεφάλαια 4 και 5.  Στο Κεφάλαιο 4 ερευνούµε την εφαρµογή 

της Στρατηγικής σε σχέση µε την απόφαση χρήσης προγράµµατος Ελεύθερου 

Λογισµικού, ενώ στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η εφαρµογή του Συστήµατος 

παραγωγής της Toyota, σε ένα κατάστηµα Ηλεκτρονικού Εµπορίου. 

 

Τέλος στο Κεφάλαιο 6, αναφέρουµε ένα παράδειγµα προγράµµατος Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου, το οποίο θα παρουσιαστεί σε δοκιµαστική λειτουργία κατά την 

παρουσίαση της παρούσας εργασίας. 
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1. Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
 
Επισκόπηση Κεφαλαίου 

 
Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουµε ορισµό του Ηλεκτρονικού Εµπορίου καθώς και τις 

βασικές έννοιες του.  Στη συνέχεια αναλύουµε τους παράγοντες επιτυχίας ενός 

Ηλεκτρονικού Καταστήµατος, καθώς και προβλήµατα που υπάρχουν και πρέπει να 

αντιµετωπιστούν. 

 

1.1 Ορισµός 

 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο (ΗΕ) αποτελείται κυρίως από τη διανοµή, αγορά, πώληση, 

το marketing και την υποστήριξη προϊόντων ή υπηρεσιών, µέσα από ηλεκτρονικά 

συστήµατα όπως το διαδίκτυο και άλλα δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας.  

 

Το ΗΕ δύναται να πραγµατοποιηθεί µε πληθώρα συσκευών, όπως ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές (Η/Υ), κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές παλάµης κτλ.  Σε αυτή την 

πτυχιακή εργασία, θα εξεταστεί η εφαρµογή του ΗΕ, χρησιµοποιώντας Η/Υ για την 

επικοινωνία µέσω του διαδικτύου. 

 

Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο χωρίζεται σε δύο µεγάλες κατηγορίες.  Το ΗΕ µεταξύ 

εταιρειών (Business to Business – B2B) και το ΗΕ µεταξύ εταιρείας – καταναλωτή 

(Business to Consumer – B2C). 

 

Επισκόπηση της γενικής αρχιτεκτονικής του ΗΕ, για την περίπτωση πώλησης σε 

τελικό καταναλωτή(B2C), παρουσιάζεται παρακάτω. 
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Εικόνα 1-1.  Σενάριο αγοράς µε χρήση διαδικτύου 
 
Στην εικόνα 1-1, παρουσιάζεται ένας πελάτης, ο οποίος συνδέεται στο διαδίκτυο.  Ο 

πελάτης  διαπερνά ένα εξυπηρετητή ασφαλείας, πριν να έχει πρόσβαση στο 

διαδικτυακό διακοµιστή της εταιρείας.   Στο διακοµιστή αυτόν υπάρχει το 

απαραίτητο λογισµικό ώστε να διεκπεραιωθεί η παραγγελία του πελάτη.  Για 

απαιτητικές εφαρµογές, ο διαδικτυακός διακοµιστής συνδέεται µε έναν εξυπηρετητή 

εφαρµογών, στον οποίο λειτουργεί λογισµικό διεκπεραίωσης αιτηµάτων (Βάση 

δεδοµένων, εργαλεία λογισµικού κτλ).  Σε απλές περιπτώσεις ο διαδικτυακός 

εξυπηρετητής, δύναται να αποθηκεύσει το σύνολο του απαραίτητου λογισµικού για 

την επιστροφή των απαραίτητων πληροφοριών στον πελάτη.  Ο εξυπηρετητής 

εφαρµογών, ελέγχεται από έναν χειριστή, ώστε να λαµβάνει όλες τις απαραίτητες 

επικαιροποιηµένες πληροφορίες και να επεξεργάζεται τις εντολές. 

 

Με την πάροδο του χρόνου, το ΗΕ µετατράπηκε από την αρχική του εξερευνητική 

υπόσταση, σε ένα ισχυρό εργαλείο διεκπεραίωσης των εργασιών της εταιρείας.   

Υπάρχουν αρκετές πηγές πληροφόρησης, οι οποίες προσπαθούν να υπολογίσουν το 

συνολικό όγκο συναλλαγών που πραγµατοποιείται µέσω διαδικτύου και οι 

περισσότερες συµφωνούν ότι εκτιµάται σε εκατοντάδες δισεκατοµµύρια Ευρώ.   Μία 

επιπλέον παράµετρος εσόδων που δεν είναι εύκολα µετρήσιµη, είναι τα έσοδα από τη 

χρήση του διαδικτύου από εταιρείες που δεν διεξάγουν απ’ ευθείας πωλήσεις µέσω 

διαδικτύου, αλλά το χρησιµοποιούν ως µέσον διαφήµισης, παραγγελιοληψίας κτλ. 
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1.2 Παράγοντες επιτυχίας Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

 

Μια επιχείρηση που αξιοποιεί το ηλεκτρονικό εµπόριο, θα επιβιώσει όχι µόνο χάριν 

των προϊόντων της, αλλά και υλοποιώντας µια στρατηγική οργάνωσης µε έµφαση 

στην ασφάλεια και την ποιοτική σχεδίαση του ιστοτόπου της.  Παράµετροι επιτυχίας 

αποτελούν: 

 

1. ∆υνατότητα των πελατών να αγοράσουν χρησιµοποιώντας ασφαλείς 

ηλεκτρονικές συναλλαγές.  Οι πιστωτικές κάρτες είναι ο πιο δηµοφιλής 

τρόπος αποστολής χρηµάτων,  εξασφαλίζοντας το 90% των αγορών µέσω 

διαδικτύου. 

2. Παροχή αξιοπιστίας και ασφάλειας.  Παράλληλοι εξυπηρετητές(servers), 

υψηλή διαθεσιµότητα δικτύου, τεχνολογία αποφυγής καταστροφών, 

κρυπτογράφηση πληροφορίας και ελεγχόµενες πύλες ασφαλείας, προάγουν 

τον παραπάνω σκοπό. 

3. ∆ιαµοιρασµός της πληροφορίας στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασµού, από 

τον παραγωγό, τους προµηθευτές, τους εργαζόµενους µέχρι τον τελικό 

πελάτη.  Ένα παράδειγµα υλοποίησης τέτοιας στρατηγικής είναι η ενηµέρωση 

του πελάτη για την παραγγελία του, καθώς προχωράει από το στάδιο της 

υλοποίησης, στο στάδιο της µεταφοράς κτλ. 

4. Τη δηµιουργία ενός βιώσιµου επιχειρηµατικού προτύπου.  Είναι γνωστό ότι 

πολλές εταιρείες (κυρίως στις ΗΠΑ) χρεοκόπησαν στην χρονική περίοδο του 

2000, γιατί υπερεκτίµησαν τις δυνατότητες του ΗΕ και αγνόησαν τους 

κανόνες διεξαγωγής του εµπορίου. 

5. ∆ηµιουργία µιας αλυσίδας αξίας, στην οποία υπάρχει στόχευση σε 

συγκεκριµένες εργασίες που υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  Η 

παράµετρος αυτή είναι αντίθετη µε τη Στρατηγική της «γενικής» 

εξυπηρέτησης και µπορεί να δηµιουργήσει προϋποθέσεις επιβίωσης της 

επιχείρησης. 

6. Λειτουργία της εταιρείας στον τοµέα της «τεχνολογίας αιχµής» µε σταθερή 

κατεύθυνση στην αναπτυσσόµενη τεχνολογία, αξιολογώντας πάντα την 

βιωσιµότητα της επένδυσης µε παραδοσιακούς τρόπους ανεξάρτητους από τις 

τεχνολογικές µεταβολές. 
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7. ∆ηµιουργία ενός οργανισµού, ικανού να ανταποκριθεί σε αλλαγές τόσο στο 

οικονοµικό, όσο και στο πολιτικό και το παγκόσµιο περιβάλλον. 

8. Υλοποίηση ενός ελκυστικού ιστοτόπου.  Ο παράγοντας της καλαισθησίας στη 

σχεδίαση, µε χρήση των κατάλληλων χρωµάτων και  γραφικών σε συνδυασµό 

µε την λειτουργικότητα και την ευχρηστία, αποτελούν βασικές παραµέτρους 

επιτυχίας. 

9. Επανασχεδίαση και βελτιστοποίηση των εταιρικών διεργασιών, µε χρήση 

απλών µεθόδων και αξιοποίηση της τεχνολογίας. 

Επιπλέον των παραπάνω εννοείται ότι η επιχείρηση που χρησιµοποιεί το ΗΕ, πρέπει 

να προσέχει τη διαθεσιµότητα των προϊόντων, την αξιοπιστία στο χρόνο παράδοσης, 

την εξυπηρέτηση των πελατών κατά και µετά την παράδοση.  Αποτελεί σηµαντική 

διαφορά της δραστηριοποίησης στο ΗΕ, η δυνατότητα που δίνεται στον πελάτη να 

αξιοποιήσει πληθώρα πληροφοριών για τον υποψήφιο πωλητή, απ’ ότι θα γινόταν σε 

ένα παραδοσιακό εµπορικό κατάστηµα.  Ως εκ τούτου η υστεροφηµία και η ποιότητα 

υπηρεσιών της εταιρείας πρέπει να διασφαλίζονται. 

Μια επιτυχηµένη επιχείρηση ΗΕ, πρέπει επίσης να παρέχει µια ευχάριστη επαφή µε 

τον πελάτη.  Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, αρκετοί παράγοντες πρέπει να 

διασφαλιστούν, µερικοί εκ των οποίων είναι: 

1. Παροχή αξίας στον πελάτη.  Η επιλογή των στοιχείων που απαρτίζουν τα 

συστατικά που ο πελάτης θεωρεί ως «αξία» στο προϊόν, είναι σηµαντική για 

την επίτευξη του παραπάνω στόχου. 

2. Εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών σε συνδυασµό µε τη απόδοση.  Το 

παραπάνω επιτυγχάνεται µε διαδραστικότητα στην επαφή µε τον πελάτη, για 

την επιλογή του προϊόντος/υπηρεσίας που καλύπτει τις ανάγκες του.  

3. Παροχή κινήτρων στον πελάτη για την επίτευξη επαναλαµβανόµενων 

αγορών.  Οι προσφορές µπορούν να περιέχουν κουπόνια, ειδικές τιµές και 

εκπτώσεις.  Η διαφήµιση συνεργαζόµενων ιστοτόπων µπορούν να βοηθήσουν 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

4. Προσφορά εξατοµικευµένης προσοχής στον πελάτη.  Συµβουλές για την 

αγορά σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη,  ειδικές προσφορές και 
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στρατηγικές, είναι δυνατόν να καλύψουν το κενό που υπάρχει µε τα 

καταστήµατα που προσφέρουν απ’ ευθείας  επαφή µε τον πελάτη. 

5. ∆ηµιουργία της αίσθησης της «κοινότητας».  Ύπαρξη ενοτήτων για 

ανταλλαγή απόψεων και επικοινωνίας, κοινοποίησης περιπτώσεων που 

αφορούν και άλλους πελάτες µε δυνατότητα εξεύρεσης πληροφοριών µέσω 

αναζήτησης µε λέξεις «κλειδιά». 

6. ∆υνατότητα στον πελάτη να αυτο-εξυπηρετηθεί.  ∆ιασφάλιση των 

απαραίτητων εργαλείων και διαδικασιών, ώστε ο πελάτης να έχει τη 

δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών χωρίς την παρεµβολή υπαλλήλων της 

εταιρείας. 

 

1.3 Προβλήµατα που υπάρχουν 

Μερικά από τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την χρήση του ΗΕ για την 

πώληση αγαθών και υπηρεσιών είναι: 

1. Αδυναµία να αντιληφθεί τις ανάγκες του πελάτη, πως αγοράζει και γιατί. 

Ακόµα και ένα προϊόν µε πολύ καλές προϋποθέσεις ποιοτικά και τιµολογιακά, 

είναι δυνατόν να αποτύχει εάν οι πωλητές δεν αντιληφθούν τις ανάγκες, τις 

συνήθειες και τις προσδοκίες του πελάτη.  Το παραπάνω πρόβληµα µπορεί να 

αντιµετωπιστεί µε έρευνα αγοράς και αξιολόγηση των συνθηκών. 

2. Αδυναµία αντιµετώπισης του ανταγωνισµού.  Είναι δυνατή η δηµιουργία ενός 

ποιοτικού καταστήµατος ΗΕ, αλλά η σύγχρονη πραγµατικότητα επιτάσσει να 

είναι ανταγωνιστικό σε εθνικό αν όχι σε παγκόσµιο επίπεδο. 

3. Αδυναµία χάραξης στρατηγικής σε σχέση µε τις συνθήκες που 

διαµορφώνονται σε πολιτικο-οικονοµικό επίπεδο. 

4. Υπερεκτίµηση των δυνατοτήτων της επιχείρησης.  Αξιολόγησης των 

ικανοτήτων διεκπεραίωσης των παραγγελιών, ανάλογα µε τη δυναµικότητα 

της επιχείρησης. 

5. Αδυναµία συντονισµού ενεργειών.  Ενδεχοµένως να απαιτηθεί αναδιάταξη 

των τµηµάτων-διαδικασιών, για τη διασφάλιση των παραγγελιών. 
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6. Αδυναµία διασφάλισης της απαραίτητης δέσµευσης από τη διοίκηση.  Το 

παραπάνω έχει ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση/αποτυχία του συντονισµού 

ενεργειών για την επίτευξη των στόχων. 

7. Αδυναµία εξασφάλισης της υποστήριξης από το εργατικό δυναµικό.  Εάν η 

στρατηγική της εταιρείας, δεν είναι κατανοητή από το δυναµικό της (µε την 

κατάλληλη ενηµέρωση και εκπαίδευση), κρίνεται δύσκολη η παραγωγική 

ολοκλήρωση  του στρατηγικού σχεδιασµού. 

8. Υποτίµηση των χρονικών περιορισµών.  Η δηµιουργία καταστήµατος ΗΕ, 

είναι δυνατόν να είναι χρονοβόρα(ανάλογα µε τις απαιτήσεις).  Η αδυναµία 

κατανόησης των απαραίτητων σταδίων και η επικείµενες καθυστερήσεις είναι 

δυνατόν να επιβαρύνουν σηµαντικά τον αρχικό προϋπολογισµό.  Βασικές 

αρχές διασφάλισης έργου, όπως προγραµµατισµός έργου, εύρεση κρίσιµων 

σηµείων, ανάλυση PERT , µπορούν να βοηθήσουν προς αυτόν το σκοπό. 

9. Αδυναµία υλοποίησης του σχεδιασµού.  Ελλιπής παρακολούθηση των 

πεπραγµένων, των χρονικών περιθωρίων και της αξιολόγησης των 

παραδοτέων, µπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία του έργου.  Η χρήση Project 

Management σε συνδυασµό µε επιβραβεύσεις ή επιπλήξεις, ανάλογα µε την 

απόδοση, είναι δυνατόν να ανατρέψουν αρνητικές καταστάσεις. 

10. Προβλήµατα ασφάλειας του διαδικτύου, που ως στόχο έχουν να πλήξουν το 

κατάστηµα ή τους τελικούς πελάτες.  Χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

αποτελούν η κλοπή κωδικών πιστωτικών καρτών, η κλοπή εµπιστευτικών 

πληροφοριών της εταιρείας ή των πελατών της, η δηµιουργία προβληµάτων 

εξυπηρέτησης των πελατών και ο εκβιασµός της εταιρείας για να επιστρέψει 

σε κανονικούς ρυθµούς, η εξαπάτηση των τελικών πελατών από επιτήδειους 

που υποδύονται ότι ενεργούν εκ µέρους κάποιας ευυπόληπτης εταιρείας ή 

οργανισµού.  Για την αποφυγή των παραπάνω περιπτώσεων χρειάζεται 

ιδιαίτερος σχεδιασµός ασφαλείας από πλευράς εταιρείας, καθώς και 

ενηµέρωση των τελικών πελατών για τα σηµεία προσοχής. 
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2. Ελεύθερο Λογισµικό 
 
Επισκόπηση Κεφαλαίου 

 
Η έννοια του Ελεύθερου Λογισµικού, µπορεί να παρεξηγηθεί ακόµα και από 

πεπειραµένους χρήστες της πληροφορικής.  Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύουµε τη 

διαφορά της «άδειας χρήσης» του Ελεύθερου Λογισµικού.  Στο τέλος του κεφαλαίου 

παραθέτουµε ιστοσελίδες διάδοσης των ιδεωδών του Ελεύθερου Λογισµικού.  

 

2.1 Ορισµός Ελεύθερου Λογισµικού 

Το ``Ελεύθερο Λογισµικό'' είναι ζήτηµα ελευθερίας, όχι κόστους. Για να 

κατανοήσουµε τον όρο αυτό, δεν θα πρέπει να θεωρούµε το "free" όπως "δωρεάν 

υλικά" αλλά ως ο "ελεύθερος λόγος".  Το "ελεύθερο" λογισµικό αναφέρεται στην 

ελευθερία, όχι στο κόστος. 

Ο χρήστης έχει την ελευθερία να εκτελέσει, αντιγράψει, διανέµει, µελετήσει, 

τροποποιήσει και να βελτιώσει το ελεύθερο λογισµικό. Για την ακρίβεια, αναφέρεται 

σε τέσσερις βασικές ελευθερίες : 

• Την ελευθερία να εκτελέσει το πρόγραµµα για οποιονδήποτε σκοπό 

(ελευθερία 0). 

• Την ελευθερία να µελετήσει τον τρόπο λειτουργίας του προγράµµατος και να 

το προσαρµόσει στις ανάγκες του (ελευθερία 1). Η πρόσβαση στον πηγαίο 

κώδικα είναι προϋπόθεση για αυτό. 

• Την ελευθερία να αναδιανέµει αντίγραφα του προγράµµατος ώστε να 

βοηθήσει το συνάνθρωπο του. (ελευθερία 2). 

• Την ελευθερία να βελτιώσει το πρόγραµµα και να κυκλοφορήσει τις 

βελτιώσεις που έχεις κάνει στο ευρύ κοινό, ώστε να επωφεληθεί ολόκληρη η 

κοινότητα (ελευθερία 3). Η πρόσβαση στον κώδικα είναι προϋπόθεση για 

αυτό. 

Ένα πρόγραµµα θεωρείται ελεύθερο λογισµικό όταν οι χρήστες του έχουν όλες τις 

παραπάνω ελευθερίες.  Εποµένως, θα πρέπει να είσαι ελεύθερος να αναδιανέµεις 
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αντίγραφα, µε ή χωρίς τροποποιήσεις, δωρεάν ή χρεώνοντας για την διανοµή, στον 

οποιονδήποτε και οπουδήποτε.  Όντας ελεύθερος να κάνεις όλα τα παραπάνω 

σηµαίνει (µεταξύ άλλων) πως δεν χρειάζεται να ζητήσεις εξουσιοδότηση ή να 

πληρώσεις κάποιον ώστε να λάβεις τη ανάλογη άδεια. 

Θα πρέπει επίσης να έχει την ελευθερία να πραγµατοποιήσει τροποποιήσεις και να τις 

χρησιµοποιήσει ιδιωτικά στην δουλειά ή για διασκέδαση, χωρίς να χρειάζεται ειδική 

άδεια.  Αν δηµοσιεύσει τις αλλαγές του, δεν είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει 

συγκεκριµένα κάποιον. 

Η ελευθερία της χρήσης ενός προγράµµατος σηµαίνει πως δίνεται η ελευθερία σε 

κάθε άτοµο ή επιχείρηση να το χρησιµοποιήσει σε κάθε είδους υπολογιστικό 

σύστηµα, για κάθε είδος εργασίας χωρίς να είναι υποχρεωµένος να επικοινωνήσει εκ 

των προτέρων µε τον προγραµµατιστή ή µε κάποια άλλη οντότητα. 

Η ελευθερία της αναδιανοµής αντιγράφων θα πρέπει να περιλαµβάνει εκτελέσιµες 

µορφές του προγράµµατος, καθώς και τον πηγαίο κώδικα, τόσο για την 

τροποποιηµένη όσο και για την αρχική έκδοση του προγράµµατος. (Η διανοµή 

προγραµµάτων σε εκτελέσιµη µορφή είναι απαραίτητη για εγκατεστηµένα ελεύθερα 

λειτουργικά συστήµατα).  

Για να ισχύουν πρακτικά οι τέσσερις βασικές ελευθερίες, και να µπορεί ο 

ενδιαφερόµενος  να δηµοσιεύει βελτιωµένες εκδόσεις, θα πρέπει να έχει πρόσβαση 

στον πηγαίο κώδικα του προγράµµατος.  Εποµένως, η πρόσβαση του πηγαίου κώδικα 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση στο ελεύθερο λογισµικό. 

Ωστόσο, µερικοί κανόνες που αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο διανέµεται το 

ελεύθερο λογισµικό είναι αποδεκτοί όταν δεν συγκρούονται µε τις τέσσερις βασικές 

ελευθερίες.  Για παράδειγµα, στην άδεια αντιγραφής (copyleft) όταν αναδιανέµεις 

κάποιο πρόγραµµα, δεν µπορείς να προσθέσεις περιορισµούς ώστε να µειώσεις από 

τον χρήστη της τέσσερις βασικές ελευθερίες. Αυτός ο κανόνας δεν συγκρούεται µε 

τις κεντρικές ελευθερίες, αλλά τις προστατεύει. 

Μπορεί να υπάρχει αντίτιµο για την προµήθεια κάποιων αντιγράφων ελεύθερου 

λογισµικού, ή να γίνει προµήθεια των αντιγράφων χωρίς κάποια οικονοµική 
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επιβάρυνση. Ανεξαρτήτως όµως µε τον τρόπο προµήθειας, θα πρέπει πάντα να 

υπάρχει η ελευθερία τροποποίησης του λογισµικού, ακόµα και πώλησης αντιγράφων 

του. 

"Ελεύθερο λογισµικό" δεν σηµαίνει "µη-εµπορικό". ("commercial").  Ένα ελεύθερο 

πρόγραµµα θα πρέπει να είναι διαθέσιµο για εµπορική χρήση, εµπορική ανάπτυξη ή 

εµπορική διανοµή.  Η εµπορική ανάπτυξη του ελευθέρου λογισµικού δεν είναι 

ασυνήθιστη.  Αντιθέτως, τέτοιου είδους ελεύθερο λογισµικού είναι κάτι αρκετά 

σηµαντικό. 

Όταν µιλάµε για ελεύθερο λογισµικό, είναι καλό να αποφεύγουµε όρους όπως 

"δωρεάν" ("give away", "for free") διότι αυτοί υπονοούν πως το θέµα είναι το κόστος 

και όχι η ελευθερία. Κάποιοι δηµοφιλείς όροι όπως "πειρατεία" ενσωµατώνουν 

απόψεις που είναι διαφορετικοί µε την έννοια του ελεύθερου λογισµικού. 

Ο παραπάνω ορισµός προέρχεται από την ερµηνεία που δίνεται από το Free Software 

Foundation1, ενώ υπάρχουν πολλές εκδοχές που εκφράζουν παρόµοιες έννοιες µε 

διαφορετικό τρόπο. 

Οι χρήστες ελεύθερου λογισµικού παγκοσµίως καταφεύγουν σε συγκεκριµένες 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις για να ενηµερωθούν για τις προόδους των τελευταίων 

ηλεκτρονικών εφαρµογών.   Παραδοσιακά οι παραπάνω ιστoχώροι αποτελούν τους 

πρωτοπόρους των ιδεών του ελεύθερου λογισµικού και αποτελούνται από 

διευθύνσεις όπως: 

 

Free Software Foundation(GNU project), http://www.fsf.org/ 

Free Software Directory, http://directory.fsf.org/ 

(Έργου του Free Software Foundation και της UNESCO (United Nations Education, 

Scientific and Cultural Organization) 

Open Source Initiative , www.opensource.org 

Apache Software Foundation , http://www.apache.org/ 

                                                 
1 www.fsf.org 
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3. Σύγκριση λύσεων Ηλεκτρονικού Εµπορίου 
 

Επισκόπηση Κεφαλαίου 

 
Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρουµε τον τρόπο ανάπτυξης προγραµµάτων Ελεύθερου 

Λογισµικού.  Στη συνέχεια για τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού Εµπορίου, τα οποία 

ερευνήθηκαν, παρουσιάζονται τα κριτήρια ταξινόµησής τους, ώστε να περιορίσουµε 

τον αριθµό υποψήφιων καταστηµάτων για έρευνα.  Τέλος καταλήγουµε σε ένα 

πρόγραµµα Ηλεκτρονικού Εµπορίου, το οποίο προτείνεται για τη δοκιµαστική 

παρουσίαση της παρούσας εργασίας. 

 

3.1 Αναζήτηση προγραµµάτων Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

 

Η ανάπτυξη προγραµµάτων Ελεύθερου Λογισµικού, προϋποθέτει την ύπαρξη 

κεντρικών εξυπηρετητών (servers), όπου οι οµάδες προγραµµατιστών συνεισφέρουν 

στη δηµιουργία νέων λύσεων. 

 

Η µεγαλύτερη και πιο γνωστή ιστοσελίδα, είναι η : www.sourceforge.net.  Σε αυτή 

την τοποθεσία φιλοξενούνται 100.000 προγράµµατα υπό ανάπτυξη και είναι 

εγγεγραµµένοι πάνω από 1.000.000 χρήστες.  Η παραπάνω ιστοσελίδα ανήκει στην 

εταιρεία OSTG, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του διαδικτύου.   

 

Τα προγράµµατα που φιλοξενούνται και αναπτύσσονται στην παραπάνω ιστοσελίδα, 

δεν πληρώνουν κάποιο αντίτιµο για την φιλοξενία και την κίνηση που δηµιουργούν 

στον εξυπηρετητή.  Η εταιρεία καλύπτει τα έξοδα της από διαφηµίσεις και από ένα 

δίκτυο ιστοσελίδων που συνεργάζονται και παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και πωλούν 

προϊόντα. 

 

Η σύγκριση λύσεων ΗΕ, προϋποθέτει την εξεύρεση των βασικών στοιχείων τα οποία 

θα θεωρήσουµε ως µέτρα σύγκρισης.  Η αναζήτηση στην ιστοσελίδα sourceforge µε 

λέξη κλειδί “e commerce”, επιστρέφει  1124 αποτελέσµατα.  Το παραπάνω σηµαίνει 

ότι υπάρχουν 1124 υποψήφια προγράµµατα προς σύγκριση, τα οποία και αποτελούν 

µεγάλο αριθµό.  Στην εικόνα 3-1,  παρουσιάζουµε το αποτέλεσµα της αναζήτησης: 
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Εικόνα 3-1.  Αποτέλεσµα εύρεσης λογισµικού 

 

Για την επεξήγηση του τρόπου εύρεσης των στοιχείων σύγκρισης, θα εξετάσουµε σε 

λεπτοµέρεια ένα αποτέλεσµα της αναζήτησης. 

 

 

 

Εικόνα 3-2.  Λεπτοµέρεια αποτελέσµατος εύρεσης 
 

Η Εικόνα 3-2 µας δείχνει ότι για το project «Zen Cart E-Commerce Shopping Cart», 

η τρέχουσα κατάταξη (Rank) είναι 370 (από τα 100.000).  To επόµενο στοιχείο 

(Activity), µας δίνει ένα ποσοστό που αντιστοιχεί στην κίνηση του συγκεκριµένου 

προγράµµατος.  Για το πιο δηµοφιλές πρόγραµµα το Activity είναι 100%.  Για 

παράδειγµα το πιο δηµοφιλές πρόγραµµα τη στιγµή αναζήτησης ήταν το πρόγραµµα 

Gaim2 και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην εικόνα 3-3. 

                                                 
2 http://sourceforge.net/project/stats/detail.php?group_id=235&ugn=gaim&mode=week&type=prweb 
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Εικόνα 3-3.  Στατιστικά αποτελέσµατα κίνησης 
  

Η επόµενη πληροφορία που παρουσιάζεται (Registered), είναι η ηµεροµηνία έναρξης 

του Project, ενώ το στοιχείο Latest File αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία τελευταίας 

έκδοσης του προγράµµατος.  Πολύ σηµαντικό στοιχείο αποτελεί ο αριθµός 

Downloads του προγράµµατος, που σηµαίνει πόσοι επισκέπτες αποθήκευσαν το 

πρόγραµµα στον υπολογιστή τους.  Επίσης µας αναφέρει ότι η οµάδα 

προγραµµατιστών για το πρόγραµµα Zen Cart, αποτελείται από 5 µέλη (members). 

3.2 Πίνακας σύγκρισης υποψήφιων καταστηµάτων 

 

Από τα παραπάνω κατανοούµε ότι κάθε στατιστικό στοιχείο που δίνεται, µπορεί να 

αξιοποιηθεί αντίστοιχα.  Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, τρία στοιχεία 

θεωρούνται ως πιο σηµαντικά. 

 

� Τα downloads του προγράµµατος, που είναι ένας δείκτης για το πόσο 

δηµοφιλές είναι. 

 

� Η ηµεροµηνία τελευταίας έκδοσης (Latest File).  To στοιχείο αυτό είναι 

χρήσιµο, γιατί ένα πρόγραµµα µπορεί να έχει πολύ µεγάλο αριθµό downloads, 

αλλά να έχει σταµατήσει η ανάπτυξή του πριν 2 χρόνια, οπότε και 
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καταλαβαίνουµε ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν έχει δυνατότητες 

εξέλιξης. 

 

� Ο αριθµός µελών της οµάδας (Members).  Όσο περισσότερα άτοµα 

απασχολούνται εθελοντικά στο πρόγραµµα, τόσο περισσότερες πιθανότητες 

έχει το πρόγραµµα να αναπτυχθεί και να επιβιώσει στο χρόνο. 

 

Πίνακας 3-1.  Κατάταξη προγραµµάτων ΗΕ, Ελεύθερου Λογισµικού 

 

 

Το κατάστηµα που θα µελετήσουµε στην ενότητα έξι (6) είναι το Zen Cart.  Ο λόγος 

είναι ότι αν και παρουσιάζεται δεύτερο στην κατάταξη του πίνακα 3-1, αποτελεί µια 

λύση επικεντρωµένη στο ηλεκτρονικό εµπόριο, ενώ το Liferay Portal αποτελεί λύση 

για τη δηµιουργία ιστοχώρου πολλαπλού ενδιαφέροντος (Portal). 

 Project Name members Rank Latest File Downloads 
1 Liferay Portal 73 61 15/8/2006 453239 
2 Zen Cart 5 370 21/6/2006 393820 
3 Php-Multishop 10 10,747 23/11/2005 156439 
4 ClosedShop 2 22,23 26/2/2006 18800 
5 Mambo-phpshop 2 7,873 4/9/2005 49937 
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4. Στρατηγική και Ηλεκτρονικό Εµπόριο µε Ελεύθερο 
Λογισµικό 

 

Επισκόπηση Κεφαλαίου 

 
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζουµε την εφαρµογή της Στρατηγικής σε ένα κατάστηµα 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου.  Επίσης ερευνάται η απόφαση της χρήσης Ελεύθερου 

Λογισµικού από Στρατηγικής πλευράς.  Στη συνέχεια αναλύουµε τις δυνάµεις του 

Εξωτερικού περιβάλλοντος και πως αυτές επηρεάζουν το Ηλεκτρονικό Κατάστηµα.  

Αναλύονται επίσης οι Εσωτερικοί παράγοντες που  επενεργούν στο Ηλεκτρονικό 

Κατάστηµα και γίνεται προσπάθεια να σηµειωθούν τα κρίσιµα σηµεία µε ανάλυση 

SWOT.  Τέλος παραθέτουµε τα σηµεία προσοχής στην ανάπτυξη της στρατηγικής 

µας και τον τρόπο ελέγχου της προόδου και της απόδοσής µας. 

 

4.1 Εισαγωγή στην Στρατηγική 

 

Σύµφωνα µε τον Michael Porter, η ανάγκη για µεγαλύτερη παραγωγικότητα, 

ποιότητα και ταχύτητα, οδήγησαν σε τεχνικές όπως η συγκριτική προτυποποίηση, η 

αναδιοργάνωση, η οργάνωση ποιότητας και η χρήση εξωτερικών πόρων.  Ωστόσο τα 

παραπάνω δε συνιστούν Στρατηγική.  Στον ορισµό του προτείνει ότι η Στρατηγική 

είναι ο τρόπος να διεκπεραιώνεις τις ίδιες εργασίες µε διαφορετικό τρόπο ή να 

χρησιµοποιείς διαφορετικές µεθόδους από τον ανταγωνισµό. 

 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό, η χρήση ενός συγκεκριµένου προγράµµατος, 

όπως ένα πρόγραµµα ελεύθερου λογισµικού, δεν αποτελεί µια στρατηγική απόφαση, 

όσον αφορά το πρόγραµµα.  Ωστόσο διακρίνουµε µια διαφοροποίηση στον τρόπο που 

η εταιρεία αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα αυτό.  Η παραπάνω απόφαση 

κρίνεται ως Στρατηγική και πρέπει να λάβει υπόψη δύσκολα και διαφορετικά θέµατα 

όπως, η ποιότητα, τις άδειες χρήσης λογισµικού, τη βιωσιµότητα του προµηθευτή, 

την υποστήριξη του προϊόντος και πολλά άλλα. 
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Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να προσθέσω την οπτική που αντιλαµβάνοµαι τη 

Στρατηγική: 

 

Στρατηγική αποτελεί το σύνολο των αποφάσεων που κρίνουν την τοποθέτηση και 

τις ενέργειες µιας εταιρείας/οργανισµού, µε σκοπό την επίτευξη του επιθυµητού 

αποτελέσµατος. 

 

Επιπλέον σχετικά µε τις πέντε διαστάσεις της Στρατηγικής, όπως αναφέρονται από 

τον Mintzberg 3( σχέδιο, τέχνασµα, υπόδειγµα, τοποθέτηση, προοπτική), µπορούµε 

να κατατάξουµε την απόφαση µιας επιχείρησης να χρησιµοποιήσει ελεύθερο 

λογισµικό, ως απόφαση τοποθέτησης. 

 

Από την παραπάνω ανάλυση συµπεραίνουµε ότι η απόφαση µιας επιχείρησης να 

χρησιµοποιήσει ελεύθερο λογισµικό,  αποτελεί απόφαση για τη Στρατηγική πορεία 

της εταιρείας και  εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών τοποθέτησης, οι οποίες 

καθορίζουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της εταιρείας. 

4.2 Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

 

∆ε θα αναλύσουµε το εξωτερικό περιβάλλον στο πλαίσιο της Μακρο-Οικονοµίας.  

Θεωρούµε ότι µέθοδοι όπως η PEST-DG( πολιτική, οικονοµική, κοινωνική, 

τεχνολογική, δηµογραφική και παγκόσµια) ανάλυση, χρησιµοποιούνται για να την 

τοποθέτηση της εταιρείας στο πλαίσιο της Μάρκο-Οικονοµίας.  Στο πλαίσιο της 

εργασίας, θα εστιάσουµε στο Μίκρο-Περιβάλλον της εταιρείας, µε µια δοµική 

ανάλυση του ανταγωνισµού, όπως αναφέρεται από τον Michael Porter. 

 

Αποφάσεις σχετικές µε τις πέντε δυνάµεις του Porter 

 

Οι πέντε δυνάµεις του µοντέλου του Porter, αποτελούν µια αποτύπωση των 

εσωτερικών και εξωτερικών δυνάµεων, που υπάρχουν σε µια αγορά, προκειµένου να 

αναλυθεί στρατηγικά η ελκυστικότητα της.  Η ανάλυση των πέντε δυνάµεων, γίνεται 

µε την εξεύρεση των παραµέτρων που τις αποτελούν, όπως φαίνεται στην εικόνα 4-1. 

                                                 
3 Βιβλιογραφία [4] 
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• Η εισαγωγή νέων ανταγωνιστών ( Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η 

εισχώρηση νέων ανταγωνιστών και ποια προβλήµατα υπάρχουν) 

• Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων ( Πόσο εύκολα µπορεί να 

υποκατασταθεί το προϊόν µας, ειδικά µε φθηνότερη τιµή). 

• Η αγοραστική ισχύς των αγοραστών ( Πόσο ισχυρή είναι η θέση των 

αγοραστών, παραγγελίες σε µεγάλες ποσότητες κτλ) 

• Η αγοραστική ισχύς των προµηθευτών ( Πόσο ισχυροί είναι η προµηθευτές 

µας; Yπάρχουν αρκετοί προµηθευτές για τις πρώτες ύλες; Yπάρχει 

µονοπώλιο;) 

• Ο ανταγωνισµός εντός της αγοράς (Υπάρχει ισχυρός ανταγωνισµός; 

Υπάρχουν κάποιοι ανταγωνιστές µε κυρίαρχο µερίδιο;) 

 
Εικόνα 4-1.  Οι πέντε δυνάµεις του Porter 

 

 

Πως σχετίζεται η απόφαση της επιλογής χρήσης Ελεύθερου 

λογισµικού µε τις παραπάνω δυνάµεις; 

 

α)  Απειλή υποκατάστατων προϊόντων 
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Η στρατηγική απόφαση της χρήσης Ελεύθερου λογισµικού, εξουδετερώνει το 

πλεονέκτηµα του ανταγωνιστή, να αγοράσει λογισµικό σε φθηνότερη τιµή και 

αξιοποιεί το υπάρχον κεφάλαιο σε άλλες χρήσεις. 

 

β)  Αγοραστική ισχύς των προµηθευτών 

 

Η χρήση Ελεύθερου Λογισµικού είναι κατάλληλη για µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις.  Οι 

εταιρείες αυτές, είναι ανίσχυρες εάν τις συγκρίνουµε µε πολυεθνικούς κολοσσούς 

λογισµικού.  Οι διαπραγµατευτικές τους ικανότητες επισκιάζονται από το µέγεθος 

των προµηθευτών τους και οι ανάγκες τους ( διαπραγµάτευση τιµής, ανάπτυξη 

ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών) αγνοούνται καθώς το πρόγραµµα ΗΕ προσφέρεται ως 

έχει.  Στην περίπτωση επιλογής Ελεύθερου Λογισµικού, η επιχείρηση δεν έχει το 

πρόβληµα αξιολόγησης της ισχύος του προµηθευτή.  Το Λογισµικό είναι συνήθως 

δωρεάν και δεν υπάρχει η έννοια του ισχυρού προµηθευτή.  Εποµένως µειώνεται 

κατά µια δύναµη το µοντέλο του Porter και έχουµε να αντιµετωπίσουµε τέσσερις (4) 

δυνάµεις. 

 

Πως σχετίζεται η απόφαση της δραστηριοποίησης στο Ηλεκτρονικό 

Εµπόριο µε τις πέντε δυνάµεις του Porter; 

 

α)  Απειλή νέων ανταγωνιστών. 

Με τη δραστηριοποίηση µιας εταιρείας στο διαδίκτυο, αυτόµατα έρχεται σε άµεσο 

ανταγωνισµό σε εθνικό ή/και παγκόσµιο επίπεδο.  Η είσοδος νέων ανταγωνιστών 

πρέπει να είναι αναµενόµενη και η στρατηγική της εταιρείας στοχευόµενη σε 

ποιοτικές υπηρεσίες σε προσιτές τιµές.  Εργαλείο για την αντιµετώπιση αυτού του 

κινδύνου µπορεί να αποτελέσει το benchmarking(αναλύεται στη συνέχεια). 

 

α)  ∆ιαπραγµατευτική δύναµη πελατών. 

Η δυνατότητα του τελικού πελάτη να χρησιµοποιήσει πολλαπλές επιλογές, δυνητικά 

σε παγκόσµιο επίπεδο, πρέπει να υπολογιστεί ως µέρος του Στρατηγικού Σχεδιασµού.   
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Πέρα από τις πέντε δυνάµεις του Porter 

 

Το µοντέλο του Porter, µπορεί να χαρακτηριστεί ως στατικό 4 στον τρόπο που 

παρουσιάζει τις εξελίξεις στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.  Επιπλέον δεν ερευνά τις 

πιθανότητες συνεργασίας µεταξύ των µελών του συστήµατος.  Η συνεργασία είναι  ο 

τοµέας ο οποίος το Ελεύθερο Λογισµικό µπορεί να διαφοροποιηθεί από τα 

συνηθισµένα προϊόντα Λογισµικού µε άδεια χρήσης.  Μια εταιρεία που επέλεξε  τη 

χρήση Ελεύθερου Λογισµικού, µπορεί να κατευθύνει την ανάπτυξη του προϊόντος 

σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες της και να παραγγείλει επιπλέον χαρακτηριστικά, 

που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της. 

 

4.3 Ανάλυση του Εσωτερικού περιβάλλοντος 

 

Θεωρία των εταιρικών πόρων και δυνατοτήτων 

 

Ακολουθεί γενική κατηγοριοποίηση εταιρικών πόρων 

• Υλικοί πόροι ( µηχανήµατα, κεφάλαιο, κτίρια κτλ) 

• Ανθρώπινο ∆υναµικό 

• Συστήµατα (marketing, µέθοδος διοίκησης, διαδικασίες κτλ) 

• Άϋλοι πόροι (φήµη, αναγνωρισηµότητα, brand name κτλ) 

 

Μια εταιρεία που αξιοποιεί τους πόρους της, µε ένα παραγωγικό τρόπο, µπορεί να 

χτίσει ιδιαίτερες δεξιότητες.  Αυτές οι δεξιότητες, µπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

περαιτέρω ως : 

 

Οριακές ∆εξιότητες 

∆εξιότητες τις οποίες οι ανταγωνιστές µας µπορούν εύκολα να µιµηθούν. 

 

 

 

                                                 
4 Βιβλιογραφία [8] 
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Κύριες ∆εξιότητες 

∆εξιότητες τις οποίες οι ανταγωνιστές µας δεν κατέχουν και δε µπορούν να 

αντιγράψουν µε ευκολία. 

 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να διευκρινίσουµε ότι οι κύριες δεξιότητες δεν είναι υλικοί 

πόροι.  Ένα καλό παράδειγµα Κύριων ∆εξιοτήτων είναι το Σύστηµα Παραγωγής της 

Toyota, το οποίο θα αναλυθεί σε σχέση µε το Ηλεκτρονικό Εµπόριο , σε επόµενο 

κεφάλαιο. 

 

Από τη παραπάνω σύντοµη αναφορά στο εσωτερικό περιβάλλον µιας εταιρείας, 

κατανοούµε ότι είναι ευκολότερο να µετατρέψουµε τον τρόπο λειτουργίας µιας 

εταιρείας, ώστε να παράγει καλύτερα προϊόντα/υπηρεσίες, παρά να προσπαθήσουµε 

να µεταβάλλουµε το εξωτερικό περιβάλλον. 

 

Είναι εποµένως µια Στρατηγική απόφαση να ακολουθήσουµε µια διαφορετική 

µέθοδο παραγωγής (όπως το Σύστηµα Παραγωγής της Toyota), η οποία θα µας 

επιτρέψει να διαφοροποιηθούµε και να προσπαθήσουµε ν’ αξιοποιήσουµε τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατά µας. 

 

4.4 Ανάλυση SWOT  

 

Ένα σηµαντικό εργαλείο ανάπτυξης στρατηγικής, αποτελεί η ανάλυση SWOT ( 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).  Με την εν λόγω ανάλυση, 

διευκρινίζονται τα σηµεία προσοχής, ως προς µια σηµαντική απόφαση και η οµάδα 

απόφασης αξιολογεί τα κρίσιµα σηµεία για την εταιρεία και πως η απόφαση θα 

επηρεάσει την εταιρεία.  Στην περίπτωση απόφασης χρήσης προγράµµατος 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου µε Ελεύθερο Λογισµικό, η ανάλυση παρουσιάζεται 

παρακάτω: 

 

∆υνατά Σηµεία (Strengths) 

� Ευέλικτη άδεια εκµετάλλευσης 

� Εξοικονόµηση χρηµάτων από δωρεάν χρήση προγράµµατος 
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� Μεγάλη παγκόσµια βάση χρηστών 

� Ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο 

� Έτοιµα παραδείγµατα από άλλα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα 

� Εξουδετέρωση του πλεονεκτήµατος των µεγάλων εταιρειών λογισµικού, ως 

προς το διαπραγµατευτικό επίπεδο (τιµή, χαρακτηριστικά κτλ) 

� ∆οκιµασµένη λύση, ανάλογα µε τον αριθµό εγκαταστάσεων 

 

Αδύνατα Σηµεία (Weaknesses) 

� Ενδεχόµενη καθυστέρηση στην υποστήριξη 

� Ανάπτυξη προϊόντος χωρίς προκαθορισµένες ηµεροµηνίες παράδοσης νέων 

εκδόσεων 

� Οµάδα ανάπτυξης µε διαφορετικές προτεραιότητες  

� Περιορισµένος αριθµός υποστηρικτικών εγγράφων 

� ∆υσκολία παρακολούθησης εξελίξεων από εµπορικά προϊόντα, µεγάλων 

εταιρειών πληροφορικής. 

 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

� ∆υνατότητα εκµετάλλευσης και παραµετροποίησης του πηγαίου κώδικα 

� Ανάπτυξη επιπλέον χαρακτηριστικών, σύµφωνα µε τις ανάγκες της εταιρείας 

� Υιοθέτηση προγράµµατος και υποστήριξη από µεγάλες εταιρείες λογισµικού 

 

Κίνδυνοι (Threats) 

� ∆ιακοπή ανάπτυξης προγράµµατος από εθελοντές προγραµµατιστές 

� Αδυναµία δέσµευσης προµηθευτή σε  συµβόλαια εξασφάλισης της εταιρείας 

σε περίπτωση προβληµάτων 

� Περιορισµένες υπηρεσίες υποστήριξης στην Ελληνική αγορά 

 

4.5 Ανάλυση σηµείων προσοχής στην χάραξη Στρατηγικής ΗΕ 

 

Μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο ΗΕ, πρέπει να χρησιµοποιήσει του πόρους 

και τα συστήµατά της, ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  Οι οριακές 
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ικανότητες της εταιρείας, πρέπει να αποτελέσουν τον κορµό στόχευσης, καθώς η 

ύπαρξη πολλαπλών ανταγωνιστών δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασµού. 

 

Με τα παραπάνω ως δεδοµένα, οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο 

της επιτυχίας.  Σε ένα ΗΚ όπου η φύση του καταστήµατος στηρίζεται στην ικανότητα 

να πωληθούν προϊόντα που δεν παρουσιάζονται στη φυσική τους µορφή, ο 

σχεδιασµός και η επιτυχία πώλησης στηρίζεται ολικά στις ικανότητες των 

ανθρώπινων πόρων.  Ως παράδειγµα της διαφοροποίησης της περιπτώσεως θα 

αναφέρουµε ένα Υπερκατάστηµα (Super Market).  Στη συγκεκριµένη περίπτωση η 

πώληση των προϊόντων δεν είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε την εκπαίδευση και τις 

ικανότητες των εργαζοµένων, αλλά περισσότερο µε την τοποθεσία, τις τιµές κτλ.  Σε 

αντίθεση στο ΗΕ, η επιτυχία των πωλήσεων είναι αποτέλεσµα της σχεδίασης και 

λειτουργίας του καταστήµατος από τους εργαζοµένους. 

 

Είναι  κατανοητό ότι ένα ΗΚ δε µπορεί να επιβιώσει χωρίς να αποτελεί σηµαντικό 

κρίκο της αλυσίδας αξίας.  Το ΗΚ (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων παραγωγών), 

αποτελεί ένα ενδιάµεσο κρίκο ανάµεσα στην πρωτογενή παραγωγή και τον τελικό 

καταναλωτή ή τον επόµενο κρίκο της αλυσίδας (περίπτωση B2B πώλησης).  Τα 

προϊόντα που εµπορεύεται το κατάστηµα βρίσκονται ήδη στη διάθεση του επόµενου 

κρίκου της αλυσίδας, µέσω εναλλακτικών πηγών προµήθειας(ανταγωνιστές κτλ).  Η 

µόνη ελπίδα να αποκτήσουµε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, είναι προσθέτοντας αξία 

στην αλυσίδα. 

 

Σύµφωνα µε τον M. Porter οι λειτουργίες µια επιχείρησης χωρίζονται σε κύριες και 

υποστηρικτικές. Οι κύριες λειτουργίες είναι : 

Κ1.  Λειτουργίες χειρισµού εισερχοµένων 

Κ2.  Λειτουργίες Παραγωγής 

Κ3.  ∆ιαχείριση Εξερχοµένων 

Κ4.  Marketing και πωλήσεις 

Κ5.  Υπηρεσίες µετά την πώληση 

Οι υποστηρικτικές λειτουργίες είναι: 

Υ1.  Προµήθειες - αγορές 

Υ2.  Έρευνα και ανάπτυξη 

Υ3.  ∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων 
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Υ4.  Εσωτερική υποδοµή 

 

Με βάση τα παραπάνω αναλύουµε ποια είναι τα σηµεία προσοχής µιας εταιρείας που 

λειτουργεί ένα ΗΕ.   

 

Η εταιρεία πρέπει να θέσει ποιοτικούς στόχους που θα οδηγήσουν σε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα.  Με το παραπάνω εννοούµε ότι είναι ασφαλέστερη στρατηγική να 

ακολουθήσουµε στρατηγική διαφοροποίησης, από το να προσπαθήσουµε να 

προσδιορίσουµε τις ανάγκες µας, βάσει στόχων πωλήσεων.   Παρόλο που το ΗΚ είναι 

ένα εργαλείο πωλήσεων, είναι λάθος να οριστούν οι προδιαγραφές του µε βάση τις 

πωλήσεις.  Εποµένως το πρώτο βήµα είναι να θέσουµε τους ποιοτικούς στόχους.  Οι 

ποιοτικοί στόχοι θα µας οδηγήσουν στην καταγραφή των αναγκών της οργανωτικής 

δοµής(εσωτερική υποδοµή και ανθρώπινοι πόροι).  Το παραπάνω συµφωνεί και µε 

τις απόψεις του Chandler5, κατά τις οποίες πρώτα σχεδιάζουµε τη Στρατηγική και στη 

συνέχεια, διαµορφώνουµε την οργανωτική δοµή.  Το δεύτερο σηµείο προσοχής είναι 

οι λειτουργίες εισερχοµένων και εξερχοµένων.  Είναι ξεκάθαρο ότι οι διαδικασίες 

αποθήκευσης πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και εάν είναι δυνατόν τα προϊόντα να 

αποστέλλονται κατ’ ευθείαν στον πελάτη µέσω του κυκλώµατος εξερχοµένων 

παραγγελιών, χωρίς να εµπλέκεται η εταιρεία.  Τρίτο σηµείο προσοχής αποτελεί το 

Marketing των προϊόντων.  Η διαδικασία τιµολόγησης, προώθησης  και πωλήσεων, 

χρειάζεται διεξοδική σχεδίαση.  Τέλος σηµαντικό σηµείο διαφοροποίησης, 

αποτελούν οι υπηρεσίες µετά την πώληση.   

4.6 Έλεγχος απόδοσης ΗΚ 

 

Ως εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης του ΗΚ, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 

συγκριτική προτυποποίηση (Benchmarking).   Το benchmarking είναι εργαλείο 

έλεγχου της αποδοτικότητας, σε σχέση µε τον ανταγωνισµό.  Τα ερωτήµατα που 

προσπαθεί να απαντήσει είναι : 

 

• Υπάρχουσες διαφορές απόδοσης και ποσοτικοποίηση 

• Τεκµηρίωση ύπαρξης των διαφορών 

                                                 
5 Βιβλιογραφία [10] 



Ηλεκτρονικό Εµπόριο µε χρήση Ελεύθερου Λογισµικού 
Στρατηγική επισκόπηση και η παράµετρος του Συστήµατος Παραγωγής της Toyota 

 

 
 

[30] 
Πτυχιακή Εργασία      Τσουκνίδας Νικόλαος 

• Στόχευση στις απαιτούµενες ενέργειες για την υπερνίκηση του ανταγωνισµού. 

 

Για την ασφαλέστερη σύγκριση των παραπάνω διαφορών, χρησιµοποιούµε δείκτες, 

µερικοί εκ των οποίων µπορεί να είναι: 

 

Χρηµατοοικονοµικοί 

• Πωλήσεις προς προσωπικό 

• Καθαρά κέρδη προς πωλήσεις 

• Επισκεψιµότητα ΗΚ/πωλήσεις 

• Μέση αξία παραγγελίας 

• Κόστος ικανοποίησης παραγγελίας πελάτη (παραγγελιοληψία, 
έλεγχος,φόρτωση, µεταφορά). 

 

Ποιοτικοί 

• Μέσος χρόνος αποστολής προϊόντος 

• Ελαττωµατικά / υποσταλέντα 

• Αριθµός προϊόντων εντός ΗΚ 

• Επισκεψιµότητα στο ΗΚ 

• Ποσοστό ικανοποίησης πελάτη 
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5. Η παράµετρος του Συστήµατος Παραγωγής της Toyota 
 

Επισκόπηση Κεφαλαίου 

 
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζουµε τη δυνατότητα εφαρµογής των αρχών του TPS  στο 

Ηλεκτρονικό εµπόριο, παραθέτουµε τις βασικές αρχές του TPS και αναλύουµε τις 

δύο βασικότερες πρακτικές (Jidoka, Just-in-Time).  Στη συνέχεια βρίσκουµε τα κοινά 

σηµεία ανάµεσα σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον παραγωγής και ένα Ηλεκτρονικό 

Κατάστηµα, ώστε στη συνέχεια µε βάση τη θεωρία του TPS, να εξαλείψουµε τα 

περιττά βήµατα.  Επιπρόσθετα αναφέρουµε στοιχεία από τη φιλοσοφία της Toyota, 

τα οποία αν και δεν αποτελούν µεθόδους παραγωγής, δηµιουργούν τις συνθήκες και 

διαµορφώνουν το κλίµα, για την εύρυθµη λειτουργία τόσο των µηχανηµάτων, όσο 

και των ανθρώπων που εµπλέκονται ( Kaizen , Toyota Way). 

 

6.1 Σύστηµα παραγωγής Toyota και Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

Η εφαρµογή του Συστήµατος Παραγωγής της Toyota σε κατάστηµα Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου, αποτελεί προσπάθεια εφαρµογής των κανόνων σε περιβάλλον παροχής 

υπηρεσίας, µε πεδίο εφαρµογής τον τοµέα του Λογισµικού.  Ενώ οι αρχές του TPS 

(Toyota Production System) εφαρµόστηκαν πρώτα στην αυτοκινητοβιοµηχανία, 

σύντοµα έγινε αντιληπτό ότι διέπουν ένα ευρύ φάσµα διαδικασιών και µπορούν να 

ενσωµατωθούν σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσίας.  Το σηµαντικό βήµα είναι να 

αναγνωριστούν τα επιµέρους στάδια κάθε διαδικασίας και να δηµιουργηθεί µια 

φιλοσοφία εκτέλεσης εργασίας, µε βάση το TPS.   

 

Στην ανάλυση που ακολουθεί, εξετάζουµε το Ηλεκτρονικό Κατάστηµα όταν αυτό 

είναι σε λειτουργία, σε σχέση µε το TPS.  Εποµένως εξετάζουµε τις διαδικασίες 

λειτουργίας του ΗΚ.  ∆ε θα εξετάσουµε τη δηµιουργία του ΗΚ από πλευράς αρχικής 

σχεδίασης του προγράµµατος, µε βάση τις αρχές του TPS, κάτι το οποίο θα ήταν 

επίσης δυνατόν.  
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Βασικές αρχές του TPS 

 

Μία αναπαράσταση των αρχών που διέπουν το TPS, εµφανίζονται στο γνωστό σπίτι 

του TPS6, όπως φαίνεται στην εικόνα 5-1. 

 

 

Εικόνα 5-1.  Το σπίτι του TPS 
 

Οι δύο ακρογωνιαίοι λίθοι του TPS, είναι το Jidoka και το Just-in-Time.  

Παρακάτω παραθέτουµε οι αρχές του TPS , µπορούν να εφαρµοστούν σε ένα ΗΚ. 
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6.2 Jidoka 

 

Η Ιαπωνική λέξη Jidoka, ενσωµατώνει την έννοια της ποιότητας στη διαδικασία.   

Επίσης σηµαίνει ότι η διαδικασία σταµατάει αυτόµατα όταν υπάρξει κάποιο 

πρόβληµα, χωρίς να επιτρέπει το πρόβληµα να συνεχίσει στα επόµενα στάδια.  

Εποµένως ένας εργαζόµενος µπορεί να είναι υπεύθυνος για πολλές διαδικασίες 

ταυτόχρονα και να ασχολείται µε αυτές µόνο στην περίπτωση που προκύψει 

πρόβληµα. 

 

5.1.1.  Αυτόµατη διακοπή 

 

Σε περίπτωση εύρεσης λάθους το σύστηµα πρέπει να σταµατάει αυτόµατα.  Εάν για 

παράδειγµα ο χρήστης επέλεξε κάποιον κωδικό προϊόντος ή συνδυασµό προϊόντων 

που δεν υπάρχουν στη βάση προϊόντων, το σύστηµα πρέπει να ενηµερώνει µε 

κατάλληλο µήνυµα τον πελάτη και επιπλέον να αποστέλλει εντολή διόρθωσης λάθους 

στους διαχειριστές. 

 

5.1.2.  ∆ιαχωρισµός ανθρώπου µηχανής 

 

Οι διαχειριστές του ΗΚ σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να ασχολούνται µε τις 

παραγγελίες του εκάστοτε πελάτη, αλλά η διαδικασία στο σύνολό της πρέπει να είναι 

αυτοµατοποιηµένη. 

 

Ο κάθε διαχειριστής πρέπει να έχει τη δυνατότητα ν’ αντιµετωπίσει διάφορα 

προβλήµατα εντός του ΗΚ και να µην είναι εξειδικευµένος µόνο σε ένα µέρος του. 

 

Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβληµα, ο διαχειριστής επεµβαίνει για την επίλυσή του 

και ενδεχοµένως επανασχεδιάζει τη διαδικασία για τη εξάλειψη της πιθανότητας 

επανεµφάνισης. 
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5.1.3.  Μέθοδος των 5 ερωτήσεων 

 

Σε κάθε περίπτωση προβλήµατος πρέπει να ερευνούµε την κατάσταση, µέχρι 

ευρέσεως του αρχικού λόγου δηµιουργίας του προβλήµατος.  ∆εν αντιµετωπίζουµε τα 

προβλήµατα µε πρόχειρες λύσεις, καθώς δηµιουργούµε καταστάσεις ασυνέχειας και 

πολυπλοκότητας στη διαδικασία µας.  Η φιλοσοφία του TPS χρησιµοποιεί 5 

ερωτήσεις 7για να φτάσει στη ρίζα του προβλήµατος. 

 

5.1.4.  Έλεγχος κυψελών παραγωγής 

 

Στην περίπτωση του ΗΚ οι κυψέλες παραγωγής είναι τα επιµέρους «λογικά» τµήµατα 

που το απαρτίζουν.  Αυτά τα τµήµατα µπορεί να είναι οι διαδικασίες, οι σελίδες  και 

ο σχετικός κώδικας: 

 

� Παρουσίασης προϊόντων 

� Επιλογής προϊόντων 

� Εύρεσης τιµής χρέωσης 

� ∆ιαδικασίας αποστολής 

 

Οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και ειδικά 

κάθε φορά που γίνεται µια αλλαγής το σύστηµα/διαδικασίες, για να διαπιστώσουµε 

ότι δεν επηρεάζουν την εύρυθµη λειτουργία του ΗΚ. 

 

6.3 Just-in-Time 

 

Just-in-Time σηµαίνει ότι παράγεται µόνο ότι χρειάζεται, όταν το χρειαζόµαστε και 

στη ποσότητα που το χρειαζόµαστε. 
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5.2.1.    Ροή ενός τεµαχίου (One piece flow) 

Μία από τις βασικές αρχές, που οδήγησαν και στη δηµιουργία του TPS, αποτελεί η 

δηµιουργία µιας ροής παραγωγής µε ένα προϊόν ανά στάδιο.  Για παράδειγµα στην 

παραγωγή µιας παραγγελίας 10 ποδηλάτων, δεν παράγουµε σε ένα στάδιο 10 

σκελετούς ποδηλάτων και αφού τελειώσουν προχωράµε στην τοποθέτηση λάστιχων 

και στα 10 ποδήλατα.  Η ροή ενός τεµαχίου δηµιουργεί ένα ποδήλατο κάθε φορά.  

∆ηλαδή φτιάχνει ένα σκελετό ποδηλάτου, τοποθετεί τα λάστιχα και συνεχίζει για να 

φτιάξει το δεύτερο ποδήλατο.  Ο παραπάνω τρόπος παραγωγής παρουσιάζει 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα, που αναλύονται στα βιβλία της βιβλιογραφίας. 

 

Στην περίπτωση του ΗΚ, για κάθε παραγγελία πελάτη, υπάρχει η διαδικασία 

εξυπηρέτησής του.  ∆εν επιτρέπεται για παράδειγµα να εκτελεστούν 10 παραγγελίες 

για την αποστολή της ενηµέρωσης παραγγελίας στην αποθήκη.  Με την εκτέλεση 

κάθε παραγγελίας πρέπει να ενηµερωθεί η αποθήκη.  Ανάλογα µε το ΗΚ και τα 

βήµατα που αποτελούν τον κύκλο πώλησης στον πελάτη, πρέπει να εκτελούνται όλα 

τα διακριτά βήµατα, για κάθε πώληση. 

 

5.2.2.  Χρόνος Παραγωγής (Takt Time) 

 

Ο χρόνος παραγωγής προϊόντος (takt time), ορίζεται ως ο διαθέσιµος χρόνος της 

παραγωγής διά της ζήτησης των πελατών.  Για παράδειγµα εάν σε ένα εργοστάσιο 

παράγονται υπολογιστές, και ο διαθέσιµος χρόνος παραγωγής ανά εβδοµάδα είναι 5 * 

8 ώρες = 40 ώρες, τότε εάν η εβδοµαδιαία ζήτηση είναι 1200 τεµάχια, ο χρόνος 

παραγωγής είναι 1200/40 = 30 τεµάχια/ώρα ή ένα τεµάχιο ανά 2 λεπτά. 

 

Takt στα Γερµανικά σηµαίνει χρονικό διάστηµα, που χρησιµοποιείται στη µουσική.  

Για πρώτη φορά ο χρόνος takt εφαρµόστηκε, ως εργαλείο παραγωγής, από τους 

Γερµανούς στη δεκαετία του 1930 για την κατασκευή αεροσκαφών. 

 

Στην περίπτωση του ΗΚ ο χρόνος takt µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διάφορες 

περιπτώσεις.  Από τα στατιστικά στοιχεία του ιστοτόπου και µε βάση τους χρήστες 

που εισέρχονται, µπορούν να χρησιµοποιηθεί αντίστοιχο πλήθος εξυπηρετητών , για 

να µειωθεί ο χρόνος αναµονής του πελάτη.  Επιπλέον από τα στατιστικά στοιχεία 
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µπορεί να βρεθεί ο ρυθµός παραγγελιάς συγκεκριµένων προϊόντων και να 

παραγγέλνονται µε την ίδια συχνότητα από τους προµηθευτές. 

 

5.2.3. Παραγωγή ανάλογα µε τη ζήτηση (Pull System) 

Το σύστηµα παραγωγής της Toyota έχει οικοδοµηθεί γύρω από την έννοια του Just-

in-time και της προσφοράς των προϊόντων στη διαδικασία, την ώρα που χρειάζονται.  

Για να επιτύχουµε το παραπάνω, ο πιο απλός τρόπος(και αυτός που χρησιµοποιεί το 

TPS), είναι η διαδικασία που χρειάζεται κάποιο εισερχόµενο, να το ζητάει από την 

προηγούµενη διαδικασία στην αλυσίδα παραγωγής, τότε και µόνο τότε που το 

χρειάζεται. 

 

Στην περίπτωση του ΗΚ χρησιµοποιούµε το Pull System, όταν παραγγέλνουµε 

προϊόντα από τον προµηθευτή, µετά την αγορά από τον πελάτη.  Κατά την Toyota, η 

επόµενη «διαδικασία» είναι ο πελάτης.  Στο ΗΚ αυτό εφαρµόζεται αυτόµατα, καθώς 

ο πελάτης είναι αυτός που χρησιµοποιεί άµεσα τη «γραµµή παραγωγής» ( το ίδιο το 

ηλεκτρονικό κατάστηµα) και εποµένως είναι κινητήρια δύναµη στην αλυσίδα 

παραγωγής της υπηρεσίας (πώλησης). 

 

Εκτός των δύο παραπάνω βασικών αρχών του TPS, εντοπίζουµε τα παρακάτω 

στοιχεία που είναι καθοριστικά και σχετικά ως προς τη χρήση Λογισµικού : 

 

� Εξάλειψη των περιττών ενεργειών 

� Επικέντρωση στους εργαζοµένους 

� Συνεχής βελτιστοποίηση διαδικασιών σε εταιρικό επίπεδο 

 

6.4 Εξάλειψη των περιττών ενεργειών σε Ηλεκτρονικό Κατάστηµα  

 

Για την εξάλειψη των περιττών ενεργειών σύµφωνα µε το TPS, χρειάζεται να 

αναγνωρίσουµε ποιες διαδικασίες παράγουν αξία για τον πελάτη.  Ένας εύκολος 

τρόπος για να ταξινοµήσουµε τις ενέργειες σε περιττές και σε αυτές που προσθέτουν 

αξία, είναι να αφαιρέσουµε µια ενέργεια από τη διαδικασία.  Εάν διαπιστώσουµε ότι 

η διαδικασία συνεχίζει χωρίς πρόβληµα, τότε εντοπίσαµε µια περιττή ενέργεια.  
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Σύµφωνα µε την Toyota, υπάρχουν 7 περιττές καταστάσεις σε µια διαδικασία 

παραγωγής : 

 

1. Πλεονάζουσα παραγωγή 

2. Απόθεµα 

3. Επιπλέον περιττά βήµατα για την εκτέλεση εργασίας 

4. Κίνηση 

5. Ελαττωµατικά µέρη 

6. Αναµονή 

7. Μεταφορά 

 

Οι παραπάνω 7 καταστάσεις στην περίπτωση του Λογισµικού και ειδικά του 

Ηλεκτρονικού Καταστήµατος (ΗΚ), µεταφράζονται ως εξής: 

 

1. Επιπλέον χαρακτηριστικά, από αυτά που χρειάζεται ο χρήστης (π.χ. Εάν σε 

αναζήτηση εύρεσης προϊόντος, αντί για την παράθεση συγκεκριµένου 

προϊόντος, επισυνάπτονται και άσχετα προϊόντα). 

2. Ύπαρξη αποθέµατος στο ΗΚ για µελλοντικές παραγγελίες. 

3. Επιπλέον βήµατα για την επίτευξη µιας εργασίας ( π.χ. εάν για την αγορά 

προϊόντος µπορούµε να πατήσουµε 3 φορές ένα «κουµπί», αντί για 5, τα 

επιπλέον 2 πατήµατα είναι περιττά). 

4. Κίνηση (π.χ. εάν σε µια σελίδα εµφάνισης προϊόντων, ο χρήστης αναγκάζεται 

να µετακινείται µε scroll up/down εντός της σελίδας.) 

5. Παραγωγή ελαττωµατικών σελίδων HTML (ο ελλιπής έλεγχος του 

Λογισµικού προ της παραγωγικής διαδικασίας, οδηγεί σε εσφαλµένα 

αποτελέσµατα που εκθέτουν την εταιρεία και προβληµατίζουν τον πελάτη.  Ο 

Ιάπωνας ειδικός στην ποιότητα, Taguchi, υπολόγισε τη ζηµία στην εταιρεία 

από την ύπαρξη λαθών). 

6. Αναµονή µεταξύ των διαδικασιών του Ηλεκτρονικού Καταστήµατος (π.χ. εάν 

ο χρήστης επέλεξε ένα συγκεκριµένο υπολογιστή για αγορά και το ΗΚ 

καθυστερεί να επιστρέψει την τελική τιµή του προϊόντος). 

7. Η µεταφορά του προϊόντος στον πελάτη. (ιδανικά το προϊόν θα έπρεπε να 

είναι στα χέρια του πελάτη, µετά την πληρωµή.  Η διαδικασία της µεταφοράς 
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από το ΗΚ στον πελάτη δεν προσθέτει αξία στον πελάτη και η 

ελαχιστοποίηση του χρόνου αναµονής είναι κρίσιµο σηµείο βελτιστοποίησης). 

 

 

Με την εφαρµογή του Just-in-Time στο ΗΚ, το προϊόν µετά την παραγγελία του 

παραλαµβάνεται από τον προµηθευτή του ΗΚ, στη σωστή ποσότητα και ποιότητα και 

το µεταφέρουµε στον πελάτη στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

 

Τα 7 προβλήµατα της παραγωγής και η αντιστοιχία τους στο ΗΚ, παρουσιάζονται 

διαγραµµατικά στην εικόνα 5-2. 

 

 

Εικόνα 5-2.  Αντιστοίχιση προβληµάτων παραγωγής στο ΗΚ 
 

 
Το Ηλεκτρονικό Κατάστηµα δεν παράγει ένα προϊόν, όπως στην περίπτωση ενός 

εργοστασίου της Toyota.  Το ΗΚ είναι το µέσον πώλησης σε έναν πελάτη.  Εποµένως 

µπορούµε να παροµοιάσουµε το ΗΚ, ως µια ταινία στην γραµµή παραγωγής που 

«παράγει» πωλήσεις, όπως φαίνεται στην εικόνα 5-3. 
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Εικόνα 5-3.  Αναπαράσταση «νοητής» γραµµής παραγωγής ΗΚ 
 

Η διαφορά µε το εργοστάσιο της Toyota, είναι ότι το ΗΚ είναι εκτεθειµένο στον 

πελάτη.  Ανά πάσα στιγµή ο πελάτης µπορεί να εντοπίσει προβλήµατα στη «γραµµή 

παραγωγής» του ΗΚ.   

 

6.5 Επικέντρωση στους εργαζοµένους 

 

Οι εργαζόµενοι µε το TPS, δεν εκτελούν απλά µια εργασία, αλλά είναι υπεύθυνοι για 

την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος και για τις προτάσεις βελτιστοποίησης.  Ο 

εργαζόµενος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να σταµατήσει τη λειτουργία του ΗΚ, σε 

περίπτωση που βρεθεί λάθος στο ΗΚ.  Για παράδειγµα εάν βρεθεί ότι η µέθοδος 

υπολογισµού του ΦΠΑ στην τελική σελίδα πληρωµής, είναι λάθος, η σελίδα πρέπει 

να αποσυρθεί από το ΗΚ και να αντικατασταθεί σε ελάχιστο χρόνο. 

 

Η εκπαίδευση των εργαζοµένων είναι πολύ σηµαντική, καθώς και η δυνατότητά τους 

να εκτελούν πλήθος διαφορετικών εργασιών και όχι µόνο συγκεκριµένες κινήσεις.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Toyota στηρίζεται περισσότερο στην παραγωγή και 

εξέλιξη των προϊόντων της, όχι στα πιο σύγχρονα εργαλεία που υπάρχουν, αλλά στον 

τρόπο που οι εργαζόµενοι εντοπίζουν σφάλµατα και αναδιοργανώνουν την 

παραγωγή, για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσµατα.   

 

Στην περίπτωση του ΗΚ οι εργαζόµενοι πρέπει να εκπαιδευτούν για να εκτελούν 

διαφορετικές εργασίες, ώστε να υπάρχει επικάλυψη αρµοδιοτήτων.  Το παραπάνω 

κρίνεται σηµαντικό καθώς το ΗΚ λειτουργεί 24 ώρες και σε περίπτωση που 

προκύψουν προβλήµατα, πρέπει κάθε βάρδια να είναι ικανή να τα αντιµετωπίσει. 
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6.6 Συνεχής βελτιστοποίηση διαδικασιών σε εταιρικό επίπεδο 

(Kaizen) 

 

Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία της Toyota, τη στιγµή που θα σκεφτούµε ότι η διαδικασία 

η οποία είναι σε παραγωγική διαδικασία, λειτουργεί αποτελεσµατικά, είναι η στιγµή 

που έχουµε πρόβληµα. 

 

Εάν ερευνήσουµε την παραπάνω στάση των ανθρώπων της Toyota, θα 

διαπιστώσουµε ότι έχουν δίκιο για δύο λόγους: 

 

α) Επειδή συνεχώς υπάρχουν βελτιώσεις στην υπάρχουσα τεχνολογία, οι οποίες 

µπορούν να εφαρµοστούν στις διαδικασίες µας. 

β) Επειδή µε διάφορες αλλαγές στην αλυσίδα παραγωγής, είναι δυνατόν να 

µπορούµε να αναδιοργανώσουµε και τις υπάρχουσες εργασίες ώστε να αποδίδουν 

καλύτερα. 

 

Ειδικά στον τοµέα του Λογισµικού ( που ανήκει άλλωστε το ΗΚ), όπου οι αλλαγές 

στην τεχνολογία είναι συχνές, πρέπει να υπάρχουν ειδικοί που θα ερευνούν τις 

εξελίξεις και θα σχεδιάζουν τις µελλοντικές βελτιώσεις. 

 

Επιπλέον από τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται από το ΗΚ, µπορούν να 

εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για τις αλλαγές που χρειάζονται και να 

προγραµµατιστούν οι αντίστοιχες εργασίες. 

 

6.7 The Toyota Way 

 

Πέρα από τη χρήση του TPS, για να επιβιώσει και να βελτιωθεί η εταιρεία, η Toyota 

χρησιµοποιεί ορισµένους κανόνες που δεν είναι σχετικοί µε τη µέθοδο εργασίας (και 

άρα το TPS), αλλά µε τη φιλοσοφία που ακολουθεί για να αντιµετωπίζει τις διάφορες 

καταστάσεις.  Οι παραπάνω κανόνες γενικά  αναφέρονται ως “Ο τρόπος της Toyota”.  

Οι παραπάνω κανόνες µπορούν να εφαρµοστούν και σε µια εταιρεία που 

χρησιµοποιεί ένα ΗΚ.  Οι κανόνες αυτοί είναι : 
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• Μακροπρόθεσµη στόχευση διοικητικών αποφάσεων. 

• ∆ιαµοιρασµός εργασίας (Heijunka). 

• ∆ιακοπή εργασίας σε κάθε περίπτωση λάθους. 

• Προτυποποίηση εργασιών και χρήση στη παραγωγική διαδικασία σταθερών 

διαδικασιών. 

• Χρήση οπτικών µέσων για τον έλεγχο της παραγωγής(Andon). 

• Εκπαίδευση προσωπικού και διάδοση της γνώσης. 

• Σύσταση αποδοτικών οµάδων, που εφαρµόζουν τις αρχές της εταιρίας. 

• Βελτίωση των συνεργατών και αλληλεγγύη. 

• Εύρεση προβληµάτων µε επί τόπου έρευνα (Genchi Genbutsu). 

• Ενδελεχής έλεγχος για εξεύρεση λύσης, αλλά ταχύτατη εφαρµογή της λύσης. 

• Συνεχής βελτίωση και µάθηση. 

  



Ηλεκτρονικό Εµπόριο µε χρήση Ελεύθερου Λογισµικού 
Στρατηγική επισκόπηση και η παράµετρος του Συστήµατος Παραγωγής της Toyota 

 

 
 

[42] 
Πτυχιακή Εργασία      Τσουκνίδας Νικόλαος 

6. Demo E-Commerce 
 

Επισκόπηση Κεφαλαίου 

 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουµε το πρόγραµµα που επιλέχθηκε για τη 

δοκιµαστική εφαρµογή του Ηλεκτρονικού Εµπορίου.  Αναφέρουµε τα βασικά 

χαρακτηριστικά του, την πλατφόρµα προγραµµάτων που βασίζεται και τέλος 

εµφανίζουµε ενδεικτικές οθόνες.  Οφείλουµε να τονίσουµε ότι αναπόσπαστο κοµµάτι 

του κεφαλαίου, αποτελεί η επίδειξη λειτουργίας του καταστήµατος σε δοκιµαστική 

µορφή, όπως και θα πραγµατοποιηθεί κατά την παρουσίαση της παρούσας εργασίας. 

 

6.1 Πρόγραµµα Zen Cart 

 

Σε συνέχεια της παρουσίασης λύσεων ηλεκτρονικού εµπορίου, ελεύθερου 

λογισµικού, όπως παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο τρία (3), εξετάζουµε την ευκολία 

δηµιουργίας ηλεκτρονικού καταστήµατος, µίας εκ των παραπάνω λύσεων.  

 

Το πρόγραµµα που επιλέχτηκε να παρουσιάσουµε, είναι το Zen Cart.  To Zen Cart 

(ZC) έχει αρκετά χρόνια ανάπτυξης στο ενεργητικό του και πολλούς χρήστες.  

Παρακάτω παραθέτουµε, χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

 

Ευκολία εγκατάστασης 

• Ελέγχει εγκαταστηµένα προϊόντα που απαιτούνται προ της εγκατάστασης 

• ∆ιαθέτει αυτόµατο εργαλείο εγκατάστασης 

• ∆ηµιουργεί παραδείγµατα/πρότυπα ΗΚ κατά την εγκατάσταση 

 

Κατηγορίες και Προϊόντα 

• Απεριόριστες κατηγορίες προϊόντων 

• ∆υνατότητα πώλησης ηλεκτρονικών προϊόντων (προγραµµάτων κτλ) 

• Τα προϊόντα µπορεί να περιέχονται σε πολλαπλές κατηγορίες 

• Επιλογή προϊόντων µε διαφορετικούς τρόπους (λίστες επιλογής κτλ) 
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Εκπτώσεις και Προσφορές 

• ∆υνατότητα εκπτώσεων ανά προϊόν 

• Προσφορές ανά κατηγορία 

• Εκπτωτικά κουπόνια 

• Εκπτώσεις ανάλογα µε το ποσό αγοράς 

 

∆υνατότητες ∆ιεθνοποίησης 

• Υποστήριξη  πολλαπλών γλωσσών 

• Υποστήριξη πολλαπλών τρόπων φορολόγησης 

• Υποστήριξη πολλαπλών τρόπων αποστολής 

• Υποστήριξη πολλαπλών τρόπων πληρωµών και νοµισµάτων 

 

Πλατφόρµα διαχείρισης ΗΚ 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας προϊόντων , κατηγοριών 

• ∆υνατότητα αντιγραφής, µεταφοράς, διαγραφής προϊόντων 

• ∆ιαχείριση φορολογίας προϊόντων 

• ∆υνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

• ∆ηµιουργία πρότυπων σελίδων 

 

Εκτός των παραπάνω ενδεικτικών χαρακτηριστικών, το ZC διαθέτει πλούσια σε 

πληροφορίες δικτυακή πύλη (site), όπου ο χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί για τις 

τελευταίες εξελίξεις και να ανταλλάξει απόψεις και πληροφορίες (http://www.zen-

cart.com).  Επίσης λόγω της µεγάλης αποδοχής από τη διεθνή κοινότητα, υπάρχουν 

αρκετά κείµενα οδηγιών για το προϊόν.  Πολύ σηµαντικό κρίνεται και το γεγονός ότι 

υπάρχουν εταιρείες και επαγγελµατίες, που αναλαµβάνουν να υποστηρίξουν µια 

εταιρεία που αποφασίζει να χρησιµοποιήσει το ZC, µε συµβουλευτικές υπηρεσίες. 

 

Το ZC εγκαθίσταται σε απλούς υπολογιστές, χωρίς να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από 

πλευράς υπολογιστών.  Το γεγονός αυτό το κάνει ελκυστικό ακόµα και για 

δηµιουργία µικρών ΗΚ, ο προϋπολογισµός των οποίων µπορεί να περιοριστεί σε 

ποσά κάτω των 1000 ευρώ.  Η εγκατάστασή του προϋποθέτει προεγκατεστηµένη 

βάση δεδοµένων και προγράµµατος εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών σελίδων.  Τα 
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παραπάνω προγράµµατα είναι επίσης «ελεύθερο λογισµικό» και εποµένως δεν 

επιβαρύνουν το προϋπολογισµό.  Αναλυτικά χρειάζεται : 

• PHP 4.3.2 ή νεότερο  

• Apache 1.3 ή νεότερο 

• MySQL 3.2 ή νεότερο  

Το πρόγραµµα έχει δυνατότητα εγκατάστασης σε περιβάλλον Windows, Linux και 

Macintosh. 

 

Το πρόγραµµα εγκαθίσταται εύκολα από χρήστη ο οποίος έχει εξοικειωθεί µε 

προγράµµατα εγκατάστασης.  Ο χρόνος εγκατάστασης είναι περιορισµένος και 

υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης πρότυπου ηλεκτρονικού καταστήµατος.  

Παρακάτω στην εικόνα 6-1, παρουσιάζεται η σελίδα εισόδου στο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα. 

 

Εικόνα 6-1.  Σελίδα εισόδου στο δοκιµαστικό ΗΚ 
 Για την είσοδο στις σελίδες διαχείρισης του ΗΚ κατευθυνόµαστε στη σελίδα 

http://localhost/zen/admin, οπού και µας επιτρέπεται η είσοδος µετά την εισαγωγή 

κωδικού στο µενού διαχείρισης, όπως φαίνεται στην εικόνα 6-2. 
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Εικόνα 6-2.  Σελίδα εισόδου στον τοµέα διαχείρισης του ΗΚ 
 

Η λειτουργία του καταστήµατος θα παρουσιαστεί σε δοκιµαστική κατάσταση (demo). 
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7. Συµπεράσµατα 
 

Στην παρούσα εργασία αναλύθηκε η δυνατότητα εφαρµογής, µεθόδων και πρακτικών 

Στρατηγικού Σχεδιασµού και του Συστήµατος Παραγωγής της Toyota, στο 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο. 

 

Στο Κεφάλαιο 4, µε την παράθεση επιµέρους παραµέτρων, έγινε αντιληπτό ότι οι 

αποφάσεις εφαρµογής ενός προγράµµατος Ελεύθερου Λογισµικού, είναι Στρατηγικής 

σηµασίας.  Επιπλέον µε τη εξέταση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων 

επιρροής, καθώς και την επισήµανση των σηµείων προσοχής, σε συνδυασµό µε την 

ανάλυση SWOT, οριοθετήθηκαν τα σηµεία εφαρµογής της Στρατηγικής.   

 

Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 5, αναλύθηκε ο τρόπος εφαρµογής του Συστήµατος 

Παραγωγής της Toyota, στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο.  Η αντιστοίχιση των θεωριών του 

TPS, στο τρόπο λειτουργίας ενός Ηλεκτρονικού Καταστήµατος, αποτελεί απόδειξη 

της δυνατότητας εφαρµογής ενός συστήµατος παραγωγής, σε ένα περιβάλλον 

παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων. 

 

Η χρησιµότητα της παρούσας εργασίας, εστιάζεται στην εφαρµογή θεωριών 

παραγωγής και στρατηγικής σε νέους κλάδους.  Ο αντικειµενικός στόχος των 

εταιρειών, δεν είναι άλλος από την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, για 

την εξασφάλιση της επιβίωσης τους και την επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής 

ανάπτυξης. 

 

Με βάση τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι οι θεωρίες της Στρατηγικής και του TPS, 

µε πεδίο εφαρµογής το Ηλεκτρονικό Εµπόριο, παρέχουν τη δυνατότητα στις εταιρείες 

που θα τις εφαρµόσουν, να αναπτύξουν οφέλη και να βελτιώσουν τις πιθανότητες 

επιτυχίας τους. 

 

 

 



Ηλεκτρονικό Εµπόριο µε χρήση Ελεύθερου Λογισµικού 
Στρατηγική επισκόπηση και η παράµετρος του Συστήµατος Παραγωγής της Toyota 

 

 
 

[47] 
Πτυχιακή Εργασία      Τσουκνίδας Νικόλαος 

 

 Συντοµογραφίες 
 

 

 

 

 

B2B Business to Business 
B2C Business to Consumer   
HE Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
ΗΚ Ηλεκτρονικό Κατάστηµα 

HTML HyperText Markup Language  
Η/Υ Hλεκτρονικοί/ος Yπολογιστές/ής 

PERT Program Evaluation and Review Technique 
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

TPS Toyota Production System  
ZC Zen Cart E-Commerce Shopping Cart 
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