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III 

 

Δπραξηζηίεο 

 

Ο θχθινο ζπνπδψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ – Οιηθή Πνηφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  Έρνληαο ζπιιέμεη αξθεηέο γλψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ζεψξεζα ζπλεηφ λα 

επηθεληξσζψ ζε κηα εξγαζία φπνπ ζα ζπλδχαδα ηφζν ηηο γλψζεηο πνπ 

απνθφκηζα απφ ην ελ ιφγσ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα άιια θαη απφ ηελ 

επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ αθνινχζεζα ζηνλ πξνπηπρηαθφ κνπ θχθιν 

ζπνπδψλ. 

 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα παξαπάλσ ζεσξψ πσο πξέπεη λα επραξηζηήζσ 

ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή, θ. Αξηζηνκέλε Μαθξή γηα ηελ αλάζεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαζψο θαη ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε πνπ κνπ 

πξνζέθεξε, ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη ηνπο βαζηθνχο άμνλεο πνπ έπξεπε λα 

αθνινπζήζσ θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο, έηζη ψζηε λα επηηχρνπκε κία άξηζηε 

ζπλεξγαζία θαη έλα ζεκηηφ απνηέιεζκα. 

 

Δλ ηέιεη ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ζηήξημε πνπ 

κνπ έδσζαλ φια ηα ρξφληα, έηζη ψζηε λα νινθιεξψζσ ηηο ζπνπδέο κνπ θαη λα 

θαηαθέξσ λα κπσ κε θηινδνμίεο ζε κηα λέα επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία.  

 

 

Γεσξγάθεο Δπάγγεινο 

 

 



IV 

 

Πεξίιεςε 

 

Σα πζηήκαηα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ΟΓΔΠ – 

ERP) απνηεινχλ αλακθηζβήηεηα ηα ζπζηήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ αζθείηαη ην 

ζχγρξνλν κάλαηδκελη. Γηαζέηνληαο κία πιεζψξα ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηεζνχλ θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα απνηππψζνπλ 

ηε κνλαδηθή «πξαγκαηηθφηεηα» ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ φιν ην θάζκα ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ, απνηειψληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ην κέζν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

ε κία επνρή φπνπ ε παξνρή απμεκέλεο αμίαο ζηνπο πειάηεο θαη ε κείσζε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο απνηεινχλ δχν βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο «αληαγσληζηηθφηεηα», ηα ζπζηήκαηα ERP 

κπνξνχλ αθφκε θαη λα θξίλνπλ ηελ παξακνλή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. 

Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, κάιηζηα, θάλεη πην θαλεξά απφ πνηέ ηα δχν 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Όκσο, πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα ERP λα 

απνηειέζεη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν εθηέιεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζα πξέπεη λα παξακεηξνπνηεζεί θαηάιιεια. Η παξακεηξνπνίεζε 

απηή ζα πξέπεη αθελφο λα απνηππψλεη ηε «κνλαδηθή πξαγκαηηθφηεηα» ηεο 

επηρείξεζεο, αθεηέξνπ ζα πξέπεη λα επηθέξεη βειηηψζεηο ζε επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα φπσο ζπκθνξήζεηο, επηπιένλ 

θφζηνο θαη κεγάινπο ρξφλνπο εθηέιεζεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ε παξνχζα εξγαζία πξνζπαζεί λα 

εμεγήζεη ηη ζεκαίλεη επηηπρεκέλε παξακεηξνπνίεζε ERP ζπζηήκαηνο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, αθελφο ζθηαγξαθείηαη κέξνο ηεο παγθφζκηαο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο (δίλνληαο έκθαζε ζηα ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

Διιεληθή αγνξά θαη ηδηαηηέξσο ζην ζχζηεκα SAP R/3), αθεηέξνπ 

παξνπζηάδεηαη κία πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο SAP R/3. Η παξακεηξνπνίεζε 

ηνπ SAP R/3 έγηλε απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο Agile Software & Technology 

θαη ηειηθά απνηέιεζε ηελ πεγή κίαο ζεηξάο νθειψλ γηα ηνλ πειάηε. Η επηηπρία 

ηνπ φινπ έξγνπ θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηε ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 



V 

 

πινπνίεζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο πξναλαθεξζείζαο επηρείξεζεο: ε 

(πξνηεηλφκελε απφ ηελ εηαηξεία SAP) κεζνδνινγία ASAP απνηέιεζε ηελ 

αθεηεξία γηα ηελ επηηπρία ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 

απνηέιεζε ηελ «πεγή» πνιιαπιψλ νθειψλ γηα ηελ επηρείξεζε – πειάηε. 
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1 Δηζαγσγή 

 

1.1 Γεληθή Δπηζθόπεζε Δξγαζίαο 

 

Η παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηα ζπζηήκαηα ERP θαζψο θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ απηά παξακεηξνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ αθελφο λα εμππεξεηήζνπλ 

ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, αθεηέξνπ λα 

απνηειέζνπλ ην ππφδεηγκα ζχκθσλα κε ην νπνίν νη κε απνδνηηθέο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ. 

Σα ζπζηήκαηα ERP μεθίλεζαλ σο απιά εξγαιεία ινγηζκηθνχ κε ηα νπνία νη 

(βηνκεραληθέο θπξίσο) επηρεηξήζεηο εθηεινχζαλ απιέο αξηζκεηηθέο πξάμεηο ζε 

ζρέζε κε ην απφζεκα ησλ δηαθνξεηηθψλ θσδηθψλ, εληνχηνηο εμειίρζεθαλ ζε 

έλα κεγάιν βαζκφ. 

ην παξειζφλ, νη επηρεηξήζεηο δηαηεξνχζαλ δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα γηα ηηο πνηθίιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (παξαγσγή, 

marketing, ινγηζηηθέο δηεξγαζίεο θηι.). χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή θάζε ζχζηεκα είρε ηε δηθή ηνπ κέζνδν γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη 

απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ. Παξφιν πνπ ε ινγηθή απηή ήηαλ απνηειεζκαηηθή 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ κέζα ζε θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο εκπφδηδε ηελ 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ κε απνηέιεζκα 

λα θσιπζηεξγεί ηε ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο ε 

εηαηξία ράλεη έλα ζεκαληηθφ επηρεηξεκαηηθφ πιενλέθηεκα, ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ηεο σο ζχλνιν. ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δηάθνξα ERP ζπζηήκαηα κε θνηλή βάζε δεδνκέλσλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηελ απαξαίηεηε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. 
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Tα ζπζηήκαηα ERP (Enterprise Resource Planning) απνηεινχλ 

νινθιεξσκέλα παθέηα ινγηζκηθνχ πνπ αλαιακβάλνπλ λα ελζσκαηψζνπλ 

φιεο ή νξηζκέλεο απφ ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο κηαο επηρείξεζεο ζε κία 

εληαία δηαρεηξηζηηθή πιαηθφξκα. ηα ειιεληθά απνδίδνληαη σο πζηήκαηα 

Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πφξσλ. Καηά ηελ πινπνίεζε 

ηέηνησλ ζπζηεκάησλ επέξρεηαη θαη (κηθξή ή κεγάιε) αιιαγή ζηηο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 

Η δηείζδπζή ησλ ζπζηεκάησλ ERP ζηηο κεζαίεο θαη κεγάιεο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεηηθή. Δθεί πνπ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

πζηέξεζε είλαη ζηηο ειιεληθέο ΜΜΔ. Σν πην εκπνξηθφ απφ ηα γλσζηά παθέηα 

ERP ζηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ην SAP R/3 (KPMG, 2008).  

Οη επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγεί ε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ERP γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο είλαη πνιιέο θαη 

θπκαίλνληαη απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ σο ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζην γξαθείν κε ηελ απαιιαγή ησλ ππαιιήισλ απφ κεγάιν 

θφξην εξγαζίαο ξνπηίλαο  (Σαηζηφπνπινο θαη Υαηδεγηαλλάθεο, 2008). 

Ωζηφζν, ε επηηπρήο πινπνίεζε εμαξηάηαη απφ κία ζεηξά θξίζηκσλ 

παξαγφλησλ πινπνίεζεο (Nah et al., 2003). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα SAP R/3, ιφγσ ηεο πνιπεηνχο εκπεηξίαο πνπ 

ελζσκαηψλεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, κπνξεί λα απνηειέζεη πξαγκαηηθφ ππξήλα 

αληαγσληζκνχ (core competence) γηα ηελ θάζε επηρείξεζε. Η εηαηξεία SAP 

πξνζθέξεη ηε κεζνδνινγία ASAP ε νπνία εγγπάηαη γξήγνξε, απνδνηηθή θαη 

επηηπρεκέλε πινπνίεζε. 

ε απηά ηα πιαίζηα, παξνπζηάδεηαη κία επηηπρεκέλε πινπνίεζε SAP R/3 

θάλνληαο ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο ASAP. Η εηαηξεία – πειάηεο ηειηθά 

ελζσκάησζε κεγάιν κέξνο ησλ νθειψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ 

ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP. 
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1.2 Γνκή ηεο Δξγαζίαο 

 

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP) απνηεινχλ ην 

βαζηθφ ζηνηρείν κειέηεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Θέηνληαο σο 

βαζηθφ ζηνηρείν κειέηεο ηε Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ SAP ERP ζα αλαιπζνχλ νη βαζηθνί άμνλεο 

παξακεηξνπνίεζεο.  

Σν παξψλ θεθάιαην απνηειεί κηα εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο θαη 

πεξηγξάθεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο ηα ζέκαηα ηα νπνία ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα 

αλαιπζνχλ. 

ηελ δεχηεξε ελφηεηα παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ζηα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, παξνπζηάδνληαο ηελ εμέιημή ηνπο απφ ηε ζηηγκή 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο κέρξη ζήκεξα. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ 

ERP ζπζηεκάησλ, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη 

ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ε 

δνκή ελφο ERP ζπζηήκαηνο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηα βαζηθά ππνζπζηήκαηα 

πνπ ην απνηεινχλ (functional modules). 

ηε ηξίηε ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηνλ 

ηξφπν θαη ηηο κεζνδνινγίεο κε ηηο νπνίεο απηέο πξνζαξκφδνληαη θαη 

πινπνηνχληαη ζηα ζπζηήκαηα ERP. 

ηε ηέηαξηε ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηα Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιεληθή Αγνξά. Δλ 

ζπληνκία παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ππνζπζηήκαηα 

πνπ πεξηιακβάλνπλ, θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

απηά πξνζθέξνπλ. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζην SAP ERP φπνπ 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξεη 

ηελ ηέηαξηε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία παξακεηξνπνίεζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο SAP ERP γηα ηηο αλάγθεο κηα επηρείξεζεο - δέθηε (πειάηε). 



 

Γεσξγάθεο Δπάγγεινο  4 ΜΓΔ-ΟΠ   

Παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα - θάζεηο ηεο κεζνδνινγίαο θαζψο θαη νη βαζηθέο 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα κηα επηηπρεκέλε 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο - δέθηε. 

ηελ πξνηειεπηαία ελφηεηα παξαηίζεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνξά ηηο 

δηαδηθαζίεο παξακεηξνπνίεζεο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζελαξίνπ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πσιήζεσλ γηα κηα εηαηξία θαπζίκσλ. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ επηκέξνπο ππνζπζηήκαηνο 

πσιήζεσλ (SD). 

Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθπφλεζε κηα 

επηηπρνχο παξακεηξνπνίεζεο θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απηή 

πξνζθέξεη ζηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα 

Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ. 
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2 Δηζαγσγή ζηα ζπζηήκαηα 

επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο 

 

ην θεθάιαην απηφ νξίδεηαη ε έλλνηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο ERP (Enterprise Resources Planning) θαη 

επηρεηξείηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή. ηε ζπλέρεηα απεηθνλίδεηαη ε γεληθή 

ηεξαξρηθή δνκή ηνπο ζε νκάδεο εθαξκνγψλ θαη ππνζπζηήκαηα (Modules). 

 

2.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Η ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

νξγάλσζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 

1960 κε απιέο εθαξκνγέο ειέγρνπ απνζεκάησλ. Δηαηξείεο φπσο ε IBM 

θαηαζθεχαζαλ ζπζηήκαηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηάζκεο ησλ απνζεκάησλ ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ εηδψλ απνζήθεο. Απηά ηα ζπζηήκαηα ππνιφγηδαλ ηελ 

πξφγλσζε ηεο δήηεζεο κε ηε ρξήζε πξνεγκέλσλ αιγφξηζκσλ θαη θαζφξηδαλ 

ηεο επηκέξνπο παξακέηξνπο ησλ παξαγγειηψλ, φπσο ην απφζεκα αζθαιείαο, 

ηε ζηάζκε αλαπαξαγγειίαο θαη ην κέγεζνο ησλ κεξίδσλ παξαγγειίαο. Η 

ππνινγηζηηθή ηζρχο ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο γηα ηελ εθηέιεζε ππνινγηζκψλ 

(Chase et al., 2006). 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 αλαπηχρζεθαλ νη πξψηεο εθαξκνγέο 

πξνγξακκαηηζκνχ πιηθψλ MRP (Material Requirements Planning), (Orlicky, 

1975). Η βαζηθή ηδέα ηνπ MRP είλαη φηη νη απαξαίηεηεο πνζφηεηεο πιηθψλ 

(πξψηεο χιεο θαη εμαξηήκαηα) κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε βάζε ηηο 

εκεξνκελίεο παξάδνζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ κε έλαλ <<πξνο ηα πίζσ>> 

ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ. Θεσξεηηθά, αλ ν ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο γίλεη 

κε αθξίβεηα, ηφηε ηεξνχληαη ειάρηζηα απνζέκαηα πξψησλ πιψλ θαη 

ελδηάκεζσλ εμαξηεκάησλ – εθηφο απφ θάπνηα απνζέκαηα αζθαιείαο - , δηφηη 
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ε παξαιαβή ησλ απαξαίηεησλ πνζνηήησλ γίλεηαη αθξηβψο φηαλ ρξεηάδνληαη 

(Λαγνδήκνο, 2003). 

Η δεθαεηία ηνπ 1970 έθεξε κηα νπζηαζηηθή αιιαγή, θαζψο δεκηνπξγήζεθαλ νη 

πξψηεο δπλαηφηεηεο νινθιεξσκέλεο ππνζηήξημεο φισλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηεξγαζηψλ. Πνιινί εξεπλεηέο φπσο ν (Blumenthal, 1969) ππνζηήξημαλ φηη 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ αξρηηεθηνληθέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

λα ζπλδπάδνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλαιιαγψλ (transaction processing), 

ηελ ππνζηήξημε ησλ απνθάζεσλ (decision support) θαη ηελ πιεξνθφξεζε ηεο 

δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο (management information) ζ‟ έλα νινθιεξσκέλν 

ζχλνιν. Απηφ ην φξακα ζχληνκα έγηλε πξαγκαηηθφηεηα, ράξε ζε δχν 

ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. 

Η πξψηε θαηλνηνκία ήηαλ ε έιεπζε ηεο άκεζεο επεμεξγαζίαο (on-line 

processing) κέζσ νζνλψλ. Η άκεζε επεμεξγαζία βειηίσζε ηεο εηζαγσγή 

δεδνκέλσλ θαη έηζη δηαδηθαζίεο φπσο ε παξαγγειηνιεςία θαη ε ηηκνιφγεζε, 

κπνξνχζαλ πιένλ λα κεραλνγξαθεζνχλ. Η δεχηεξε θαηλνηνκία ήηαλ ε 

κεγάιε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (database 

management systems). Οη βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη ζεκαληηθέο, θαζψο 

επηηξέπνπλ ζηηο εθαξκνγέο λα ρξεζηκνπνηνχλ κε εληαίν ηξφπν ζηνηρεία απ‟ 

φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο άκεζεο επεμεξγαζίαο θαη 

ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ δεκηνχξγεζε ηα 

επηρεηξεκαηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο (Business Information Systems) 

(Jacobs and Weston, 2006). 

ηηο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, απηά ηα ζπζηήκαηα έγηλαλ γλσζηά σο 

ζπζηήκαηα Πξνγξακκαηηζκνχ Παξαγσγηθψλ Πφξσλ ή MRP II (Manufacturing 

Resources Planning), (Wight 1984). Με ην MRP II κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε κε αθξίβεηα ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν ηηο απαηηήζεηο ζε 

παξαγσγηθνχο πφξνπο, δειαδή ηηο πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ θαη 

εμαξηεκάησλ, ηηο ψξεο απαζρφιεζεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο , θαζψο θαη 

νπνηνπζδήπνηε άιινπο πφξνπο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηνη, φπσο, π.ρ., νη 

ρξεκαηνξνέο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί έλα πιάλν παξαγσγήο ηειηθψλ 

πξντφλησλ. Η κέζνδνο απνηειεί εμέιημε ηεο πξνζέγγηζεο MRP (Material 
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Requirements Planning), κε ηελ νπνία ππνινγίδνπκε κφλν ηηο απαηηήζεηο ζε 

πξψηεο χιεο θαη εμαξηήκαηα (Chung and Snyder, 2000). 

ηελ πξνζέγγηζε MRP II ζηεξίρηεθαλ θαη ηα ζεκεξηλά νινθιεξσκέλα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο ERP (Enterprise 

Resources Planning), ηα νπνία εθηφο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηελ εκπνξία, 

ηε δηνίθεζε πξνζσπηθνχ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. 

ηα ηέιε ηνπ 1970 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1980 ην MRP II ήηαλ ζρεδφλ ζπλψλπκν 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ παξαγσγήο, ηνπιάρηζηνλ ζηηο ΗΠΑ. 

Ωζηφζν ππήξραλ θαη θξηηηθέο πνπ ακθηζβεηνχζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο αληίιεςεο MRP ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ θαη ειέγρνπ παξαγσγήο ηφζν 

απφ ηελ Ιαπσλία κε ηελ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ JIT(just-In-Time), (Womack et 

al., 1991) ,(Womack, 1994) φζν θαη απφ Δπξσπαίνπο αθαδεκατθνχο 

(Burbidge, 1989). Παξ‟ φιεο ηηο θξηηηθέο, ην ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη φηη πιένλ 

ήηαλ εθηθηή ε ζρεδίαζε ηππνπνηεκέλσλ παθέησλ ινγηζκηθνχ. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1980 απμήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

παθέησλ MRP II θαη επεθηάζεθαλ ζηε δηαρείξηζε ηεο δηαλνκήο θαη αξγφηεξα 

ζε ηνκείο φπσο ην ινγηζηήξην, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε δηεχζπλζε έξγσλ 

θιπ. Η απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ παθέησλ ππαγνξεπφηαλ απφ ηηο 

αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ γηα δηαρείξηζε πνιιαπιψλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζέζεσλ (sites) θαη θάιπςε ησλ αλαγθψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

παξαγσγήο. Απηή ε ιεηηνπξγηθφηεηα φκσο δεκηνχξγεζε πνιχ κεγάιε αχμεζε 

ζηελ πνιππινθφηεηα, πνπ νη πεξηζζφηεξεο αξρηηεθηνληθέο δελ κπνξνχζαλ λα 

ρεηξηζηνχλ (Al Mashari et al, 2003). 

Γηα λ‟ αληηκεησπηζηεί απηή ε πνιππινθφηεηα, ππήξμε παξάιιεια κία 

νπζηαζηηθή αιιαγή ζηελ ηερλνινγία. ηνλ εμνπιηζκφ, φπνπ θπξηαξρνχζαλ ηα 

θεληξηθά ζπζηήκαηα mainframes, ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ ζε εηδηθά δσκάηηα 

θαη ηα ρεηξίδνληαλ κφλν εηδηθνί, επηθξάηεζε ε αξρηηεθηνληθή 

πειάηε/εμππεξεηεηή (client/server architecture) δχν ή θαη ηξηψλ βαζκίδσλ (2-

tier θαη 3-tier). Σα ζπζηήκαηα απηά απνηεινχληαη απφ δίθηπα ππνινγηζηψλ, ηα 
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νπνία έρνπλ ζπλήζσο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θεληξηθνχο εμππεξεηεηέο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ (database servers) θαη ζπλδεδεκέλνπο κηθξνυπνινγηζηέο 

(clients) πνπ ρεηξίδνληαη ηηο εθαξκνγέο (Μαθξήο, 2003). Δπίζεο 

θαζηεξψζεθαλ θαη ηα ιεγφκελα «αλνηρηά» ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (open 

systems), φπσο ην UNIX πνπ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ζε πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ππνινγηζηέο. 

Η άλζεζε ησλ ζπζηεκάησλ επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο ERP (Enterprise 

Resources Planning) ζεκεηψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 σο επέθηαζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ησλ MRP II ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, κε 

πξσηεξγάηε ην ζχζηεκα SAP R/3 (Keller  θαη Teufel, 1997). Μηα πην 

αλαιπηηθή απφδνζε ηνπ φξνπ ERP  ζα κπνξνχζε λα είλαη ζπζηήκαηα 

ρεδηαζκνχ, Γηαρείξηζεο θαη Αμηνπνίεζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ, ή, 

πζηήκαηα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ΟΓΔΠ – 

ERP). 

 

2.2 ρεηηθέο Έλλνηεο 

 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ζχληνκα ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηθήο πνπ ζπλφδεπζαλ ηελ εθξεθηηθή αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ 

ERP, εθηφο απφ ηηο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (relational databases), 

δειαδή ηελ αξρηηεθηνληθή πειάηε/εμππεξεηεηή, ηε ρξήζε αληηθεηκελνζηξαθψλ 

γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ (object-oriented), ηε αλνηρηή αξρηηεθηνληθή 

ζπζηεκάησλ γηα εχθνιε επηθνηλσλία θαη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο αλάπηπμεο ησλ 

ζπζηεκάησλ ERP πνπ θαζνξίδεη πιένλ ε αικαηψδεο αλάπηπμε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ (Internet). 
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2.2.1 Αξρηηεθηνληθή πειάηε/εμππεξεηεηή 3 – βαζκίδσλ 

 

Σν κνληέιν πειάηε/εμππεξεηεηή είλαη έλα απφ ηα κνληέια θαηαλεκεκέλεο 

αξρηηεθηνληθήο. Δγθαζηδξχεη ην κνληέιν ηεο κεραληθήο δηαρψξηζεο ησλ ηξηψλ 

θχξησλ ζπζηαηηθψλ ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ηα εμήο: 

 Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (πιεξνθνξίεο) 

 Λνγηθή ηεο εθαξκνγήο (θαλφλεο θαη ζπληαγέο) 

 Παξνπζίαζε (εκθάληζε ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε). 

Η ρξήζε ηεο αξρηηεθηνληθήο πειάηε/εμππεξεηεηή απνηειεί κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο θαηλνηνκίεο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (Vaskevitch, 1993), 

(Willard, 2000). Ο ππξήλαο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε ζχλδεζε ησλ 

ππνινγηζηψλ ζε ηνπηθά δίθηπα (Local Area Network – LAN) θαη δίθηπα επξείαο 

πεξηνρήο (Wide Area Network – WAN). πλήζσο πξνηηκάηαη ε ππνινγηζηηθή 

ιεηηνπξγία ζε δίθηπν κε νκαδνπνηεκέλνπο (clustered) εμππεξεηεηέο θαη 

ιεπηνχο (thin) πειάηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη πειάηεο είλαη κε 

πξνγξακκαηηδφκελα ηεξκαηηθά κε δπλαηφηεηεο πξνεγκέλνπ γξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο επηθνηλσλίαο κε ην ρξήζηε, αιιά ρσξίο νδεγνχο δηζθεηψλ ή 

κφληκν ινγηζκηθφ εθαξκνγήο. Απηή ε ζχλζεζε επηθξαηεί ιφγσ απφδνζεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ρακειφηεξνπ θφζηνπο. 

Η αξρηηεθηνληθή ηξηψλ επηπέδσλ παξνπζηάδεηαη (κε bottom – up ινγηθή) ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα: 
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Δηθόλα 1:Η αξρηηεθηνληθή ηξηώλ επηπέδσλ (κε bottom – up ινγηθή) 

 

2.2.2 Αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκόο 

 

Σν ινγηζκηθφ, πνπ έρεη δνκεζεί κε αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκφ είλαη 

απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπζηεκάησλ ERP. Ο 

αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκφο κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο, αιιά 

ε αληίιεςε ηεο θαηαζθεπήο δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο έλσζεο ζπζηαηηθψλ 

παξακέλεη ζηαζεξή (Coad and Yourdon, 1990). Δίηε απνθαινχληαη 

αληηθείκελα, ζπζηαηηθά, θαηαλεκεκέλα ζπζηαηηθά (distributed components), 

κνηξαζκέλα πιαίζηα εξγαζίαο (shared frameworks) ή Java applets, νη ηερληθέο 

αλάπηπμεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηαζθεπή ινγηζκηθνχ κε ηελ αλάκεημε θαη ην 

ηαίξηαζκα ηππνπνηεκέλσλ θνκκαηηψλ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ην ινγηζκηθφ , πνπ 

είλαη γξακκέλν κε πξνζαλαηνιηζκφ ζην δνκεκέλν πξνγξακκαηηζκφ 

(structured programming). 
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2.2.3 Αλνηρηή αξρηηεθηνληθή 

 

Αλνηρηά ζεσξνχληαη ηα ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λ‟ αληαιιάμνπλ δεδνκέλα κε 

εμσηεξηθά ζπζηήκαηα αθφκε θαη ελφο εηεξνγελνχο πεξηβάιινληνο. Ο φξνο 

αλαθέξεηαη θαη ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ζην ινγηζκηθφ. Σα αληηθεηκελνζηξαθή 

ζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ αλνηρηή αξρηηεθηνληθή, ψζηε ν ρξήζηεο λα ζπλδπάδεη 

θαη λα ηαηξηάδεη ζπζηαηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ απφ δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο. 

Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν γίλνληαη πην εχθνια νη αιιαγέο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

θψδηθα απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη είλαη δπλαηφ λα αλαβαζκίδεηαη κφλν ην 

ηκήκα πνπ είλαη απαξαίηεην θαη φρη φιν ην πξφγξακκα (Σαηζηφπνπινο θαη 

Υαηδεγηαλλάθεο, 2008). 

 

2.2.4 Σν Γηαδίθηπν θαη νη ζύγρξνλεο ηάζεηο ζηα ζπζηήκαηα 

ERP  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κία απμαλφκελε ηάζε ησλ πξνκεζεπηψλ 

ζπζηεκάησλ ERP λ‟ αλαπηχζζνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο, ψζηε λα θάλνπλ 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (Web-enabling ERP). Οη εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

Γηαδίθηπν γηα ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ηζηνζειίδσλ (web-sites) θαη ηε 

ζχλδεζε κε ηα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ (πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ππεξγνιάβνη, ηξάπεδεο θιπ.). Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξσηνθφιισλ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ (π.ρ., Java, HTML θιπ.) θαη δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία θαηά κήθνο 

ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ ζε ζπζηήκαηα SCM (Supply Chain 

Management). 

Πνιινί πξνκεζεπηέο παθέησλ ERP πξνζθέξνπλ ή ζρεδηάδνπλ λα 

πξνζθέξνπλ εθαξκνγέο-πειάηε (applets) πνπ βαζίδνληαη ζηε Java. Ο 

ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε ζην παθέην ERP κέζσ ελφο browser, ελψ ην 

ζχζηεκα κπνξεί λα θηινμελεζεί αθφκε θαη ζε κία ηξίηε εηαηξεία. Με απηφ ηνλ 



 

Γεσξγάθεο Δπάγγεινο  13 ΜΓΔ-ΟΠ   

ηξφπν ζα γίλεη ζηαδηαθά ε κεηάβαζε απφ ηελ αξρηηεθηνληθή 

πειάηε/εμππεξεηεηή ζηε Service-Oriented Architecture (SOA), πνπ βαζίδεηαη 

ζηηο ηερλνινγίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Η SOA είλαη ην αλαδπφκελν δηεπηζηεκνληθφ 

παξάδεηγκα θαηαλεκεκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ην νπνίν αιιάδεη 

ξηδηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ ζρεδηάδνληαη, 

δηαλέκνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη (Bell, 2010). ηνλ ππξήλα ηεο SOA 

βξίζθνληαη νη ππεξεζίεο (services) πνπ παξέρνληαη απφ απηφλνκεο θαη 

αλεμάξηεηεο εθαξκνγέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηππνπνηεκέλα πξσηφθνιια 

γηα λα δηαζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο ζην Γηαδίθηπν (Koehler θαη Alonso, 2007). 

 

Δηθόλα 2: Δπίπεδα Αξρηηεθηνληθήο SOA 

 

Δπφκελε ζεκαληηθή ηάζε ησλ ζπζηεκάησλ ERP, πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ 

πξνεγνχκελε, είλαη ε αλάγθε γηα επειημία θαη δηαζπλδεζηκφηεηα ησλ 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ (Interoperability). Σε δεθαεηία ηνπ ‟90 ηα ζπζηήκαηα 

ERP θαηεγνξήζεθαλ γηα έιιεηςε επειημίαο θαη κνλνιηζηθφηεηα πνπ δπζθφιεπε 
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ηελ ελζσκάησζε άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο δηαξθνχο εμέιημεο ησλ δνκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. χγρξνλα δηαδηθηπαθά 

πξντφληα δηαζπλδεζηκφηεηαο (κε ηε βνήζεηα ηεο γιψζζαο-πξσηφθνιιν XML), 

φπσο ην Netweaver ηεο SAP AG θαη ην Biztalk ηεο Microsoft, εμππεξεηνχλ 

αθξηβψο απηή ηελ αλάγθε γηα νινθιήξσζε εθαξκνγψλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

θαηαζθεπαζηψλ ινγηζκηθνχ (best of breed) ζ‟ έλα εληαίν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, ηνπ νπνίνπ ξαρνθνθαιηά θαη κφλν είλαη ην ζχζηεκα ERP (π.ρ., 

SAP). 

 

2.3 Οξηζκνί 

 

Σν αληηθείκελν ησλ ζπζηεκάησλ ERP (Enterprise Resources Planning), πνπ 

είλαη ε επηρεηξεζηαθή νξγάλσζε, δειαδή ν ζπληνληζκφο θαη ε νξζνινγηθή 

ρξήζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (εξγαζία, πιηθά, θεθάιαηα), απνηειεί 

πξφβιεκα ηφζν πνιχπινθν θαη νγθψδεο, ψζηε πξνζθέξεηαη ηδαληθά γηα 

ιχζεηο κε ηελ ππνζηήξημε Η/Τ. χκθσλα κε ην (Σζηηζηξίγγνο, 2006), ν φξνο 

ERP ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ εηαηξεία Garthnet Group 

(Hicks θαη Stecke, 1995). Ο Davenport (Davenport, 1998), (Davenport, 2000) 

ζεσξεί φηη ην ERP απνηειεί έλα παθέην ινγηζκηθνχ πνπ ππφζρεηαη ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη ζε κηα επηρείξεζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηε ινγηζηηθή, ηε 

δηνίθεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηνλ πειάηε. 

Παξαπιήζην νξηζκφ δίλεη θαη ν (Hicks, 1997), νξίδνληαο ην ERP σο ηελ 

αξρηηεθηνληθή ινγηζκηθνχ πνπ δηεπθνιχλεη ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ κέζα ζε κηα επηρείξεζε. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα ζπζηήκαηα ERP δηαθέξνπλ απφ ηα παξαδνζηαθά 

εκπνξηθά παθέηα ινγηζκηθνχ (legacy systems) ζην φηη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ νινθιήξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη αλζξψπηλσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

επηρείξεζεο (Shanks et al., 2003). Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε εληαίαο εηαηξηθήο 

βάζεο δεδνκέλσλ, φπνπ φιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο εηζάγνληαη, 
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πθίζηαληαη επεμεξγαζία, παξαθνινπζνχληαη θαη αλαθέξνληαη ζε πεξηβάιινλ 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (real-time). 

Γηεπξχλνληαο ηελ έλλνηα ησλ ζπζηεκάησλ ERP πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ελφο 

παθέηνπ ινγηζκηθνχ, ν (Tadjer, 1998) ηα ζπλδέεη κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (business process reengineering), νξίδνληαο ην 

ERP σο κηα επηρεηξεζηαθή ιχζε αλαδηνξγάλσζεο πνπ εθαξκφδεη 

επηρεηξεζηαθνχο θαλφλεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο σο ηκήκα ηνπ ζρεδηαζκνχ 

φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ERP ππνλνεί σο έλα βαζκφ, ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ  δηαδηθαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ (Davenport, 1998). 

Η αλαζεψξεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε 

ζπζηεκάησλ ERP ζα κειεηεζεί ζε επφκελν θεθάιαην.  

Ο (Zuckerman, 1999) θάλεη ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηεο θηινζνθίαο ERP  θαη 

ησλ παθέησλ ERP. Ιζρπξίδεηαη φηη ηερληθά ζα κπνξνχζε έλα ζχζηεκα ERP λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη ρεηξφγξαθα. Ο Fortson ζην ίδην άξζξν νξίδεη ην ERP σο 

ζεψξεζε φινπ ηνπ νξγαληζκνχ ζαλ κηα ζπγθεληξσηηθή νκάδα απφ πφξνπο 

πνπ ζηε ζπλέρεηα βειηηζηνπνηνχληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ. ηελ ίδηα ινγηθή κε ηνλ (Zuckerman, 1999) θηλνχληαη θαη νη (Jacobs 

θαη Bendoly, 2003), νη νπνίνη θάλνπλ δηάθξηζε ζηελ έξεπλα πνπ γίλεηαη ζην 

ελλνηνινγηθφ θαη ζην ηερληθφ πεξηβάιινλ ησλ ζπζηεκάησλ ERP. 

Πην πξνρσξεκέλε είλαη ε άπνςε ηνπ (Sweat, 1998) φηη ηα ζπζηήκαηα ERP 

εμειίζζνληαη ζε εηαηξηθά νηθνζπζηήκαηα (corporate ecosystems) πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο θαη ηερλνινγηθέο απνθάζεηο, νη νπνίεο 

ππεξβαίλνπλ ηα ζηελά φξηα ελφο ινγηζκηθνχ. Σα ζπζηήκαηα ERP θαηά ην 

ζπγγξαθέα δελ είλαη κφλν έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ αλαδηνξγάλσζε 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, αιιά επεξεάδνπλ θαη ηε δεκηνπξγία 

επηρεηξεζηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο 

Γηνίθεζεο θαη άιινπο ζηξαηεγηθνχο ρεηξηζκνχο. 
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πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν νξηζκφο ηνπ 

(Μαθξήο, 2008) εμππεξεηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο. χκθσλα κε ην (Μαθξήο, 2008), «…ηα ζςζηήμαηα ERP 

αποηελούνηαι από ένα ζύνολο ολοκλεπωμένων εθαπμογών λογιζμικού πος 

ςποζηεπίδοςν ένα εςπύηαηο θάζμα επισειπεμαηικών δπαζηεπιοηήηων και 

λειηοςπγιών, αξιοποιώνηαρ παπάλλελα ηεσνολογίερ Η/Υ και επικοινωνιών με 

βέληιζηερ ππακηικέρ ηερ διοίκεζερ επισειπήζεων εθαπμοζμένερ ζηεν ππάξε ζε 

πολλέρ επισειπήζειρ». 

 

2.4 Σα νθέιε από ηελ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ ERP θαη 

Κξίζηκνη Παξάγνληεο Τινπνίεζεο 

 

Οη επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγεί ε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ERP γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο είλαη πνιιέο 

(Σαηζηφπνπινο θαη Υαηδεγηαλλάθεο, 2008): 

 

 Οπζηαζηηθή κείσζε ηφζν ησλ απνζεκάησλ, κέζσ ηνπ θαιχηεξνπ 

ζπληνληζκνχ ησλ εκπνξηθψλ θαη παξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φζν θαη 

ησλ ρξφλσλ δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηλ παξαγγειηψλ, κέζσ 

ηνπ έιεγρνπ ησλ νπξψλ αλακνλήο κπξνζηά απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο ζην γξαθείν κε ηελ απαιιαγή ησλ 

ππαιιήισλ απφ κεγάιν θφξην εξγαζίαο ξνπηίλαο. 

 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε 

ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηελ, ιφγσ θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ , 

απνθπγή λεθξψλ ρξφλσλ ή άζθνπσλ ππεξσξηψλ. 

 Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ησλ ζηειερψλ απφ ηελ ηαρχηεξε θαη 

αθξηβέζηεξε πιεξνθφξεζε. 
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 Βειηίσζε ηεο επειημίαο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

ζε κεηαβαιιφκελε δήηεζε θαη αιιαγέο πξνηεξαηνηήησλ απφ ηνπο 

πειάηεο, κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα ηαρχηαηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ησλ παξαγγειηψλ. 

 Καιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ζπληνκφηεξνη θαη ζπλεπέζηεξνη 

ρξφλνη παξάδνζεο. 

 Βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ 

ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ηελ ηαρχηεηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 

Δίλαη δπλαηφο ν εληαίνο ζπληνληζκφο ησλ παξαγγειηψλ πξψησλ πιψλ, 

ησλ εληνιψλ παξαγσγήο  θαη ηεο δηαλνκήο πξντφλησλ, επνπηεχνληαο 

έηζη νιφθιεξε ηε δηαθίλεζε πιηθψλ απφ ηελ πξνκήζεηα κέρξη ηελ 

παξάδνζε ζηνπο πειάηεο. 

 Σα κεγάια παθέηα ERP απνηεινχλ κνλφδξνκν γηα ηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζ‟ φιν ηνλ θφζκν ζε πνιπεηαηξηθφ 

πεξηβάιινλ κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη λνκίζκαηα, παξέρνπλ 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο δηεζλψο θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά 

ινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηεο απφδνζεο. 

 

Ωζηφζν, κία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζέμεη ηδηαίηεξα κία ζεηξά απφ 

θξίζηκνπο παξάγνληεο πινπνίεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα ελζσκαηψζεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα νθέιε ζηελ θαζεκεξηλή ηεο ιεηηνπξγία (Barker θαη Frolick, 

2003). 

χκθσλα κε ηνπο (Nah et al., 2003), ηέηνηνη παξάγνληεο είλαη νη εμήο: 

 Η επηηπρήο δηαρείξηζε ηεο πνιχπιεπξεο εηαηξηθήο αιιαγήο 

 Η δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ 

 Η (ζηαδηαθή) εγθαηάιεηςε ηεο ρξήζεο ησλ πξνυπαξρφλησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο 
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 Η αιιαγή ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ «ππνλνεί» ην ζχζηεκα ERP 

 Οη ηζρπξέο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο έξγνπ (project management 

skills) 

 θ.α. 

 

2.5 Οη νκάδεο εθαξκνγώλ ζηα ζπζηήκαηα ERP 

 

Σν ζχγρξνλν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ινγηζκηθνχ ERP είλαη έλα πνιχγισζζν 

θαη πνιπεηαηξηθφ παθέην ινγηζκηθνχ πνπ κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη δεδνκέλα ηα 

νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

ηαπηφρξνλα απφ πνιινχο ρξήζηεο πνπ εξγάδνληαη ζε πνιιέο εηαηξείεο νη 

νπνίεο είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε πνιιέο ρψξεο (θαιχπηνληαο ηηο ινγηζηηθέο θαη 

θνξνινγηθέο λνκνζεζίεο ηνπο παξάιιεια κε ηηο γεληθά απνδεθηέο αξρέο ηεο 

Λνγηζηηθήο) θαη επηθνηλσλνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ζπλεξγάηεο (π.ρ., 

πειάηεο, πξνκεζεπηέο, εξγαδνκέλνπο θιπ.) ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Γνκηθά απνηειείηαη απφ ππνζπζηήκαηα (modules) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θνηλή 

βάζε δεδνκέλσλ (data base) θαη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο αληαιιάζνληαο 

πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη επηηξέπνληαο έλα κεγάιν αξηζκφ 

απηφκαησλ ελεκεξψζεσλ. Με ηελ θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο  (configuration) είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή  ηνπ ζηηο αλάγθεο 

νπνηνπδήπνηε θιάδνπ ηεο νηθνλνκίαο θαη νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο (Yeh et 

al., 2007). 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ERP έρνπλ ηε γεληθή αξρηηεθηνληθή θαηά ηελ 

νπνία ζηνλ ππξήλα ηνπο βξίζθνληαη ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο (system 

software) θαη ην ζχζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ (Data Base Management 

System, φπσο Oracle, Sybase, SQL Server θιπ.). Απηά απνηεινχληαη απφ ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Microsoft Windows, UNIX, OS/400 θιπ.), ηνλ 

εμππεξεηεηή δεδνκέλσλ (Database server), ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο δηθηχσλ 
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θαη ηνλ εμππεξεηεηή Γηαδηθηχνπ (Web server). Ο επφκελνο θινηφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ θχξησλ αξρείσλ κφληκνπ 

ραξαθηήξα (master files), φπσο, π.ρ., ην αξρείν εηδψλ. ηε ζπλέρεηα 

ππάξρνπλ νη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ πνπ αζρνινχληαη θπξίσο κε ηε δηαρείξηζε 

ησλ θηλήζεσλ (transactions), φπσο, π.ρ., νη θηλήζεηο ηεο απνζήθεο. Σέινο, ν 

εμσηεξηθφο θινηφο πεξηιακβάλεη ηηο εθαξκνγέο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο δηαρεηξηδφκελεο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

θινηνχο πιεξνθνξίεο. 

Σα θπξηφηεξα ππνζπζηήκαηα (modules) ηνπ νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ 

ινγηζκηθνχ ERP νκαδνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ νκάδεο εθαξκνγψλ (SAP, 

2010): 

 Οηθνλνκηθέο εθαξκνγέο (ERP Financials) 

 Δθαξκνγέο εθνδηαζηηθήο (ERP Logistics) 

 Δθαξκνγέο δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ (ERP Human Resources) 

Δπηπιένλ, σο απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, 

πξνζθέξνληαη θαη νη παξαθάησ ζπκπιεξσκαηηθέο ιχζεηο (SAP 2010), 

(Microsoft Dynamics 2010): 

 Customer Relationship Management γηα ηε δηαρείξηζε πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ 

 Product Lifecycle Management γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

αλάπηπμεο πξντφλησλ (product development), ηεο αζθάιεηαο 

πξντφλησλ (product safety), ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο (quality) θαη ηεο 

ζπληήξεζεο (maintenance) 

 Supply Chain Management γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο 

 Supplier Relationship Management γηα ηε δηαρείξηζε ζρέζεσλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο, φπσο ηηο πξνκήζεηεο απφ ην Γηαδίθηπν (Procurement 

over the Internet) θαη ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο (marketplaces) 
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 Business Intelligence γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

ηεθκεξησκέλε ιήςε απνθάζεσλ 

 Enterprise Portal γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απνδνηηθή ρξήζε ηνπ φινπ 

ζπζηήκαηνο ζε πεξηβάιινλ Γηαδηθηχνπ (Internet). 

ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ελφο ζπζηήκαηνο ERP. 

 

 

Δηθόλα 3: Αξρηηεθηνληθή θαη Λεηηνπξγίεο ελόο ζπζηήκαηνο ERP 

 

Η παξαθάησ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ ERP ζα βαζηζζεί ζηηο εξγαζίεο ησλ (Chen, 2001), (Rashid et al., 

2002) θαζψο θαη ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ζπζηεκάησλ SAP θαη 

Microsoft Dynamics NAV. 
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2.5.1 Οκάδα νηθνλνκηθώλ εθαξκνγώλ 

 

θνπφο ησλ νηθνλνκηθψλ εθαξκνγψλ είλαη ε αμηαθή απνηίκεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν έιεγρνο φισλ ησλ 

αμηαθψλ ξνψλ ζηελ επηρείξεζε. Με απηφ ην ζθνπφ γίλεηαη παξαθνινχζεζε 

ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, κε ζθνπφ  λα θαιπθζνχλ νη 

ινγηζηηθέο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηφζν ησλ εμσηεξηθψλ φζν θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ. 

Οη εμσηεξηθνί ρξήζηεο, φπσο π.ρ. εθνξία, ηξάπεδεο, νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, 

θ.α. , απαηηνχλ ηππνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε πνπ νλνκάδεηαη εμσηεξηθή 

ινγηζηηθή ή νηθνλνκηθή ινγηζηηθή (financial accounting) θαη βαζίδεηαη θπξίσο 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ν ηζνινγηζκφο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο, πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δνκή ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. 

Οη εζσηεξηθνί ρξήζηεο, φπσο π.ρ. ε δηνίθεζε, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, ζηειέρε, 

θ.α. , απαηηνχλ κε ηππνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε πνπ νλνκάδεηαη εζσηεξηθή 

ινγηζηηθή ή δηνηθεηηθή ινγηζηηθή ή ινγηζηηθή θφζηνπο. Απηή βαζίδεηαη θπξίσο 

ζε εθηππψζεηο θνζηνιφγεζεο, αλαθνξέο θέληξσλ θφζηνπο (cost centers) θαη 

θέληξσλ θέξδνπο (profit centers) , πνπ δηαθέξνπλ πάξα πνιχ απφ επηρείξεζε 

ζε επηρείξεζε. 

Η νκάδα νηθνλνκηθψλ εθαξκνγψλ ζηα ζπζηήκαηα ERP πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ ππνζπζηήκαηα: 

 Γηαρείξηζε Γηαζεζίκσλ (Treasury) πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε 

θεθαιαίσλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, παξαγψγσλ, ρξενγξάθσλ, κεηνρψλ, 

δαλείσλ , θ.α.  

 Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε (Financial Accounting) πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

Γεληθή Λνγηζηηθή (General Ledger), ηνπο εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο, 

ηνπο πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο θαη ηε Λνγηζηηθή Παγίσλ. 

 Γηαρείξηζε Δπελδχζεσλ (Investment Management) πνπ ππνζηεξίδεη 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηηο επελδχζεηο, θαη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο. 
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 Κνζηνιφγεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηε Λνγηζηηθή ησλ ηνηρείσλ Κφζηνπο, 

ηελ Διεγθηηθή Γεληθψλ εμφδσλ, ηε Λνγηζηηθή ησλ Κέληξσλ Κφζηνπο θαη 

ηε Λνγηζηηθή ησλ Δζσηεξηθψλ Δληνιψλ, ηελ Διεγθηηθή ηνπ Κφζηνπο 

Πξντφλησλ, ηελ Αλάιπζε Κεξδνθνξίαο, θαη ηε Λνγηζηηθή Κέληξσλ 

Κέξδνπο. 

 

2.5.2 Οκάδα εθαξκνγώλ εθνδηαζηηθήο 

 

Η νκάδα εθαξκνγψλ εθνδηαζηηθήο (logistics) απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά 

ππνζχλνια εθαξκνγψλ: 

 Τπνζχλνιν εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ (πσιήζεηο θαη δηαλνκή) 

 Τπνζχλνιν εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο απνζεκάησλ θαη πξνκεζεηψλ 

 Τπνζχλνιν εθαξκνγψλ παξαγσγήο 

 

2.5.2.1 Υποζύνολο εμποπικών εθαπμογών (πωλήζειρ και διανομή) 

 

Σν ππνζχλνιν ησλ εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ππνζηεξίδεη φιεο ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο κε ηηο νπνίεο εμππεξεηνχληαη νη 

πειάηεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ε πψιεζε θαη ε δηαλνκή πξντφλησλ / 

ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά. ηα θχξηα αξρεία αλήθνπλ νη θαηάινγνη ησλ πξνο 

πψιεζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ , θαζψο θαη ην πειαηνιφγην. Σα αξρεία απηά 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ παξαγγειηψλ πειαηψλ καδί κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο πψιεζεο, ηεο απνζηνιήο θαη ηεο ηηκνιφγεζεο. 

Με ηε βνήζεηα ησλ εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί 

κηα πειαηεηαθή επαθή, έλα αίηεκα, κηα πξνζθνξά, κηα παξαγγειία, κηα 

παξάδνζε ή έλα ηηκνιφγην θαη λα έρεη ηελ πιήξε εηθφλα ησλ εκπνξηθψλ 

δνζνιεςηψλ θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Απηφ δίλεη ζηελ 
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επηρείξεζε ηε δπλαηφηεηα λα αληηδξά γξήγνξα θαη επέιηθηα ζηηο κεηαβνιέο 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ αγνξψλ. 

Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο Πσιήζεσο θαη Γηαλνκψλ είλαη: 

 Η Γηαρείξηζε Βαζηθψλ Γεδνκέλσλ (Master Data), δειαδή ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ, ησλ πσινχκελσλ πιηθψλ, ηα αξρεία ησλ 

ηηκνθαηαιφγσλ πσιήζεσλ θαη ην πιεξνθνξηαθφ αξρείν πειαηψλ-

πιηθψλ. 

 Οη θαηαρσξίζεηο ησλ παξαγγειηψλ πσιήζεσλ (Sales Orders) θαη ζηε 

ζπλέρεηα ησλ εγγξαθψλ ηεο ζπιινγήο (picking), ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ησλ παξαγγειηψλ (packing), ηεο δξνκνιφγεζεο ησλ απνζηνιψλ ησλ 

αγαζψλ (delivery) θαη ησλ εγγξαθψλ ηεο ηηκνιφγεζεο (billing) 

 Η εθηχπσζε ησλ παξαγγειηψλ πσιήζεσλ θαη ησλ παξαζηαηηθψλ 

πσιήζεσλ (ηηκνιφγηα, πηζησηηθά, δειηία απνζηνιήο, θιπ) θαη 

θαηαζηάζεσλ θαη αλαθνξψλ (ηηκνθαηάινγνη πιηθψλ, ζηαηηζηηθά 

πσιήζεσλ, θιπ) 

 Η παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ζρεηηθά κε ηα πσινχκελα 

αγαζά, ηηο ηηκέο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ αγαζψλ 

 Η παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ εηαηξία πνπ θπξίσο αθνξά ηε 

ζηαηηζηηθή ησλ πσιήζεσλ 

 

2.5.2.2 Υποζύνολο εθαπμογών διασείπιζηρ αποθεμάηων και 

ππομηθειών 

 

Σν ππνζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο απνζεκάησλ θαη πξνκεζεηψλ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο αλάγθεο γηα 

ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ (Request) κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο (Goods Receipt), 

θαη ππνζηεξίδεη έηζη νιφθιεξν ηνλ θχθιν πξνκεζεηψλ κηαο επηρείξεζεο. 

Ξεθηλψληαο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αλαγθψλ, ηελ αλαδήηεζε 
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πξνκεζεπηψλ, ηελ επηινγή θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ, ηελ εμέιημε θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξαγγειηψλ, ηε δηαρείξηζε ησλ παξαιαβψλ, ηνλ 

έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ, 

ππνζηεξίδνληαη φιεο νη πεξηνρέο δηνηθεηηθήο επζχλεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πιηθψλ. 

 

Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ 

Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ είλαη: 

 Η Γηαρείξηζε Βαζηθψλ Γεδνκέλσλ (Master Data) ησλ απνζεκάησλ, 

δειαδή ησλ πιηθψλ κηαο εηαηξείαο ή ελφο νκίινπ εηαηξεηψλ 

 Οη θαηαρσξίζεηο ησλ εγγξαθψλ ησλ πιηθψλ πνπ αθνξνχλ εηζαγσγέο 

θαη εμαγσγέο απφ ηελ απνζήθε 

 Η εθηχπσζε παξαζηαηηθψλ, θαηαζηάζεσλ θαη αλαθνξψλ (δειηία 

απνζηνιήο, δειηία παξαιαβήο, δειηία εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο, ηζνδχγηα 

πιηθψλ, θ.α.) 

 Οη δηαδηθαζίεο θιεηζίκαηνο πεξηφδνπ θαη ρξφλνπ (Period and Year End 

Closing) πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ απνηίκεζε ησλ πιηθψλ (material 

valuation) 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο απαηηήζεσλ πιηθψλ (Materials Requirement 

Planning) 

 

Γηαρείξηζε Αγνξώλ 

Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Γηαρείξηζεο Αγνξψλ είλαη: 

 Η Γηαρείξηζε Βαζηθψλ Γεδνκέλσλ (Master Data), δειαδή ησλ 

Λνγαξηαζκψλ ησλ Πξνκεζεπηψλ, ησλ αγνξαδνκέλσλ πιηθψλ, ην 
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πιεξνθνξηαθφ αξρείν πξνκεζεηψλ θαη ησλ ηηκνθαηαιφγσλ αγνξψλ θαη 

ην αξρείν ησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ πξνκεζεηψλ πιηθψλ 

 Οη θαηαρσξίζεηο ησλ εγγξαθψλ πνπ αθνξνχλ αγνξέο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο εληνιέο αγνξάο, ηηο παξαιαβέο αγαζψλ θαη ηηο 

παξαιαβέο ηηκνινγίσλ αγνξάο αγαζψλ 

 Η εθηχπσζε ησλ παξαγγειηψλ αγνξψλ θαη θαηαζηάζεσλ θαη 

αλαθνξψλ (ηηκνθαηάινγνη πιηθψλ, αγνξέο πξνκεζεπηψλ, θαξηέιεο 

αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηψλ, θ.α.) 

 

2.5.2.3 Υποζύνολο εθαπμογών παπαγωγήρ 

 

Σν ππνζχλνιν εθαξκνγψλ ζε έλα ζχζηεκα ERP πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

παξαγσγή νλνκάδεηαη ζπλήζσο MRP (Manufacturing Resources Planning). 

Με ην MRP κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε κε αθξίβεηα ζε θάζε ρξνληθή 

πεξίνδν ηηο απαηηήζεηο ζε βηνκεραληθνχο πφξνπο, δειαδή ηηο πνζφηεηεο 

πξψησλ πιψλ θαη εμαξηεκάησλ, ηηο ψξεο απαζρφιεζεο-εξγαζίαο ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο, θαζψο θαη νπνηνπζδήπνηε άιινπο πφξνπο πνπ θξίλνληαη 

απαξαίηεηνη γηα λα πινπνηεζεί έλα πιάλν παξαγσγήο ηειηθψλ πξντφλησλ. 

ην πιαίζην ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο MRP ιακβάλνληαη ππφςηλ ηα 

ππάξρνληα απνζέκαηα, νη πξνγλψζεηο δήηεζεο ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ, νη 

παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ θαη ε δπλακηθφηεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί ην Πιάλν Παξαγσγήο ηειηθψλ πξντφλησλ (MPS – Master 

Production Schedule) (Λαγνδήκνο, 2003). 

Μπνξνχκε ρξεζηκνπνηψληαο ην Λνγηζκηθφ Πξνγξακκαηηζκνχ Τιηθψλ (MRP – 

Material Requirements Planning) λα δεκηνπξγήζνπκε ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα αγνξψλ γηα ηηο πξψηεο χιεο θαη ηα πξνγξάκκαηα παξαγσγήο 

γηα ηα ελδηάκεζα εμαξηήκαηα ησλ πξντφλησλ, εθδίδνληαο ηηο ζρεηηθέο 

Παξαγγειίεο θαη Δληνιέο Παξαγσγήο. Σν MRP ηξνθνδνηείηαη κε ζηνηρεία 
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γηα ηε ζχλζεζε ησλ πξντφλησλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ πληαγνινγίσλ 

ή ησλ Πηλάθσλ Τιηθώλ (BOMs – Bills Of Materials). 

Άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ην MRP είλαη ν Πξνγξακκαηηζκφο Γπλακηθφηεηαο 

CRP (Capacity Requirements Planning), κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε 

λα πξνγξακκαηίζνπκε θαη λα εμηζνξξνπήζνπκε ην θφξην απαζρφιεζεο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, έηζη ψζηε ηα 

πξνγξάκκαηα παξαγσγήο θαη νη ζρεηηθέο εληνιέο λα είλαη πξαγκαηνπνηήζηκα, 

εμαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο έλαλ νκαιφ ξπζκφ εξγαζίαο. Σν CRP 

ηξνθνδνηείηαη κε ζηνηρεία γηα ηηο θάζεηο θαηεξγαζίαο ησλ πξντφλησλ απφ ηε 

βάζε δεδνκέλσλ ησλ Φαζενινγίσλ (Routings). 

 

2.5.3 Οκάδα εθαξκνγώλ δηαρείξηζεο αλζξώπηλσλ πόξσλ 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ 

(Human Resources) είλαη ηα παξαθάησ: 

 Γηαρείξηζε νξγαλσηηθψλ δνκψλ (Organization management) πνπ 

επηηξέπεη ηελ απεηθφληζε θαη ηελ αλάπηπμε νξγαλνγξάκκαηνο κηαο 

εηαηξείαο ή ελφο νκίινπ εηαηξηψλ 

 Γηαρείξηζε εθπαηδεχζεσλ θαη εθδειψζεσλ (Training and Event 

management) 

 Γηαρείξηζε πξνζσπηθνχ πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηνπ βαζηθνχ 

αξρείνπ εξγαδνκέλσλ 

 Γηαρείξηζε ρξφλνπ – αλάιπζε θαη ζπληήξεζε αδεηψλ-απνπζηψλ, 

παξαθνινχζεζε ηνπ ρξφλνπ απφ ξνιφγηα παξνπζίαο πξνζσπηθνχ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζπληήξεζε δεδνκέλσλ, ππεξσξίεο, θιπ 

 Μηζζνδνζία (Payroll) 

 Αλάπηπμε πξνζσπηθνχ, δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνζσπηθνχ-αμηνιφγεζε 

θαη πξνγξακκαηηζκφο θαξηέξαο (Career and succession planning) 
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 Πξνζιήςεηο (Recruitment) πνπ επηηξέπνπλ ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ εκθάληζε 

θελήο ζέζεο κέρξη ηελ πξφζιεςε 

 Πξνγξακκαηηζκφο θφζηνπο πξνζσπηθνχ (Personnel Cost Planning) 

πνπ επηηξέπεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ πξνζσπηθνχ 

 Απηνεμππεξέηεζε εξγαδνκέλνπ πνπ επηηξέπεη ζηνλ εξγαδφκελν λα 

δηαρεηξίδεηαη θάπνηεο δηαδηθαζίεο φπσο ε ζπληήξεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ηνπ κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ηεο εηαηξείαο 

 Γηαρείξηζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ηαμηδηψλ (Travel Management and 

Planning) 

 

2.6 Σν κεξίδην ζηελ δηεζλή αγνξά ησλ ERP εηαηξηώλ 

 

Η SAP πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία ζηελ πψιεζε ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ 

ERP θαηέρεη ην 33% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. Μηα λέα αλεξρφκελε δχλακε είλαη 

ε ORACLE ε νπνία δελ βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν γηα πνιχ θαηξφ. Παξφια απηά 

ζηεξηδφκελε ζηελ πνιχ θαιή ηεο ηερλνινγία ζηνλ ηνκέα ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θαηάθεξε λα αλαπηχμεη πνιχ θαιά ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ ERP 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζρπξή ππνδνκή ηεο ζηηο βάζεηο. Δπηπξφζζεηα ε 

Oracle θαηάθεξε κέζα ζε έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα εμαγνξάζεη κηα 

θαηλνχξγηα ζηνλ ρψξν ησλ ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ERP ηελ JD Edwards 

θαζψο θαη ηελ κηθξφηεξε PeopleSoft ε νπνία απεπζπλφηαλ θπξίσο ζε παξνρή 

ιχζεσλ γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Η ORACLE θαηάθεξε σο ζπλέπεηα λα 

έρεη έλα ζεκαληηθφ θαη απηή κεξίδην ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ηεο ηάμεο ηνπ 30%. 

Σέινο δπλακηθή είζνδν ζηελ αγνξά ησλ πζηεκάησλ Οινθιεξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ έθαλε ε πιένλ γλσζηή γηα ηα ιεηηνπξγηθά 

ηεο πζηήκαηα Microsoft παξνπζηάδνληαο ην Microsoft Dynamics NAV 

(γλσζηφ σο Navision). Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζηε θήκε ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο αιιά θαη ζην ήδε γλψξηκν θαη θηιηθφ πξνο ην 
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ρξήζηε πεξηβάιινλ εξγαζίαο (interface) θαηάθεξε λα θεξδίζεη ζχληνκα έλα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ αγνξά ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

2.6.1 Κπξηόηεξεο Δηαηξίεο ζηελ Παγθόζκηα Αγνξά ERP 

 

Η SAP θαη ε Oracle έρνπλ δψζεη ην κεγαιχηεξν βάξνο ηνπο ζηελ παξνρή 

ιχζεσλ γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Μφλν πξφζθαηα άξρηζαλ νη εηαηξίεο 

παξνρήο ιχζεσλ ERP λα ιακβάλνπλ ππφςηλ θαη λα πξνζπαζνχλ λα 

θηηάμνπλ ζπζηήκαηα θαη γηα κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

κεηψζεη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπο αιιά θαη λα αληαγσληζηνχλ ηελ 

πξφζθαηα θπξίαξρε ζην ρψξν ησλ κηθξνκεζαίσλ Microsoft (Σαηζηφπνπινο 

θαη Υαηδεγηαλλάθεο, 2008). 
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3 Δπηρεηξεζηαθέο Γηαδηθαζίεο 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

Σα ζπζηήκαηα ERP, φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

έθεξαλ ηελ «επαλάζηαζε» ζηε δηνίθεζε, θαζψο κεηαηφπηζαλ ην 

επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηελ έκθαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ζηελ έκθαζε ζηηο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο (Μαθξήο, 2002). Η νπηηθή ησλ δηαδηθαζηψλ 

κεηαηνπίδεη, ινηπφλ, ην ελδηαθέξνλ ζε κία επηρείξεζε απφ ην ηη γίλεηαη (νπηηθή 

πξντφληνο) ζην πσο γίλεηαη θάηη. 

Μία επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία (νξζφηεξα δηεξγαζία) είλαη ν θπζηθφο 

κεραληζκφο κεηαζρεκαηηζκνχ θάπνησλ εηζξνψλ ζε εθξνέο θαη απνηειείηαη 

απφ (Λαγνδήκνο θαη Γεξβηηζηψηεο, 2003): 

 Τπνδνκέο/ Δμνπιηζκφ, πνπ παξέρνπλ ηα κέζα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ 

 Γηαδηθαζία, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο θαη ηελ 

αιιεινπρία απηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

 Πφξνπο, αλζξψπηλνπο θαη κε, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. 

Γηα ηε (ζπλερή) βειηίσζε εγθαζίζηαηαη κεραληζκφο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο (ειεγθηήο), ν νπνίνο νπζηαζηηθά ζπγθξίλεη ηελ επίδνζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο απηήο. 
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Καηά ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP νη πθηζηάκελεο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο αλαζεσξνχληαη σο έλα (κηθξφ ή κεγάιν) βαζκφ. Γεληθά, ππάξρνπλ 

δχν αθξαίεο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλαζεψξεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ: 

πλερήο βειηίσζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (CPI) θαη αλαζρεδηαζκφο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (BPR). Οη θπξηφηεξεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

πξνζεγγίζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Μαθξήο, 2002): 

 

 

Δηθόλα 5: ύγθξηζε TQM (CPI) θαη BPR (Μαθξήο, 2002) 

 

Γηεξγαζία 
Δηζξνέο Δθξνέο 

Διεγθηήο 

Δηθόλα 4: Ρνή εθηέιεζεο δηεξγαζηώλ κε δηαδηθαζία ειέγρνπ 
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3.2 Γεληθά 

 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηηο κέξεο καο αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηνπ  

επαλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο ηνπο, ε 

θαζεκηά γηα ηηο δηθέο ηεο ζθνπηκφηεηεο, θαζψο κε ην ρξφλν αλαγλσξίδνπλ φηη 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ζεκαληηθά νθέιε φηαλ νη δηαδηθαζίεο 

αλαζεσξνχληαη θαη αλαδηνξγαλψλνληαη. πκθνξήζεηο, αδηέμνδα θαη άζθνπα 

βήκαηα είηε αθαηξνχληαη είηε κεηψλεηαη ε επηξξνή ηνπο, επηηξέπνληαο έηζη 

κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζελαξίσλ (Brehm et al., 2001). 

Τπάξρεη ν θίλδπλνο λα κελ γίλεη αληηιεπηή ε αλάγθε γηα επαλαζρεδηαζκφ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο, φπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη, «θάηη πνπ 

δνπιεχεη αθφκα, κελ ην πεηξάδεηο» (“if it isn‟t broken, don‟t fix it”). Αιιά ζε 

απηφ ην ζεκείν κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιά θξπκκέλα ζηνηρεία ηα νπνία 

νδεγνχλ ζηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο επηρείξεζεο. Μία επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαγλψζεη ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ ρξήδνπλ αλαζεψξεζεο, ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεη ζηα ζηειέρε ηεο εξσηήζεηο φπσο (Johansson et al., 1993): 

 

 Έρεη παξαηεξεζεί θάπνηα δηπιή πξνζπάζεηα ζε θάπνηα δηαδηθαζία; 

 Τπάξρεη πάληα έιιεηςε ρξφλνπ ζην λα νινθιεξσζεί κηα δηαδηθαζία, 

παξά ηηο πξνβιέςεηο ζε απαηηνχκελνπο πφξνπο; 

 Έρεη παξαηεξεζεί ε δαπάλε πεξηζζφηεξσλ πφξσλ ρσξίο λα 

αλαγλσξηζζεί αχμεζε ζηα θέξδε σο απνηέιεζκα; 

 Πφζν θαηξφ παίξλεη ζε έλαλ νξγαληζκφ γηα λα νινθιεξψζεη ηηο κεληαίεο 

δηνηθεηηθέο αλαθνξέο, θαη επίζεο πφζν αθξηβή θαη αμηφπηζηα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα; 
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πρλά ν ζθνπφο ηεο πινπνίεζεο κηα ιχζεο ERP, ηδηαίηεξα ζηηο κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, απνζθνπεί ζην λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ αξηζκφ κε απηφκαησλ 

δηαδηθαζηψλ κε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ην νπνίν ζα κπνξεί λα 

απειεπζεξψζεη πφξνπο θαη γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φκσο ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα δελ απνηειεί πάληα απηφ πνπ ζα ήηαλ επηζπκεηφ. Η λέα ιχζε 

κπνξεί λα κελ πξνζδίδεη ηελ πνζεηή απφδνζε ή ηα πνζεηά απνηειέζκαηα, 

αιιά αληηζέησο κπνξεί λα θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο (Al Mashari, 

2003). Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί γηαηί ε ιχζε πνπ πινπνηήζεθε ζηεξίρζεθε ζηηο 

ήδε ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθέο φζν ζα 

έπξεπε λα είλαη (Hammer, 1990). 

Οη δηαδηθαζίεο ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα δέρνληαη εηζξνέο απφ έλαλ 

«πξνκεζεπηή» θαη λα επεμεξγάδνληαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία, έηζη ψζηε λα 

πξνζδίδνπλ ηηο θαηάιιειεο εθξνέο ζηνλ «πειάηε». Η δηαδηθαζία πξέπεη λα 

επεμεξγάδεηαη απηέο ηηο εηζξνέο κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν έηζη ψζηε 

λα πξνζδίδεη εθξνέο κε απμεκέλε αμία ζηνλ «πειάηε». ηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε ν «πειάηεο» ζα ηξνθνδνηήζεη κε ζηνηρεία (feedback) πνπ 

αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα, ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνο ησλ εθξνψλ απφ ηε 

δηαδηθαζία (Davenport, 1993). Απηή ε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη θαη ζην 

αθφινπζν δηάγξακκα: 

 

 

Δηθόλα 6: Γηαδηθαζία εηζξνώλ εθξνώλ κε αλαηξνθνδόηεζε (Davenport, 1993) 

 

Σα ηειεπηαία πεξίπνπ δεθαπέληε ρξφληα, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ ηάζε λα 

βειηηψλνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο θαζψο νη πειάηεο γίλνληαη 

πεξηζζφηεξν απαηηεηηθνί γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνπλ. 

Δάλ ν πειάηεο δελ γίλεη απνδέθηεο απηνχ πνπ επηζπκεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
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ζηελ ζσζηή ηηκή, κπνξεί, θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην θάλεη, λα απεπζπλζεί 

ζε άιιν πξνκεζεπηή. Η ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ελφο ππάξρνληα πειάηε δελ 

πξέπεη λα ππνηηκεζεί, θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ην Harvard 

Business Review ε πξνζέγγηζε ελφο λένπ πειάηε κπνξεί λα θνζηίζεη ζε κηα 

εηαηξία 5 έσο 10 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηελ δηαηήξεζε ελφο ήδε ππάξρνληα 

(Καδαληδήο, 2008). 

Γηα απηφ ην ιφγν είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ 

θφζηνο, θαη ζπλάκα ζα δηαηεξνχληαη νη ππάξρνληεο πειάηεο ελψ παξάιιεια 

ζα γίλεηαη θαη πξνζέγγηζε ζε λένπο. 

. 

3.3 Αλαζεώξεζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 

 

Η αλαζεψξεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κέζα απφ δχν αλαγλσξηζκέλεο δηαδηθαζίεο, ηνλ Δπαλαζρεδηαζκφ ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Business Process Reengineering) ή ηε 

Βειηίσζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Process Improvement) (Μαθξήο, 

2002). Οη αθφινπζεο παξάγξαθνη πεξηγξάθνπλ θαη ζπγθξίλνπλ απηέο ηηο 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 

3.3.1 Δπαλαζρεδηαζκόο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 

(Business Process Reengineering) 

 

Η πινπνίεζε κεγάισλ, ξηδηθψλ αιιαγψλ ζε κηα επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία είλαη 

γλσζηή σο Δπαλαζρεδηαζκφο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Business 

Process Reengineering - BPR). Απηή ε πξνζέγγηζε μεθηλάεη κε ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ έξγνπ ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ. Απηφ κπνξεί λα 
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κεηαθξάδεηαη σο ηελ νκαδνπνίεζε μερσξηζηψλ ηνκέσλ ηεο επηρείξεζεο ή ηελ 

δηρνηφκεζε άιισλ ηνκέσλ (Markowski et al., 2008). 

Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξνχληαη θαη λα εμεηάδνληαη θαη άιιεο 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηηο επαλαπξνζδηνξηδφκελεο 

δηαδηθαζίεο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ επηιέγνληαη γηα παξαηήξεζε κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ αληαγσληζηέο, πειάηεο, πξνκεζεπηέο ή αθφκε θαη άηνκα απφ 

ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ηδηαηηέξσο δε αλ έρνπλ πξνέιζεη πξφζθαηα 

απφ θάπνηνλ αληαγσληζηή. Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ λα αλαζεσξήζνπκε φρη 

κφλν δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απνηειεζκαηηθέο αιιά θαη εθείλεο πνπ δελ 

απνδίδνπλ ζσζηά (Hammer, 1990). Η εμέηαζε θαη ησλ δχν απηψλ πιεπξψλ 

ζα καο εμαζθαιίζεη κηα ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε ζηνλ νξηζκφ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απνξξνθνχλ πφξνπο αιιά δελ 

επαλαιακβάλνπλ πξνεγνχκελα ιάζε (άιισλ δηαδηθαζηψλ).  

Δθφζνλ ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, είλαη πιένλ 

δφθηκν λα μεθηλήζεη ν νξηζκφο ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ φπσο έρνπλ νξηζζεί 

ζηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο-ζθνπνχο. Μφιηο νινθιεξσζεί θαη ν νξηζκφο ησλ 

λέσλ δηαδηθαζηψλ ζπληάζζεηαη έλα πιάλν (rollout plan) γηα ηνλ ηξφπν 

πινπνίεζεο- αθνκνίσζεο  ησλ λέσλ απηψλ δηαδηθαζηψλ. Σν πιάλν απηφ 

πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ηεο κεηάβαζεο απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο 

ζηηο πιένλ θαηλνχξγηεο (GAO/AIMD-10.1.15, 1997). Η αιιαγή απφ κία 

δηαδηθαζία ζε κία εληειψο λέα δηαδηθαζία κπνξεί λα απνβεί αξθεηά δχζθνιε 

έλα δελ δνζεί ε απαξαίηεηε πξνζνρή. Δάλ ε αιιαγή δελ επηθνηλσλεζεί 

ζσζηά ζηνπο εκπιεθφκελνπο, ε λέα δηαδηθαζία είλαη πνιχ πηζαλφλ λα κελ 

πηνζεηεζεί. Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ζα αληηζηαζεί ζηελ αιιαγή εάλ 

δελ θαηαλνήζεη πξψηα ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ λέα απηή δηαδηθαζία 

(Μαθξήο, 2002). 

Μφιηο ην πιάλν νινθιεξσζεί, είλαη πιένλ έηνηκν θαη λα εθηειεζηεί. Σν πιάλν 

αλαθνηλψλεηαη θαη νη λέεο πιένλ δηαδηθαζίεο μεθηλνχλ λα πινπνηνχληαη κε ηελ 

ειπίδα ησλ αλακελφκελσλ σθειεηψλ. Η δηαδηθαζία επαλαζρεδηαζκνχ BPR 

απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 
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Δηθόλα 7: Γηαδηθαζία επαλαζρεδηαζκνύ BPR 

 

3.3.2 Βειηίσζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ (Business 

Process Improvement) 

 

Η Βειηίσζε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Business Process Improvement - 

BPI) πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά εθηέιεζεο. Η 

δηαδηθαζία BPI έρεη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία BPR 

πνπ παξνπζηάζζεθε παξαπάλσ. Η πξνζέγγηζε BPI μεθηλάεη κε ηελ 

θαηαγξαθή-ηεθκεξίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία (Μαθξήο, 2002). Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ κηαο 

νινθιεξσκέλεο ξνήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεθκεξηψλνληαο θαη θαηαλνψληαο θάζε 

βήκα πνπ απηή πεξηιακβάλεη. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ νξηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο, πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ-

εληνπηζηνχλ πνηεο κεηξήζεηο απαηηνχληαη γηα λα εθαξκνζηνχλ πάλσ ζηε 

δηαδηθαζία. Απηέο νη κεηξήζεηο ζα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηελ εθηέιεζε ή θαηά ηηο 

πνιιαπιέο εθηειέζεηο ηεο δηαδηθαζίαο έηζη ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ ηα 

θαηάιιεια απνηειέζκαηα (Γεξβηηζηψηεο, 2005). ε φπνην ζεκείν ηα 

απνηειέζκαηα επηδείμνπλ θάπνηα δπζιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο, ην επφκελν 

βήκα είλαη λα αλαγλσξηζηνχλ νη ηπρψλ βειηηψζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίαο. Απηέο νη δπλεηηθέο βειηηψζεηο πξέπεη λα αλαιπζνχλ εάλ 

κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη αλ εγθξηζνχλ, λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηνχλ κέζα ζηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία επηηπρψο.   

Σν αθφινπζν δηάγξακκα πεξηγξάθεη ηα παξαπάλσ βήκαηα: 

 

 

Δηθόλα 8: Γηαδηθαζία επαλαζρεδηαζκνύ BPΙ 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα ε ξνή είλαη ζπλερήο 

(εθθηλψληαο πάληα απφ ην αξρηθφ ζεκείν). Ο θχθινο ξνήο ηνπ BPI είλαη 

ζπλερήο φπνπ ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ρξήδεη ζπλερνχο βειηίσζεο. Οη 

ηειηθνί ζηφρνη ηεο βειηίσζεο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο αιιά θαη 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε είλαη πάληα ζην πξνζθήλην. 
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Η δηαδηθαζία BPI είλαη πην εχθνιε λα πηνζεηεζεί απφ ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. Οη αιιαγέο είλαη ζπλήζσο κηθξέο θαη ζηαδηαθέο, επηηξέπνληαο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία θνξείο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο 

επθνιφηεξα κε ηηο ειάρηζηεο ελνριήζεηο ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ηνπο. 

Ωζηφζν νη επηρεηξήζεηο απαηηείηαη λα θάλνπλ ζπλερψο θαη απμεηηθά 

πεξηζζφηεξεο αιιαγέο θαη κάιηζηα άκεζα έηζη ψζηε λα βξίζθνληαη πάληα έλα 

βήκα πην κπξνζηά απφ ηνλ αληαγσληζκφ (Markowski et al., 2008). Η ζπλερήο 

αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαη ηδηαηηέξσο ε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, έρεη ζεκάλεη ηνλ θψδσλα ζηηο επηρεηξήζεηο λα πξνβνχλ ζε άκεζεο 

θαη δξαζηηθέο αιιαγέο ησλ δηαδηθαζηψλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε 

Αλαδηνξγάλσζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Business Process 

Reengineering) ίζσο θξίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειε. 

 

3.3.3 ύγθξηζε Business Process Reengineering θαη Business 

Process Improvement 

 

Η δηαδηθαζία Business Process Reengineering δηαθέξεη απφ ηελ  Business 

Process Improvement ζηα αθφινπζα ζεκεία (Μαθξήο, 2002), (Markowski et 

al., 2008): 

 Η πξνζέγγηζε ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο αλαζεψξεζεο 

κηαο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζα θαζνξίζεη εάλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

δηαδηθαζία BPR ή BPI. Δάλ ε επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη ζην λα ιάβεη άκεζα θαη 

κεγάια θέξδε απφ ηελ αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηφηε πξέπεη λα επηιέμεη ηε 

κεζνδνινγία BPR. Ωζηφζν εάλ ε επηρείξεζε επηζπκεί λα πξνβεί απιά ζε 

ζηαδηαθέο αιιαγέο ησλ δηαδηθαζηψλ ηφηε πξέπεη λα αθνινπζήζεηο κηα ζπλερή 

εθηέιεζε ηνπ θχθινπ ξνήο ηεο κεζνδνινγίαο BPI.  

 Η κεζνδνινγία BPR γεληθφηεξα μεθηλάεη θάζε θνξά κε έλα δηαθνξεηηθφ 

ζεκείν εθθίλεζεο (different start point with a clean slate) ελψ ε κεζνδνινγία 

BPI ζα μεθηλήζεη κε ήδε ππάξρσλ ζεκείν εθθίλεζεο. ηεξηδφκελνη ζε απηφ, ν 

νξηζκφο ησλ ππαξρφλησλ δηαδηθαζηψλ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα 
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ηε κεζνδνινγία BPR. Δπηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα παξάγεη έλα ράξηε 

αιιαγψλ ν νπνίνο ζα θαηεπζχλεη ηα κέιε απφ ηελ ππάξρνπζα δηαδηθαζία 

ζηελ αλαδηνξγαλσκέλε.  

Οπζηαζηηθά ε BPR ρξεζηκνπνηείηαη απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπρλά έρνπλ 

ηελ αλάγθε δξαζηηθψλ αιιαγψλ, φηαλ θαηαλννχλ φηη νη δηαδηθαζίεο ηνπο είλαη 

απαξραησκέλεο θαη πεξηέρνπλ αλεπαξθή ζηνηρεία θαη βήκαηα πνπ δελ 

πξνζδίδνπλ θακία αμία ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε 

επηρείξεζε θηλδπλεχεη λα βγεη αθφκε θαη εληειψο εθηφο αγνξάο (Earl et al., 

1995). 

Ωζηφζν, ν Δπαλαζρεδηαζκφο Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (BPR) δελ πξέπεη 

λα ραξαθηεξηζηεί σο παλάθεηα γηα απηέο ηηο επηρεηξήζεηο νχηε ζαλ έλα 

εξγαιείν ην νπνίν παξάγεη άκεζα θαη εμαζθαιηζκέλα απνηειέζκαηα. Η 

δηαδηθαζία Βειηίσζε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (BPI) επίζεο δελ κπνξεί λα 

εγγπεζεί άκεζα απνηειέζκαηα, αιιά γηα κηα επηρείξεζε κε επαξθψο 

ζπζρεηηδφκελεο δηαδηθαζίεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε πινπνίεζήο ηεο αξθεηά 

θαηαιιειφηεξε (Davenport, 1993). 

Όηαλ κηα επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε BPR, αθνινπζψληαο ηελ πινπνίεζε ησλ 

λέσλ δηαδηθαζηψλ, έπεηηα πξέπεη λα κεηαβεί ζε έλαλ ζπλερή θχθιν 

δηαδηθαζηψλ BPI έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζα ρξεηαζηεί ζην άκεζν 

κέιινλ, θαη γηα έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα λα εθηειέζεη μαλά δηαδηθαζίεο 

BPR (Harvet θαη Millet, 1999). 

Η Βειηίσζε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (BPI) ζπλήζσο δελ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP θαζψο νη αιιαγέο πνπ ζπλίζηαληαη 

θαηά ηε κεζνδνινγία BPI είλαη ζπλήζσο κηθξέο θαη ε επηξξνή ηνπο δελ αθνξά 

ηελ επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο ERP ή ηε βαζηθή παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ. 

 



 

Γεσξγάθεο Δπάγγεινο  43 ΜΓΔ-ΟΠ   

3.4 Business Process Reengineering (BPR) θαη 

Enterprise Resource Planning (ERP) 

 

Έλα έξγν Δπαλαζρεδηαζκνχ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (BPR) κπνξεί λα 

γίλεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ΟΓΔΠ (ERP). 

Ο BPR φπσο πξναλαθέξακε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εηζαγσγή λέσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Σα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (Enterprise Resource Planning Systems) 

ζπλδπάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζε κηα επηρείξεζε κε ηα Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα (Information Technology) ζε κηα ελνπνηεκέλε ιχζε ινγηζκηθνχ 

(Siriginidi, 2000). Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζε έλαλ νξγαληζκφ 

ζπλδένληαη κε κηα ιχζε παξέρνληαο ζηελ εηαηξία ηελ δπλαηφηεηα λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (Enterprise 

Resource Planning Systems) απνηεινχλ έλαλ βηνκεραληθφ φξν γηα έλα επξχ 

παθέην επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ πνιιαπιά 

ππνζπζηήκαηα (module), ηα νπνία απνηεινχληαη απφ εθαξκνγέο 

(applications) θαη αλαθνξέο (reports) θαη πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κηαο 

επηρείξεζεο. Σν εχξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, θαιχπηεηαη απφ ηηο αθφινπζεο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο: 

 Οηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο 

 Αλζξψπηλνη Πφξνη 

 Πσιήζεηο 

 Πξνκήζεηεο 

 Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ 

 Παξαγσγή 

 ρεδηαζκφο 
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 Γηαλνκή 

Σα ζπζηήκαηα ΟΓΔΠ (ERP) έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο 

νξηζκνχο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ (best practice) ζηηο δηαδηθαζίεο, έηζη 

φπσο νξίδνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ ινγηζκηθψλ. πλεπψο ππάξρνπλ 

ζπρλά δηάθνξα πξνβιήκαηα πινπνίεζεο θαζψο νη δηαδηθαζίεο φπσο έρνπλ 

ζρεδηαζηεί απφ ην ινγηζκηθφ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ην πψο απηέο ήδε έρνπλ 

νξηζζεί θαη πινπνηνχληαη ζε κηα επηρείξεζε (Swan et al., 1999). 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γεθπξσζεί απηφ ην ράζκα. 

Η δηαρείξηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ζα νδεγήζεη αλαπφθεπθηα ζε έλαλ 

ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ηεο κεζνδνινγίαο BPR θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ΟΓΔΠ (ERP). 

Η επηρείξεζε κπνξεί (Brown θαη Vessey, 1999): 

 Να θαζνξίζεη θάπνηεο ππνρξεσηηθέο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο κέζα 

απφ ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπαλαζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ. 

Έηζη ζα πξέπεη λα επηιεγεί κηα ιχζε πνπ θαιχπηεη κε ην θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν ηηο απαηηήζεηο θαη λα ηξνπνπνηεζεί-παξακεηξνπνηεζεί θαηάιιεια γηα 

λα ζπκπιεξψζεη ηα δηάθνξα θελά πνπ ππάξρνπλ ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Να επηιέμεη κηα ιχζε ΟΓΔΠ (ERP) ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο ππάξρνπζεο 

δηαδηθαζίεο, θαη έπεηηα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο έηζη ψζηε λα 

πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η επηινγή ηεο πξψηεο ιχζεο πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ ζπλεπεηψλ φπσο 

(Brown θαη Vessey, 1999): 

 Οη ηξνπνπνηήζεηο απαηηνχλ αθξηβφ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε 

 Η ππνζηήξημε θαη ε ζπληήξεζε ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ ή επηπξφζζεησλ 

ιεηηνπξγηψλ είλαη πην ζχλζεηε, θαη απαηηεί επηπιένλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε 

 Η αλαβάζκηζε κηαο ηέηνηαο ιχζεο γίλεηαη πην ζχλζεηε, νη 

ηξνπνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα επαλεγθαηαζηαζνχλ θαη ζηε λέα έθδνζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ, θαη σο απνηέιεζκα ζα απαηηείηαη επηπιένλ ρξφλνο γηα ειέγρνπο 

ζηηο ηξνπνπνηήζεηο. 
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Ωζηφζν, ε ιχζε δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεη πιήξσο ηελ απαηηνχκελε 

ιεηηνπξγηθφηεηα κηα ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο θαζψο θάπνηεο εμεηδηθεπκέλεο 

ιεηηνπξγίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνληαη ζηα standard ζπζηήκαηα. 

Οη ιχζεηο ΟΓΔΠ (ERP) ηείλνπλ λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ κηα 

επξεία γθάκα δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε κηα πιεηάδα επηρεηξήζεσλ, 

έηζη ψζηε λα πξνζθέξνπλ κηα ιχζε ινγηζκηθνχ πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο (Σαηζηφπνπινο θαη Υαηδεγηαλλάθεο, 2008). 

Η επηινγή ηεο δεχηεξεο ιχζεο πεξηιακβάλεη επίζεο έλαλ αξηζκφ ζπλεπεηψλ 

φπσο (Brown θαη Vessey, 1999): 

 Ρηδηθέο αιιαγέο ζηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα θαηαιήμνπλ: 

 ε άξλεζε απνδνρήο ηεο ιχζεο απφ δπζαξεζηεκέλνπο 

ππαιιήινπο 

 ε κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ εμαηηίαο ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

 ε δπλεηηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο εμαηηίαο ηεο απαίηεζεο 

επηπξφζζεησλ πεξηθεξεηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

Η πινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ έηζη φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

ζχζηεκα ERP, σζηφζν, κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθά θέξδε γηα ηελ 

επηρείξεζε φπσο: 

 Μεδακηλφ θφζηνο ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Η ππνζηήξημε θαη ε ζπληήξεζε είλαη απινχζηεξε θαη κπνξεί λα ιάβεη 

ρψξα απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο, έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ νη θαιχηεξεο 

δπλαηέο ηηκέο ιφγσ αληαγσληζκνχ. 

 Οη αλαβαζκίζεηο ζα ιακβάλνπλ ρψξα φπσο παξέρνληαη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο ηε βνήζεηα εηδηθψλ ζπκβνχισλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πεξηζζφηεξεο πινπνηήζεηο ζα βξίζθνληαη θάπνπ 

αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν ιχζεηο, φπνπ θάπνηεο δηαδηθαζίεο ζα έρνπλ 
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ηξνπνπνηεζεί έηζη ψζηε λα είλαη ζπκβαηέο κε ην παξερφκελν ζχζηεκα, αιιά 

θαη θάπνηα ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρνπλ επίζεο ηξνπνπνηεζεί γηα λα 

ζπκβαδίδνπλ κε θάπνηεο άιιεο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο (Μαθξήο, 2002). 

Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε πινπνίεζε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ είλαη δπν 

ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ είηε ηαπηφρξνλα είηε σο δχν μερσξηζηά 

γεγνλφηα (Wang et al., 2007). Η πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ΟΓΔΠ είλαη 

ζπρλά έλαο κία θαιή επθαηξία  γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεζνδνινγία BRP, 

ψζηε λα βειηησζνχλ νη θαθέο πξαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο (Μαθξήο, 2002). 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έλα ζχζηεκα ERP είλαη ζρεδηαζκέλν σο έλα βαζκφ έηζη 

ψζηε λα ελζσκαηψλεη βέιηηζηεο πξαθηηθέο, θαζψο θαη ηελ εκπεηξία άιισλ 

πινπνηήζεσλ (Wang et al., 2007). Γηα ην ιφγν απηφ κηα εηαηξία θαηά ηελ 

πξνκήζεηα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςηλ ηε 

θηινζνθία πνπ δηέπεη ην ζχζηεκα θαζψο θαη λα κειεηήζεη ηηο πξφηππεο 

δηαδηθαζίεο θαη ξνέο πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ. 

Όπνπ έλα ζχζηεκα ERP έρεη κηα δηαδηθαζία δηαθνξεηηθή απφ απηή ηεο 

επηρείξεζεο, ε ίδηα ε επηρείξεζε κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ηξνπνπνηήζεη ην 

ζχζηεκα έηζη ψζηε λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ωζηφζν 

απηφ απνηειεί κηα πςεινχ θφζηνπο πξαθηηθή θαη νη αλαπηπζζφκελεο 

επηρεηξήζεηο ζα πξνηηκήζνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο ζε απηέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Δθφζνλ απηφο είλαη ηειηθά ν ζηφρνο ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη 

ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο BRP γηα λα αιιαρζνχλ νη εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηέο πνπ νξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα 

(Markus θαη Tanis, 2000). 

 

3.5 πκπεξάζκαηα 

 

πκπεξαίλνληαο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη ζε έλαλ ειάρηζην βαζκφ λα 

αλαζεσξνχλ ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο δηαδηθαζίεο έηζη ψζηε λα επηηπγράλνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Η κέζνδνο αλαζεψξεζεο πνπ ζα επηιέμνπλ 
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εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, φπνπ ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν είλαη ην ζεκείν εθθίλεζεο αιιά επίζεο θαη νη πξνζδνθίεο ηεο 

επηρείξεζεο απφ κία ηέηνηα αλαζεψξεζε. 

Δάλ ε επηρείξεζε επηζπκεί λα πεηχρεη κεγαιχηεξα θέξδε άκεζα, ε 

κεζνδνινγία ηνπ Αλαζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (BPR) 

είλαη ε πιένλ θαηάιιειε. Δάλ πάιη ε επηρείξεζε επηζπκεί κηα πην κεηξηνπαζή 

πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε βειηηψζεηο ησλ ππαξρφλησλ δηαδηθαζηψλ θάλνληαο 

ζηαδηαθέο αιιαγέο ηφηε ε κεζνδνινγία Βειηίσζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Γηαδηθαζηψλ πξέπεη λα επηιερζεί. 

Παξαηεξήζακε φηη ε πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP, έσο έλα βαζκφ, 

πεξηιακβάλεη θαη θάπνηεο αλαζεσξήζεηο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Η 

ρξήζε ηνπ Δπαλαζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (BPR) πνπ 

απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ αιιαγψλ, δελ ιακβάλεη ρψξα πάληα 

ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ERP, αιιά είλαη ζαθέο φηη κηα 

ηέηνηα δηαδηθαζία παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζε ζα απνηεινχζε κία αξθεηά 

νξζή απφθαζε απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο 

ζέζεο. 
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4 πζηήκαηα ERP ζηελ Διιάδα 

 

Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη θαη ηαθηηθέο δηνίθεζεο επηβάιινπλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

θάζε κεγέζνπο λα αλαδεηήζνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο (best practices), 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζνπλ ηφζν ζηνλ εμαηξεηηθά 

απαηηεηηθφ αληαγσληζκφ φζν θαη ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

Με ηε ρξήζε ERP εθαξκνγψλ, αθφκα θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο επηηπγράλνπλ 

ηελ νινθιεξσκέλε θαη απφιπηα πξνγξακκαηηδφκελε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ 

ηνπο, έρνληαο πιήξε εηθφλα γηα ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο κε ηελ επηρείξεζε, 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο, ηα απνζέκαηα ησλ εηδψλ, ησλ κεραλψλ, ησλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θ.ιπ. Όια απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα κία επηρείξεζε 

λα ιεηηνπξγεί νηθνλνκηθά, κε ηαπηφρξνλα απφιπηε αμηνπηζηία ζε ζέκαηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ. Παξάιιεια, θαη απηφ απνηειεί έλα βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ERP ζπζηεκάησλ, ζα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε φιν 

ηνλ φγθν ησλ πξσηνγελψλ εγγξαθψλ πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη νπνηαδήπνηε 

πιεξνθφξεζε επηζπκεί θαη λα ηελ επεμεξγαζηεί ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο 

πεγέο δεδνκέλσλ, ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

γηα ζηήξημε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 

Σέινο, ην ERP απνηειεί απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο πξννπηηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ ηνπ Internet. Σελ 

ηάζε απηή εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην γεγνλφο φηη πνιιέο απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ κεραλνγξαθεζεί απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο δεκφζηνπο θνξείο, ι.ρ. πιεξσκή ΦΠΑ, θ.ιπ. Η ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ππήξρε θαη ιεηηνπξγνχζε θαη ρσξίο ηελ 

εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ERP, είηε αλαθεξφκαζηε ζηελ ηδέα γηα εγθαηάζηαζε 

είηε θαη ζηελ ίδηα ηελ πξάμε. Σν ινγηζηήξην, ε παξαγσγή, νη πσιήζεηο, νη 

πξνκήζεηεο θαη γεληθά φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, έρνπλ αλαπηχμεη 

δηαδηθαζίεο κε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ απηνκαηνπνίεζεο θαη 

ηππνπνίεζεο, ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ηξέρνληα δεηήκαηα. 
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ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζζνχλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο απφ ηα 

ζπκπεξάζκαηα έξεπλαο απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο KPMG ζηελ Διιάδα 

πνπ δηελεξγήζεη ην 2008 θαη αθνξά πινπνηήζεηο ζπζηεκάησλ ERP ζε 65 

ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.  Η επηινγή ησλ εκπνξηθψλ παθέησλ 

ERP απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο δηακνξθψζεθε σο εμήο: 

 

Α/Α Όλνκα 

Παθέηνπ 

ERP 

Πιήζνο 

Τινπνηήζεσλ 

Α/Α Όλνκα 

Παθέηνπ 

ERP 

Πιήζνο 

Τινπνηήζεσλ 

1 Armonia 1 14 Oracle 

ERP 

1 

2 Artemis 1 15 Megatron 3 

3 Atlantis 9 16 MBS – 

Navision 

2 

4 Compak 

400 

4 17 Omega 2 

5 Compakwin 1 18 Orama 4 

6 DBS 

Caterpillar 

1 19 SAP 18 

7 Defacto 1 20 Sen 4 

8 EBS 1 21 Solution 3 

9 Emphasis 

Fashion 

1 22 Visual 

Plano 

1 

10 Entersoft 1 23 Unixfor 1 
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11 Epicor  24 Αζελά 1 

12 JD 

Edwards 

1 25 Payroll 1 

13 Global 

2000 

1    

 
Δηθόλα 9: Πίλαθαο πινπνηήζεσλ εκπνξηθώλ παθέησλ ERP ζηελ Διιάδα 

 

 

 

Δηθόλα 10: Δπηινγή Παθέηνπ ERP από ηηο Διιεληθέο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (KPMG, 2008) 

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο θαηέρεη ην ζχζηεκα 

SAP, κε ηα ζπζηήκαηα Singular Atlantis, Orama θαη  Microsoft Dynamics NAV 

λα αθνινπζνχλ. 
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ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ζπλνπηηθά ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηα βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πζηεκάησλ Οινθιεξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Να ζεκεησζεί πσο εθηφο απφ απηά ππάξρνπλ θαη άιια 

κηθξφηεξσλ εηαηξηψλ (φπσο άιισζηε θαίλνληαη θαη ζην παξαπάλσ 

δηάγξακκα) ηα νπνία θαζφηη θαηέρνπλ κηθξφ κεξίδην ζηελ αγνξά δελ ζα ηα 

αλαθέξνπκε. 

 

4.1 Singular Logic 

 

Η Singular Logic έρνληαο θάλεη αξθεηέο ζπγρσλέςεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε 

πην πξφζθαηε απηήλ κε ηελ LogicDIS, πξνζθέξεη ζηελ αγνξά κηα πιεζψξα 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πξνζαξκνζκέλα θπξίσο ζηηο αλάγθεο ηηο 

Διιεληθήο αγνξάο πνπ θαηαθιχδεηαη απφ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Ωο 

απνηέιεζκα πξνζθέξεη κηα νινθιεξσκέλε γθάκα πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ-ERP, θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλσλ ζε φιεο ηηο δπλακηθέο επηρεηξήζεηο κε αλαπηπμηαθφ φξακα. 

Βαζηθφ ηνπο ζηνηρείν είλαη φηη θαζφηη έρνπλ αλαπηπρζεί απφ κηα ειιεληθή 

εηαηξεία είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, γεγνλφο 

φκσο πνπ απνηειεί πιενλέθηεκα κελ γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αιιά 

ηξνρνπέδε δε γηα ηηο πνιπεζληθέο. Δπίζεο φια ηα ζπζηήκαηα ηεο Singular 

Logic κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «αλνηρηά» θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

άκεζεο παξέκβαζεο ζην βαζηθφ θψδηθα ησλ πξνγξακκάησλ ησλ 

ζπζηεκάησλ ηεο έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ αθξηβψο ζηηο εθάζηνηε 

απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

Πην αλαιπηηθά ηα ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηεη είλαη: 

 Singular Logic Enterprise 

 Singular Logic Business ERP 

 Singular Logic Enterprise 4U 
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 Singular Logic Prime ERP 

 

4.1.1 Singular Logic Enterprise 

 

Σν Singular Logic Enterprise απνηειεί έλα Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP - Enterprise Resource 

Planning System) γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Σν Enterprise είλαη έλα 

πξσηνπνξηαθφ, αμηφπηζην θαη νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

αμηνπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ, ην νπνίν, εθηφο απφ ηελ θιαζζηθή 

νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή δηαρείξηζε, πεξηιακβάλεη ππνζπζηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο θαη θνζηνιφγεζεο παξαγσγήο, πξνγξακκαηηζκνχ πφξσλ 

θαη απνζεκάησλ, δηνίθεζεο απνζεθψλ θαη δηαρείξηζεο ξνήο απνζεκάησλ θαη 

δηαλνκψλ (Warehouse Management, Logistics and Distribution), δηαρείξηζεο 

πξνκεζεηψλ θαη ηέινο δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (CRM).  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί απφ ηελ αξρή έηζη ψζηε λα πεξηέρεη 

φιεο ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη ζχλλνκε κεραλνγξαθηθή 

ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.  

Σν Enterprise απεπζχλεηαη θπξίσο ζηηο κεζαίεο θαη κεγάιεο εκπνξηθέο θαη 

βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 

επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Η εθαξκνγή ελζσκαηψλεη φιε ηελ ηερλνγλσζία 

θαη πνιπεηή εκπεηξία ηεο Delta Singular, θαιχπηεη κεραλνγξαθηθά φιεο ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη επηπιένλ κπνξεί λα επεθηαζεί, έηζη ψζηε λα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε πειάηε. Απνηειεί ηε λαπαξρίδα ηεο εηαηξείαο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα πξνζεγγίζεη ηνλ ρψξν ησλ κεζαίσλ θαη κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ θαιχπηνληαο έλα κεγάιν ζχλνιν επηρεηξεζηαθψλ ζελαξίσλ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ρψξν ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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4.1.1.1 Βαζικά Υποζςζηήμαηα: 

 

 Τπνζχζηεκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο : Γεληθή θαη Αλαιπηηθή 

Λνγηζηηθή, Γηαρείξηζε Παγίσλ  

 Τπνζχζηεκα Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο : Παξαθνινχζεζε απνζήθεο, 

αγνξψλ, πσιήζεσλ, πσιεηψλ, Third Party Logistics, Παξνρή 

Τπεξεζηψλ, e-Order  

 Τπνζχζηεκα Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γηαρείξηζε 

Πξνυπνινγηζκψλ)  

 Τπνζχζηεκα Παξαγσγήο : Δθνδηαζηηθή Γηαρείξηζε Απνζεθψλ, 

Πξνγξακκαηηζκφο & Έιεγρνο Απνζεκάησλ, Γηαρείξηζε Γηαλνκψλ, 

Γηνίθεζε Παξαγσγήο (Γηαρείξηζε ζπληαγψλ παξαγσγήο, θαζενινγίνπ, 

εληνιψλ παξαγσγήο, θνζηνιφγεζεο) , Βαζηθή Γηαρείξηζε Παξαγσγήο  

 Γηαρείξηζε Αζχξκαησλ Σεξκαηηθψλ  

 Management Information System (M.I.S.)  

 

4.1.1.2 Πλεονεκηήμαηα: 

 

 Δλζσκαηψλεη ηελ εκπεηξία ηεο SingularLogic ζην ζρεδηαζκφ, ηελ 

πινπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ERP ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 2.500 επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ζηελ Διιάδα.  

 Γηαζέηεη επειημία πξνζαξκνγήο, κε πξν-παξακεηξνπνηεκέλα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια ιεηηνπξγίαο.  

 Πξνζθέξεη επειημία αλαδήηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο απφ νπνηαδήπνηε 

νζφλε θαη γηα νπνηαδήπνηε νληφηεηα.  

 Γηαζέηεη απφιπηε Παξακεηξηθφηεηα  
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 Πξνζθέξεη δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 

(ελδεηθηηθά πξνζζήθε new business processes, πξφζζεηνη έιεγρνη)  

 Έρεη δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ browsers , ηνπ menu θαζψο 

αθφκα θαη ηνπ user interface  

 Παξέρεη δπλαηφηεηα άληιεζεο ζπγθεληξσηηθψλ θαη αλαιπηηθψλ 

ζηνηρείσλ (reporting) ζε φια ηα επίπεδα, κε γξακκνγξαθήζεηο πνπ 

επηζπκεί ν ρξήζηεο  

 Υαξαθηεξίδεηαη απφ αμεπέξαζηε ηαζεξφηεηα θαη Αμηνπηζηία  

 Αμηνπνηεί πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θνξπθαίαο βάζεο δεδνκέλσλ 

Oracle.  

 πλδέεηαη κε ηα ¨έμππλα¨ IP ηειεθσληθά θέληξα ηεο Avaya.  

 

4.1.2 Singular Logic Business ERP 

 

Σν Singular Logic Business ERP απνηειεί έλα Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP-Enterprise Resource 

Planning System) γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζεκαληηθφ 

κέγεζνο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα απνηειεί έλα ππνζχλνιν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο (Enterprise) θαη έρεη σο ζηφρν λα 

εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο επηζπκνχλ λα 

έρνπλ ζπγθεληξσκέλεο φιεο ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα 

κηθξφ θαη επέιηθην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

 

4.1.2.1 Βαζικά Υποζςζηήμαηα:  

 

 Τπνζχζηεκα Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο (ελδεηθηηθά Γηαρείξηζε 

Απνζεκάησλ, Πσιήζεσλ, Αγνξψλ, πληηζέκελα Δίδε, Διεγρφκελε 
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Γηαθίλεζε Δηδψλ, Κηβσηηνπνίεζε/Packing List), Advanced Order 

Processing, Αξηζκνί εηξάο, Παξηίδεο, Κνζηνιφγεζε Δηζαγσγψλ, 

πληηζέκελα Δίδε, Οδεγνί, Δίδε Δγγπνδνζίαο, Υξψκα-Μέγεζνο, 

Κχθισκα Γηαρείξηζεο Πξνκεζεηψλ) 

 Τπνζχζηεκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο (ελδεηθηηθά Γεληθή Λνγηζηηθή, 

Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, Γηαρείξηζε Δηζπξαθηέσλ & Πιεξσηέσλ 

Λνγαξηαζκψλ, Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε, Cash Flow, Πηζησηηθή 

Πνιηηηθή Πειαηψλ, Σξαπεδηθνί Λνγαξηαζκνί/Extraits, Σφθνη 

Τπεξεκεξίαο, Πξνυπνινγηζκφο Λνγαξηαζκψλ, Μεηξψν 

Παγίσλ/Απνζβέζεηο Παγίσλ, Παξαζηαηηθά Παγίσλ), Advanced 

Γηαρείξηζε Παγίσλ, Γηνηθεηηθνί Λνγαξηαζκνί, Accounting Consolidation 

 Τπνζχζηεκα Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο/Πξνγξακκαηηζκνχ (MIS 

Components (ελδεηθηηθά On Line Analytical Processing (OLAP) Viewer, 

Hierarchical Data Views (HDVs), Graph Viewer, Query Viewer, Έηνηκεο 

Δθηππψζεηο), Advanced Reporting Tools, Γηαρείξηζε 

Πξνυπνινγηζκψλ, Αλαιπηηθφο Πξνυπνινγηζκφο θαη Απνινγηζκφο 

Γηνίθεζεο 

 Τπνζχζηεκα Παξαγσγήο (ελδεηθηηθά Σερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

Φαζενιφγηα, Παξαγσγέο-Αλαιψζεηο, Κνζηνιφγεζε παξαγσγήο, 

Πξνγξακκαηηζκφο Παξαγσγήο-MRP) 

 πληήξεζε Βηνκεραληθνχ Δμνπιηζκνχ 

 Δμσινγηζηηθή Κνζηνιφγεζε Γξαζηεξηνηήησλ 

 Γηαρείξηζε Ρνήο Απνζεκάησλ 

 Γηαρείξηζε μέλνπ λνκίζκαηνο, Multi-Company, e-business, Security 

System, Πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο Customisation 

 

4.1.2.2 Πλεονεκηήμαηα:  

 



 

Γεσξγάθεο Δπάγγεινο  58 ΜΓΔ-ΟΠ   

 Δλζσκαηψλεη ηελ ηεξάζηηα εκπεηξία ηεο SingularLogic ζην ζρεδηαζκφ, 

ηελ πινπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ERP 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ 2.500 επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ζηελ Διιάδα 

 Σν ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά πεξηζζφηεξνη απφ 11.000 εξγαδφκελνη 

 Γηαζπλδέεη φια ηα ηκήκαηα, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο κηαο 

επηρείξεζεο ζε έλα ζηηβαξφ, νκνηνγελέο θαη εληαίν Windows 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 Γηαζέηεη εμειηγκέλν, επέιηθην θαη εχρξεζην interface 

 Γηαζέηεη εμειηγκέλν ζχζηεκα δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο 

 Έρεη πινχζηα θαη θιηκαθσηή ιεηηνπξγηθφηεηα έηζη, ψζηε λα θαιχπηεη 

επηρεηξήζεηο κεζαίνπ κεγέζνπο θαη θάζε δξαζηεξηφηεηαο 

 Έρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο θαη επέθηαζεο ψζηε λα 

θαιχπηεη φιεο ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ εμέιημή ηνπο 

 Αμηνπνηεί ηελ επρξεζηία ηνπ Windows πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο, 

εθκεηαιιεπφκελν επηπιένλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο βάζεο SQL Server 

 Γηαζέηεη εμειηγκέλν ζχζηεκα αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

βάζεη δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ 

 χλδεζε κε ηα ¨έμππλα¨ IP ηειεθσληθά θέληξα ηεο Avaya 

 

4.1.3 Singular Logic Enterprise 4U 

 

Σν Singular Logic Enterprise 4U απνηειεί έλα Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP-Enterprise Resource 

Planning System) γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, αλεμαξηήησο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Σν ζπγθεθξηκέλν 



 

Γεσξγάθεο Δπάγγεινο  59 ΜΓΔ-ΟΠ   

ζχζηεκα απνηειεί κηα εθαξκνγή ζηεκέλε γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

εληάζζνπλ ηελ παξαγσγή ζηηο βαζηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Απνηειεί θπξίσο 

κηα πιήξε παξαθνινχζεζε ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ κηα εηαηξίαο. 

 

4.1.3.1 Βαζικά Υποζςζηήμαηα 

 

 Απνζέκαηα – Σηκνθαηάινγνη, Πειάηεο – Πξνκεζεπηέο - 

πλαιιαζζφκελνη, Πσιεηέο – Δηζπξάθηνξεο - Αληηπξφζσπνη, 

Αμηφγξαθα, Πσιήζεηο, Αγνξέο, Υξεκαη/λνκηθά Παξαζηαηηθά , 

Δκπνξηθή πνιηηηθή πσιήζεσλ-αγνξψλ Γεληθή Λνγηζηηθή, Γηαρείξηζε 

Παγίσλ, Παξνρή Τπεξεζηψλ 

 Τπνζπζηήκαηα : Παξαιαβέο, Πξνκήζεηεο, Απνγξαθή Απνζεθψλ , 

Οηθνλνκηθέο Ιεξαξρίεο, Πιεξσκέο, Απαηηήζεηο, Πηζηνιεπηηθή 

Ιθαλφηεηα, Υξεκαηνξνέο , Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

 Ιζνδχγηζε Μάδαο, Πξνυπνινγηζκφο πσιήζεσλ, M.I.S. 

 Βαζηθή δηαρείξηζε Παξαγσγήο  

 

4.1.3.2 Πλεονεκηήμαηα 

 

 Δλζσκαηψλεη ηελ εκπεηξία ηεο SingularLogic ζην ζρεδηαζκφ, ηελ 

πινπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ERP ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 2.500 επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ζηελ Διιάδα.  

 Γηαζέηεη επειημία πξνζαξκνγήο, κε πξν-παξακεηξνπνηεκέλα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια ιεηηνπξγίαο.  

 Πξνζθέξεη επειημία αλαδήηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο απφ νπνηαδήπνηε 

νζφλε θαη γηα νπνηαδήπνηε νληφηεηα.  
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 Γηαζέηεη απφιπηε Παξακεηξηθφηεηα  

 Πξνζθέξεη δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 

(ελδεηθηηθά πξνζζήθε new business processes, πξφζζεηνη έιεγρνη) 

 Έρεη δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ browsers , ηνπ menu θαζψο 

αθφκα θαη ηνπ user interface  

 Παξέρεη δπλαηφηεηα άληιεζεο ζπγθεληξσηηθψλ θαη αλαιπηηθψλ 

ζηνηρείσλ (reporting) ζε φια ηα επίπεδα, κε γξακκνγξαθήζεηο πνπ 

επηζπκεί ν ρξήζηεο  

 Υαξαθηεξίδεηαη απφ αμεπέξαζηε ηαζεξφηεηα θαη Αμηνπηζηία  

 Αμηνπνηεί πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θνξπθαίαο βάζεο δεδνκέλσλ 

Oracle. 

 πλδέεηαη κε ηα ¨έμππλα¨ IP ηειεθσληθά θέληξα ηεο Avaya. 

 

4.1.4 Singular Logic Prime ERP 

 

Σν Singular Logic Prime ERP  είλαη έλα Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP-Enterprise Resource 

Planning System) γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηαρείο 

ξπζκνχο. Ωο ζηφρν έρεη λα εηζαγάγεη ηηο κηθξέο θαη γξήγνξα αλαπηπζζφκελεο 

επηρεηξήζεηο ζηε λννηξνπία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ERP, 

πξνζθέξνληαο έλα παθέην δηαρείξηζεο ησλ απνζεθψλ θαη ηνπ ινγηζηεξίνπ θαη 

ζπλάκα κηα νινθιεξσκέλε ιχζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ απαηηνχκελσλ δνκψλ 

πιεξνθφξεζεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξίαο. 

 

4.1.4.1 Βαζικά Υποζςζηήμαηα 
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 Τπνζχζηεκα Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο (ελδεηθηηθά Γηαρείξηζε 

Απνζεκάησλ, Πσιήζεσλ, Αγνξψλ), Δμειηγκέλε Δκπνξηθή Γηαρείξηζε, 

Αξηζκνί εηξάο, Παξηίδεο, πληηζέκελα Δίδε, Οδεγνί, Δίδε 

Δγγπνδνζίαο, Υξψκα-Μέγεζνο, Κνζηνιφγεζε Δηζαγσγψλ)  

 Τπνζχζηεκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο (ελδεηθηηθά Γεληθή Λνγηζηηθή, 

Γηαρείξηζε Δηζπξαθηέσλ & Πιεξσηέσλ Λνγαξηαζκψλ, 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε, Πξνυπνινγηζκφο Λνγαξηαζκψλ), 

Δμειηγκέλε Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε, Γηαρείξηζε Παγίσλ  

 Τπνζχζηεκα Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο / Πξνγξακκαηηζκνχ (MIS 

Components (ελδεηθηηθά On Line Analytical Processing (OLAP) Viewer, 

Hierarchical Data Views (HDVs), Graph Viewer, Query Viewer, Έηνηκεο 

Δθηππψζεηο), Advanced Reporting Tools, Γηαρείξηζε Πξνυπνινγηζκψλ  

 Γηαρείξηζε μέλνπ λνκίζκαηνο, Multi-Company, e-business, Security 

System  

 

4.1.4.2 Πλεονεκηήμαηα 

 

 Δλζσκαηψλεη ηελ ηεξάζηηα εκπεηξία ηεο SingularLogic ζην ζρεδηαζκφ, 

ηελ πινπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ERP 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ 2.500 επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ζηελ 

Διιάδα. 

 Γηαζέηεη εμειηγκέλν, επέιηθην θαη εχρξεζην interface.  

 Γηαζέηεη εμειηγκέλν ζχζηεκα δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο.  

 Έρεη πινχζηα θαη θιηκαθσηή ιεηηνπξγηθφηεηα έηζη, ψζηε λα θαιχπηεη 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο κεζαίνπ κεγέζνπο.  
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 Έρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο θαη επέθηαζεο ψζηε λα 

θαιχπηεη φιεο ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ εμέιημή ηνπο.  

 Αμηνπνηεί ηελ επρξεζηία ηνπ Windows πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο, 

εθκεηαιιεπφκελν επηπιένλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο βάζεο SQL Server. 

 Γηαζέηεη εμειηγκέλν ζχζηεκα αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

βάζεη δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ.  

 πλδέεηαη κε ηα ¨έμππλα¨ IP ηειεθσληθά θέληξα ηεο Avaya. 

 

4.2 Oracle  

 

Η Oracle απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ παγθνζκίσο. 

Αθινπζψληαο ην παγθφζκην παηρλίδη εμαγνξψλ (εμαγφξαζε πξφζθαηα ηελ JD 

Edwards θαη ηελ PeopleSoft) θαηάθεξε θη απηή λα δηαζέηεη εθηφο απφ ην 

βαζηθφ ηεο παθέην κηα πιήξε γθάκα ζπζηεκάησλ ERP θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ 

εθαξκνγψλ.  

Σα βαζηθά Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ πνπ δηαζέηεη πιένλ ε Oracle θαη δηαζέηεη ζηελ 

ειιεληθή αγνξά, αλ θαη ε δηείζδπζε ηεο εηαηξίαο είλαη πάξα πνιχ κηθξή, είλαη 

ηα αθφινπζα: 

 Oracle E-Business Suite 

 PeopleSoft Enterprise Applications 

 JD Edwards EnterpriseOne 

 

4.2.1 Oracle e-Business Suite 
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Η Oracle e-Business Suite αμηνπνηεί πιήξσο ηελ ηερλνινγία ηνπ Internet κε 

ζθνπφ λα κεηαηξέςεη ηελ παξαδνζηαθή επηρείξεζε ζε ειεθηξνληθή επηρείξεζε 

(e-Business). Σν νινθιεξσκέλν ζχλνιν εθαξκνγψλ πνπ πξνζθέξεη ε Oracle 

e-Business Suite ππνζηεξίδεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο, 

βνεζψληαο ζηελ: 

 Γηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

 Δθηέιεζε ησλ πξνκεζεηψλ 

 Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ 

 Παξαγσγή θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο 

 Δθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ ηεο, 

 πιινγή ησλ εηζπξάμεψλ ηεο, 

 Υάξαμε θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, θιπ 

 

4.2.1.1 Βαζικά Υποζςζηήμαηα 

 

Σν Oracle E-Business Suite Special Edition (Oracle Special Edition) είλαη ην 

παθέην νινθιεξσκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ERP θαη CRM ηεο 

Oracle πνπ απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θαη 

βαζίδεηαη ζην νινθιεξσκέλν παθέην επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ Oracle E-

Business Suite, απφ ην νπνίν αληιεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο 

αζθάιεηαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο πινχζηαο ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Σν Oracle Special Edition είλαη πιήξσο ειιεληθνπνηεκέλν, ψζηε λα θαιχπηεη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ θαη ΔΓΛ, θαη πξν-παξακεηξνπνηεκέλν, πξνθεηκέλνπ λα 

ηίζεηαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία γξήγνξα θαη κε ρακειφ θφζηνο πινπνίεζεο. 

Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν λα ππνζηεξίδεη 10-50 ρξήζηεο κε 

δπλαηφηεηεο επέθηαζεο, φηαλ απαηηνχληαη επηπιένλ ρξήζηεο ή 

ππνζπζηήκαηα. 
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Σν Oracle Special Edition πεξηιακβάλεη ηα εμήο ππνζπζηήκαηα: 

 Γεληθή & Αλαιπηηθή ινγηζηηθή 

 Πάγηα 

 Πειάηεο 

 Πσιήζεηο 

 Πξνκεζεπηέο 

 Αγνξέο 

 Γηαρείξηζε Γηαζεζίκσλ 

 Απνζήθε 

 Παξαγσγή 

 CRM πσιήζεσλ θαη ππνζηήξημεο πειαηψλ 

 

4.2.1.2 Πλεονεκηήμαηα 

 

Οθέιε γηα ηελ επηρείξεζε: 

 Βειηίσζε ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο 

 Μείσζε δηνηθεηηθνχ θφζηνπο 

 Τπνζηήξημε δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα νξζφηεξε ιήςε 

απνθάζεσλ κέζα ζηελ Δπηρείξεζε. 

 Δλεκεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο, θαιχηεξνο έιεγρνο 

Σα ζηειέρε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμάγνπλ απφ ην ζχζηεκα αθξηβή 

πιεξνθφξεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, γεγνλφο πνπ βειηηψλεη ηε 
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δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη επηηξέπεη ηνλ απνδνηηθφηεξν έιεγρν 

ηεο επηρείξεζεο. 

 Βέιηηζηεο πξαθηηθέο  

Σν ζχζηεκα ελζσκαηψλεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηε δηεζλή εκπεηξία απφ 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο αλαγλσξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ κε παξεκθεξή 

δξαζηεξηφηεηα. Η πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλνδεχεηαη απφ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζπλνιηθή βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε 

Σν Oracle Special Edition είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηε 

κνλαδηθή θαηαρψξεζε ησλ βαζηθψλ αξρείσλ, π.ρ. πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο ή πξντφληα, κε απνηέιεζκα θάζε ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα έρεη πξφζβαζε ζηελ ίδηα πιεξνθνξία. 

 Δπειημία 

Η εθαξκνγή πξνζθέξεη επειημία θαζψο επηηξέπεη, ζην 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ, ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα, κέζσ ελφο 

web browser, απφ νπνηνδήπνηε ζηαζκφ εξγαζίαο κε πξφζβαζε ζην 

δίθηπν ηεο επηρείξεζεο. 

 Υακειφ θφζηνο δηαρείξηζεο 

Αλαβαζκίζεηο θαη ζπλαθείο εξγαζίεο εθηεινχληαη θεληξηθά απφ ην 

server ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη φρη ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ, 

απινπνηψληαο θαη κεηψλνληαο ην θφζηνο δηαρείξηζεο. ηνλ πεξαηηέξσ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ζπκβάιιεη ε πιαηθφξκα Red Hat 

Linux ζηελ νπνία κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ην 

Oracle Special Edition. 

 Τςειέο δπλαηφηεηεο, ρακειφ ξίζθν 
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Δπηιέγνληαο ην Oracle Special Edition ε επηρείξεζε γλσξίδεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαη κε αθξίβεηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο, ην ρξφλν πινπνίεζεο 

θαη ηα αθξηβή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

4.2.2 JD Edwards EnterpriseOne  

 

Η Oracle κε ην JD Edwards EnterpriseOne πξνζπαζεί λα κπεη δπλακηθά ζηελ 

αγνξά πξνζθέξνληαο έλα πιήξεο παθέην Τπνζπζηεκάησλ ζε κηα πην 

πξνζηηή ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ λαπαξρίδα ησλ εθαξκνγψλ ηεο, ην Oracle E-

Business Suite. 

 

4.2.2.1 Βαζικά Υποζςζηήμαηα 

 

Σα βαζηθά ππνζπζηήκαηα πνπ παξέρεη ην παθέην εθαξκνγψλ ηνπ JD 

Edwards EnterpriseOne είλαη ηα αθφινπζα: 

 Τπνζχζηεκα Αλαιπηηθψλ Δθαξκνγψλ Αλαθνξψλ 
 

 Τπνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Κεθαιαίσλ θαη Παγίσλ  
 

 Τπνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Πειαηεηαθήο Βάζεο 
 

 Τπνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Λνγηζηηθψλ Δθαξκνγψλ 
 

 Τπνζχζηεκα Παξαγσγήο Αλαιψζηκσλ Τιηθψλ 

  Τπνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
 

 Τπνζχζηεκα Παξαγσγήο 
 

 Γηαρείξηζε Παξαγγειηψλ 
 

 Γηαρείξηζε Έξγσλ 
 

 Γηαρείξηζε Αθηλήησλ θαη Καηαζθεπψλ 
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 ρεδηαζκφο – Πξνγξακκαηηζκφο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 
 

 Δθηέιεζε Λεηηνπξγηψλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Logistics) 

 

4.2.2.2 Πλεονεκηήμαηα 

 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ JD Edwards EnterpriseOne βαζίδνληαη ζηηο 

πιήξσο αλαλεσκέλεο εθαξκνγέο ηνπ ε νπνίεο ζπλδπάδνπλ ην επηρεηξεζηαθφ 

ππφβαζξν, ηηο ζχγρξνλεο θαη δνκεκέλεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη ηελ βαζηά 

εκπεηξία πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία ζηηο επαγγεικαηηθέο ιχζεηο κε έλα 

ρακειφηεξν θφζηνο αλάπηπμεο. Η JD Edwards EnterpriseOne πξνζθέξεη κηα 

επξεία επηινγή απφ βάζεηο δεδνκέλσλ, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, θαη 

ηερλνινγηθή ππνδνκή έηζη ψζηε ην ζχζηεκα λα εγθαηαζηαζεί θαη λα 

πξνζαξκνζηεί πην εχθνια ζηε ήδε ππάξρνπζα ππνδνκή ηεο επηρείξεζεο 

ρσξίο λα απαηηνχληαη δξαζηηθέο αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο κηα επηρείξεζεο. 

Πην αλαιπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα είλαη: 

 Πξνζθέξεη 70 ππνζπζηήκαηα εθαξκνγψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δηάθνξσλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ 

 Τπάξρεη ζπλερήο θάιπςε θαη ππνζηήξημε απφ ηελ νκπξέια ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Oracle 

 Όιεο νη νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ βαζίδνληαη 

ζηελ ίδηα δνκή δεδνκέλσλ θαη έρνπλ πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα κε ηηο 

ππφινηπεο εθαξκνγέο ηεο JD Edwards 

 JD Edwards EnterpriseOne κεγεζχλεη θαη επεθηείλεη ηεο δπλαηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο, ράξηο ζηελ επέιηθηε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε 

δνκεκέλε δηαθχκαλζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ηα δηαζέζηκα εξγαιεία γηα 

ηελ επέθηαζή ηνπ. 
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4.2.3 PeopleSoft Enterprise Applications 

 

Με ηε δηάζεζε ηεο πην πξφζθαηεο έθδνζεο ηνπ PeopleSoft ε Oracle 

πξνζπαζεί λα γίλεη αληαγσληζηηθή θαη λα θεξδίζεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην 

αγνξάο ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Κχξην λέν ζηνηρείν 

απνηειεί ην λέν επαλαζρεδηαζκέλν web πεξηβάιινλ (interface) ηδηαίηεξα ζε 

κηα επνρή φπνπ ην δηαδίθηπν έρεη εηζρσξήζεη δπλακηθά ζηελ θνηλσλία θαη ηεο 

επηρεηξήζεηο. 

 

4.2.3.1 Βαζικά Υποζςζηήμαηα 

 

 Γηαρείξηζε Κχθινπ παγίσλ (Asset Lifecycle Management) 

 Αθαδεκατθέο Λχζεηο (Campus Solutions) 

 Τπνζηήξημε Πειαηεηαθψλ Γνκψλ (Customer Relationship 

Management) 

 Γηαρείξηζε Δπηρεηξεζηαθήο Απνδνηηθφηεηαο  

 Enterprise Portal 

 Δπηρεηξεζηαθνί Απηνκαηηζκνί – Γηαρείξηζε Έξγσλ  (Project 

Management) 

 Γηαρείξηζε Οηθνλνκηθψλ Δθαξκνγψλ - Financial Management 

 Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ - Human Capital Management 

 Γηαρείξηζε Πξνκεζεπηψλ (Procurement) 

 Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 PeopleSoft Enterprise Tools and Technology ( PeopleSoft PeopleTools 

Enterprise) 
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4.2.3.2 Πλεονεκηήμαηα 

 

Σν PeopleSoft Enterprise ζρεδηάζηεθε λα απεπζχλεηαη ζε πην ζχλζεηεο 

επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο κε ρακειφ θφζηνο πινπνίεζεο θαη αξθεηά θηιηθφ 

πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Παξέρεη ππεξεζίεο θαη βηνκεραληθέο 

ιχζεηο έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηηο επηρεηξήζεηο λα: 

 Απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο 

 Δπηηαρχλνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο δηαδηθαζίεο 

 Μεηψζνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

 

4.3 Microsoft  

 

4.3.1 Microsoft Dynamics-AX 

 

Σν Microsoft Dynamics AX 2009 απεπζχλεηαη ζε κεζαίεο θαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, ηηο νπνίεο βνεζά λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο θαη 

λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. Η νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα 

πνπ δηαζέηεη ην Microsoft Dynamics AX, βνεζάεη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο λα 

απνηππψζνπλ θαη λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ζηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, 

ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ζηε δηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηέινο ζηε 

δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Η δηείζδπζε ηνπ Microsoft Dynamics 

AX 2009 ζηελ ειιεληθή αγνξά δελ είλαη κεγάιε θαζφηη δελ έρνπλ γίλεη αξθεηέο 

πινπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο ε Microsoft 

έρεη δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην κηθξφηεξφ ηεο παθέην ην Navision. 
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4.3.1.1 Βαζικά Υποζςζηήμαηα 

 

Η ιχζε Microsoft Dynamics AX παξέρεη νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ζηελ 

επηρείξεζή θαη πεξηιακβάλεη κηα νινθιεξσκέλε ζεηξά ιεηηνπξγηψλ φπσο:  

 Παξαγσγή 

 Γηαλνκή 

 Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 Γηαρείξηζε Έξγσλ 

 Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 

 Γηαρείξηζε ρέζεσλ Πειαηψλ (CRM) 

 Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 Δπηρεηξεζηαθέο Αλάιπζε 

 Δπηρεηξεζηαθή Πχιε (Portal), κε ελνπνίεζε ησλ Microsoft® Windows® 

SharePoint® Services 

 Αλαθνξέο κε ην πξφγξακκα Microsoft SQL Server® 2005 

 Web Services θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα .NET κε ην πξφγξακκα Microsoft 

Visual Studio® 2005 

 Αληαιιαγή επηρεηξεζηαθψλ εγγξάθσλ θαη πιαίζην ελνπνίεζεο κέζσ 

ηνπ Microsoft BizTalk Server 2006 

 

4.3.1.2 Πλεονεκηήμαηα ηος Microsoft Dynamics-AX 

 

Σν Microsoft Dynamics AX είλαη κία ιχζε "φια ζε έλα" κε δπλαηφηεηα 

θιηκάθσζεο θαζψο ε εηαηξεία  αλαπηχζζεηαη ζην ρξφλν. Μπνξείηε λα 
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ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεηάδεζηε, Καη λα ελεξγνπνηείηε 

πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο θαζψο νη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο αιιάδνπλ θαη 

πνιιαπιαζηάδνληαη. Με ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο MorphX ηνπ Microsoft 

Dynamics AX, νη ππεχζπλνη αλάπηπμεο κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ, λα 

επεμεξγάδνληαη θαη λα ζπλζέηνπλ ζε κία κφλν νζφλε - θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ 

αιιαγέο ζε ιίγα κφλν ιεπηά. Δπηπξφζζεηα πξνζθέξεη: 

 Παξφκνηα ιεηηνπξγία θαη νινθιήξσζε κε ηα νηθεία πξντφληα ηεο 

Microsoft 

 Δπειημία ζηελ πινπνίεζε θαη πςειή θιηκάθσζε 

 Πξνεγκέλε ηερλνινγία πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλαπηπζζφκελε 

επηρείξεζή ζαο 

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε πειάηεο, πσιεηέο, επηρεηξεζηαθνχο εηαίξνπο 

θαη εξγαδνκέλνπο 

 Ιζρπξέο, νινθιεξσκέλεο ιεηηνπξγίεο απφ κία κφλν πεγή 

 Τπνζηήξημε εξγαζηψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο, εγθαηαζηάζεηο, γιψζζεο θαη 

λνκίζκαηα 

 

4.3.1.3 Βαζικά Τεσνικά Φαπακηηπιζηικά 

 

Δύθνιε εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε θαη ηξνπνπνίεζε 

Υάξε ζηελ ηερλνινγία πνιπεπίπεδεο δηάξζξσζεο ηνπ Microsoft Dynamics 

AX, ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε παξακεηξνπνίεζεο γίλεηαη επθνιφηεξε. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο εμαηνκίθεπζεο ελφο επηπέδνπ ρσξίο λα 

επεξεάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο ζηα ππφινηπα επίπεδα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

εμαηνκηθεχεηε θαη αλαβαζκίδεηε ηε ιχζε ERP ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ρσξίο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο, θηλδχλνπο ή έμνδα. 
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Σν Microsoft Dynamics AX ιεηηνπξγεί κε παξφκνην ηξφπν κε ην νηθείν 

ινγηζκηθφ ηεο Microsoft, φπσο ηα πξντφληα θαη νη ηερλνινγίεο Microsoft SQL 

Server, Microsoft SharePoin, θαζψο θαη ηα πξντφληα Microsoft Office. Απηφ 

ζεκαίλεη κεησκέλνο ρξφλνο εθκάζεζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα εξγάδνληαη γξήγνξα θαη λα εζηηάδνπλ ζηα πην ζεκαληηθά ζεκεία - 

θάλνληαο ηε δνπιεηά ηνπο θαη αλαπηχζζνληαο πξσηνπνξηαθέο ιχζεηο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζή. 

Αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζήο 

Γεδνκέλνπ φηη έρεη αλαπηπρζεί κε βάζε ην ινγηζκηθφ ηεο Microsoft, ην 

Microsoft Dynamics AX παξέρεη δπλαηφηεηα πιήξνπο ελνπνίεζεο. Καη 

νκαιφηεξε ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ πξντφλησλ φπσο ηα Microsoft Windows, ηα 

πξνγξάκκαηα Microsoft Office θαη ην ζχζηεκα Microsoft SQL Server 2005. 

πλεξγάδεηαη κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο εγγξάθσλ ηεο Microsoft νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Microsoft Office Outlook, ην Microsoft Office Word 

θαη ην Microsoft Office Excel. 

Μπνξεί λα ζπλδεζεί κε εμσηεξηθέο πεγέο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

Web services. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ν Microsoft BizTalk Server, ε 

ελνπνίεζε Component Object Model (COM), ηα ζπζηήκαηα Microsoft 

Message Queuing (MSMQ), Simple Object Access Protocol (SOAP), 

Microsoft .NET Framework, νη απνζεθεπκέλεο δηαδηθαζίεο, XBRL, θαη XML. 

Πξνεγκέλε ηερλνινγία πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλαπηπζζόκελε 

επηρείξεζή 

Η three-tier , object-oriented αξρηηεθηνληθή ηνπ Microsoft Dynamics AX 

ελνπνηείηαη κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο Microsoft, φπσο ν Microsoft SQL Server, θαη 

πξνζθέξεη πςειή απφδνζε ηνπ δηαθνκηζηή θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο 

θιηκάθσζεο ηεο ππνδνκήο πιεξνθνξηθήο, ψζηε ε ιχζε λα αλαπηχζζεηαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ επηρείξεζή. 

ε αληίζεζε κε άιια επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλσλ ζεη εξγαιείσλ, ην Microsoft Dynamics AX ρξεζηκνπνηεί 
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ηππηθνχο πξνζαξκνγείο βάζεη ησλ SQL Server Reporting Services θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο Microsoft Visual Studio .NET. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

πξνζαξκνγείο ζάο παξέρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε έλα επξχ θάζκα 

πξσηνθφιισλ ελνπνίεζεο Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιεία απηά 

γηα λα ζπλδεζείηε κε ηηο ιχζεηο δηαρείξηζεο επηρεηξήζεσλ ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο 

επηρείξεζήο ζαο. 

 

4.3.2 Microsoft Dynamics-NAV 

 

Σν Microsoft Dynamics-NAV, είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (ERP) ηεο Microsoft. Με 36.000 εγθαηαζηάζεηο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 50 ρψξεο, ην ERP ζχζηεκα ηεο Microsoft απεπζχλεηαη ζε 

επηρεηξήζεηο κηθξνχ, κεζαίνπ αιιά θαη κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο. Η εθαξκνγή 

είλαη δηαζέζηκε ζε ειιεληθή έθδνζε, ελψ είλαη πιήξσο ζπκβαηή κε ηνλ Κ.Β.., 

ηε Γεληθή Λνγηζηηθή, ηηο πξαθηηθέο ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαζψο θαη ηα δηεζλή 

ινγηζηηθά πξφηππα. 

Απνηειεί έλα αξθεηά αληαγσληζηηθφ παθέην γηα ηελ ειιεληθή αγνξά θαζφηη 

απεπζχλεηαη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ ζπλάκα ηελ 

ξαρνθνθαιηά θαη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

4.3.2.1 Βαζικά Υποζςζηήμαηα 

 

Σν ERP ηεο Microsoft θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

εκπνξηθψλ ή βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Πεξηιακβάλεη έλα 

αξηζκφ ππνζπζηεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ηνπο παξαθάησ ηνκείο:  

 Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε  

 Γηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο  
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 Παξαγσγή  

 Αλάιπζε  

 Ηιεθηξνληθφ εκπφξην  

 Γηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 

 Γηαρείξηζε έξγνπ  

 Γηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ  

 Γηαρείξηζε ηερληθήο ππνζηήξημεο  

 

4.3.2.2 Πλεονεκηήμαηα ηος Microsoft Dynamics-NAV 

 

 Αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη ηε ζπλνιηθή 

βειηίσζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 Μείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

απινπνίεζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αιιά θπξίσο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ βαζηζκέλσλ ζε επάξθεηα ζηνηρείσλ 

πνπ κπνξνχλ κε επθνιία λα εμαρζνχλ απφ ην ζχζηεκα. 

 Μεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, απφξξνηα ηεο 

ηαρχηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο αληαπφθξηζεο ηεο εηαηξείαο. 

 

4.3.2.3 Βαζικά Τεσνικά Φαπακηηπιζηικά 

 

Σν Microsoft Dynamics-NAV επηηξέπεη ηελ ελνπνηεκέλε δηαρείξηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο. ε ηερληθφ επίπεδν, ην ζχζηεκα 
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νινθιεξψλεη θαη εθζπγρξνλίδεη ηα δηάζπαξηα θαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο 

back office ζπζηήκαηα θάησ απφ έλα εληαίν, ζπνλδπισηφ θαη επεθηάζηκν 

κεραλνγξαθηθφ πεξηβάιινλ.  

 

 Πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο 

Έλα άξηηα ζρεδηαζκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ERP είλαη βαζηθφ 

εξγαιείν γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ην θφζηνο πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο κίαο 

επηρείξεζεο ην θαζηζηά νηθνλνκηθά αζχκθνξν. Γηα λα πεξηνξίζεη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο ERP, ε Microsoft 

δεκηνχξγεζε κία εθαξκνγή αλνηρηήο αξρηηεθηνληθήο πνπ 

πξνζαξκφδεηαη ζηα ηξέρνληα αιιά θαη ηα κειινληηθά δεδνκέλα θάζε 

επηρείξεζεο. Δθηφο απφ ην ρακειφηεξν θφζηνο πνπ πξνζθέξεη, ην 

Microsoft Dynamics-NAV κεηψλεη θαη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Άκεζε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία 

Σν Microsoft Dynamics-NAV παξέρεη ζηελ επηρείξεζε ηα εξγαιεία λα 

εμάγεη, εχθνια θαη άκεζα, απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ 

πσιήζεσλ, ηελ αλάιπζε αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ή θαηεγνξία 

πξντφληνο. Σαπηφρξνλα κπνξεί λα ειεγρζεί ην χςνο ησλ απνζεκάησλ, 

νη πξνκήζεηεο, ελψ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζε ινγηζηηθά ή άιια 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία.  

 Πνιχγισζζν πεξηβάιινλ 

Έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ επεθηείλνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο εθηφο ζπλφξσλ. Σν ERP ηεο Microsoft ππνζηεξίδεη 

ηελ επηρεηξεκαηηθή εμσζηξέθεηα θαζψο επηηξέπεη ζην πξνζσπηθφ λα 

επηιέγεη ηε δηθή ηνπ γιψζζα φηαλ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα. Αθφκε θαη 

ηα παξαζηαηηθά κπνξνχλ λα ηππψλνληαη ζε δηαθνξεηηθή γιψζζα απφ 

απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εξγαδφκελνο πνπ ηα εθδίδεη π.ρ. ν ρξήζηεο 
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ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ κε ειιεληθφ κελνχ σζηφζν επηιέγεη έλα 

ηηκνιφγην λα ηππσζεί ζηα αγγιηθά.  

 

 

4.4  Παξνπζίαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

SAP  

 

Παξαθάησ ζα γίλεη κία ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP SAP, 

πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα εμνηθεησζεί κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο 

(business practices) πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο. Η παξνπζίαζε απηή βαζίδεηαη ζηα (Σαηζηφπνπινο θαη 

Υαηδεγηαλλάθεο, 2008), (SAP 2010), (SAP Developer Network – SDN, 2010) 

θαη (SAP Service marketplace, 2010). 

Σν SAP ERP είλαη ζήκεξα ην πην επηηπρεκέλν ζχζηεκα ERP  ζηνλ θφζκν θαη 

ζηελ Διιάδα, ηφζν κε βάζε ηηο πσιήζεηο ηνπ φζν θαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζε εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ. 

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε ηεξαζηία 

επηηπρία ηνπ είλαη ην γεγνλφο φηη δηαζέηεη κεγάιε θαη δνθηκαζκέλε 

ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλαγθψλ 

κηαο επηρείξεζεο θαη είλαη βαζηζκέλε ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο (Best Practices 

), νη νπνίεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ ηεξάζηηα εκπεηξία ηεο SAP ζην 

επηρεηξεζηαθφ ινγηζκηθφ. 

Όκσο αξθεηέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη ην SAP ERP δε 

γλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπ(Best 

Practices). Δπηπιένλ, πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

SAP κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

Η επηηπρήο ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο πνπ θαηά θχξην ιφγν ζρεηίδνληαη: 
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 κε ηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, 

 κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο θαηά ηηο θάζεηο ηεο επηινγήο θαη ηεο 

πινπνίεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη  

 κε ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Η εηαηξεία SAP ηδξχζεθε ην 1972 θαη αλαγλσξίδεηαη σο ν θνξπθαίνο 

πξνκεζεπηήο επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ γηα φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο.  

Με 12 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, 84.000 εγθαηαζηάζεηο θαη 1.500 ζπλεξγάηεο, ε 

SAP απνηειεί ζήκεξα ηνλ θνξπθαίν πξνκεζεπηή ιχζεσλ ινγηζκηθνχ γηα ηελ 

ελδν-επηρεηξεζηαθή θαη ηε δη-επηρεηξεζηαθή νξγάλσζε θαη ζπλεξγαζία, ζηνλ 

θφζκν θαη ηελ Διιάδα. ήκεξα ε SAP απαζρνιεί 30,000 εξγαδφκελνπο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 50 ρψξεο.   

Οη επηρεηξεκαηηθέο ιχζεηο ηεο SAP είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα θάζε επηρείξεζε 

ελψ εμαζθαιίδνπλ θαη ηελ επεθηαζηκφηεηα ηεο.  

πγθεθξηκέλα, νη ιχζεηο πνπ παξέρεη ε SAP είλαη: 

 mySAP ERP Baseline - Η ιχζε mySAP ERP απνηειεί ηε λέα γεληά 

ινγηζκηθνχ ελδν-επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο. Δπηηξέπεη ηελ ελνπνίεζε 

φισλ ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζήο, ζε φιν ην εχξνο ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηεο ππνδνκήο, ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο, ψζηε λα κπνξεί ε επηρείξεζε λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο 

ζηελ επηρεηξεζηαθή θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε. Δίλαη ε κνλαδηθή 

νινθιεξσκέλε ζνπίηα ινγηζκηθνχ γηα παξαθνινχζεζε ππεξεζηψλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

παξαγσγηθέο θαη εθνδηαζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαζψο θαη δηεηαηξηθέο 

ζπλαιιαγέο.  

 mySAP Business Suite - Απηή ε νινθιεξσκέλε νηθνγέλεηα 

επηρεηξεζηαθψλ ιχζεσλ βειηηζηνπνηεί ηηο πην θξίζηκεο επηρεηξεζηαθέο 
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ζαο δηαδηθαζίεο – θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελνπνηεζεί αλψδπλα κε 

νπνηνδήπνηε ζχζηεκα. Η πιαηθφξκα ιχζεσλ mySAP Business Suite 

πεξηιακβάλεη ηηο ιχζεηο mySAP ERP, mySAP Customer Relationship 

Management, mySAP Product Lifecycle Management, mySAP Supply 

Chain Management θαη mySAP Supplier Relationship Management.  

 Λχζεηο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο - Απηέο νη πξνζηηέο, 

πξνπαξακεηξνπνηεκέλεο θαη εχθνιεο ζηελ εθαξκνγή ιχζεηο είλαη 

ζρεδηαζκέλεο λα παξέρνπλ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο SAP θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπ θάζε θιάδνπ.  

 

4.4.1 SAP ERP Baseline 

 

Σν SAP ERP Baseline πξνζαξκφδεηαη απφιπηα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο 

θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο, κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία.  

 Με γξήγνξε θαη εχθνιε εθαξκνγή. 

Τινπνηείηαη ηαρχηαηα, κε ρακειφ θφζηνο.  

 Με αζθάιεηα. 

Υξεζηκνπνηεί πςειή ηερλνινγία αζθάιεηαο λέαο γεληάο θαη πξνζθέξεη 

πάληα ζίγνπξεο ιχζεηο πνπ νθείινληαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηηο πην 

επηηπρεκέλεο εηαηξείεο δηεζλψο. Δπηπιένλ, ε ζνπίηα αλαβαζκίδεηαη 

ζπλερψο.  

 Με εκπεηξία.  

Οη ιχζεηο ηεο SAP είλαη δνθηκαζκέλεο θαη επηηπρεκέλεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Πάλσ απφ 30 ρξφληα εκπεηξίαο θαη επελδχζεσλ ζε έξεπλα 

θαη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ βνεζήζεη πεξηζζφηεξεο απφ 18.000 

αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο.  
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4.4.1.1 Πλεονεκηήμαηα  

 

Γνθηκαζκέλεο ιχζεηο, εκπεηξία, αμηνπηζηία, επειημία, επθνιία, απφιπηνο 

έιεγρνο. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ SAP ERP Baseline είλαη θέξδνο γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη νη δπλαηφηεηέο ηνπ εμειίζζνληαη ζπλερψο:  

 Πξνζηηφ θφζηνο απφθηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο  

 Πεξηιακβάλεη: Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε, δηαρείξηζε παγίσλ, εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα (πξνκήζεηεο, απνζήθεο, δηαθίλεζε), δηαρείξηζε θνζηνιφγεζεο 

θαη παξαγσγήο, νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο.  

 Έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ζε 3 κήλεο.  

 Γπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ  

 Σερλνγλσζία γηα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ ζαο, κέζα απφ ην 

Γίθηπν ησλ Πηζηνπνηεκέλσλ πλεξγαηψλ SAP. 

 

  

4.4.1.2 Φαπακηηπιζηικά και λειηοςπγίερ 

 

Σν ινγηζκηθφ SAP ERP Baseline, πξνζθέξεη ιχζεηο γηα ηηο πην θξίζηκεο 

πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο, φπσο:  

 

4.4.1.2.1 Φπημαηοοικονομική Λογιζηική  

 

Η ιχζε SAP ERP Baseline παξέρεη ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, κε κέζα πνπ απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, θαιχπηνληαο ηηο πην νπζηαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο:  
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 Γεληθή θαη Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή  

 Δηζπξαθηένη θαη Πιεξσηένη Λνγαξηαζκνί  

 Γηαρείξηζε Παγίσλ  

 Γηαρείξηζε Αμηφγξαθσλ  

 Οηθνλνκηθέο Αλαθνξέο  

 

4.4.1.2.2 Γιοικηηική Πληποθόπηζη – Κοζηολόγηζη 

 

Σν SAP ERP Baseline επηηξέπεη ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, απνηειεί έλα 

πνιχηηκν εξγαιείν δηνίθεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο:  

 Λνγηζηηθή Κέληξσλ Κφζηνπο  

 Λνγηζηηθή Κέληξσλ Κέξδνπο  

 Γηαρείξηζε πνιιαπιψλ ηχπσλ Πξνυπνινγηζκψλ  

 Κνζηνιφγεζε  

 Γηνηθεηηθή Πιεξνθφξεζε  

 

4.4.1.2.3 Πωλήζειρ και Γιανομή 

 

Η ιχζε SAP ERP Baseline παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν έηνηκσλ 

ιεηηνπξγηψλ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πσιήζεσλ θαη 

δηαλνκήο θαη ηε κείσζε ηνπ θχθινπ πψιεζεο. Οη έηνηκεο απηέο ιεηηνπξγίεο 

πεξηιακβάλνπλ:  

 Γηαρείξηζε πξνζθνξψλ θαη παξαγγειηψλ  
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 Απνζηνιέο  

 Σηκνιφγεζε  

 χζηεκα πιεξνθνξηψλ γηα ηηο πσιήζεηο  

 

4.4.1.2.4 Γιασείπιζη Ππομηθειών & Αποθεμάηων 

 

Δλζσκαηψλνληαο ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα πξνκήζεηεο θαη δηαρείξηζε 

απνζεκάησλ ζε εχρξεζηα, πεξηεθηηθά θαη θπξίσο αληηπξνζσπεπηηθά ζελάξηα, 

ην SAP ERP Baseline επηηξέπεη ηνλ απφιπην έιεγρν, κεηψλνληαο παξάιιεια 

ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη απνζεκάησλ. Η παξερφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα 

πεξηιακβάλεη:  

 Πξνγξακκαηηζκφ απαηηήζεσλ θαη αλαπιήξσζεο απνζεκάησλ  

 Γηαρείξηζε πξνκεζεηψλ  

 Γηαρείξηζε απνζεκάησλ  

 Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξνκεζεηψλ θαη απνζεκάησλ  

 Πιήξε πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο:  

 

4.4.1.2.5 Ππογπαμμαηιζμόρ και Έλεγσορ Παπαγωγήρ 

 

Ο Πξνγξακκαηηζκφο θαη Έιεγρνο παξαγσγήο απνηειεί έλα απφ ηα πην 

λεπξαιγηθά ζεκεία ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Ο έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο, 

αιιά θπξίσο ν επέιηθηνο επαλαπξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο ελφςεη 

λέσλ απαηηήζεσλ ή παξαγγειηψλ θαζψο θαη ν πξνυπνινγηζκφο θαη 

απνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο, είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα θάζε Γηεχζπλζε 

Παξαγσγήο. Οη ελφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη είλαη :  
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 Έιεγρνο παξαγσγήο  

 Βαζηθφο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο  

 Πξνγξακκαηηζκφο απαηηήζεσλ πιηθψλ  

 Υξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο εληνιψλ παξαγσγήο θαη έιεγρνο 

δηαζεζηκφηεηαο δπλακηθφηεηαο  

 Αμηνιφγεζε θαη εμηζνξξφπεζε δπλακηθφηεηαο ππεξθνξηηζκέλσλ 

θέληξσλ εξγαζίαο  

 Πξνυπνινγηζηηθή θαη απνινγηζηηθή θνζηνιφγεζε κε δπλαηφηεηα 

αμηνιφγεζεο ζελαξίσλ  

 

4.4.2 mySAP Business Suite 

 

4.4.2.1 mySAP ERP Ολοκληπωμένη Λειηοςπγικόηηηα  

 

Η ιχζε mySAP ERP ζπλδπάδεη ην πην νινθιεξσκέλν, επεθηάζηκν θαη 

απνηειεζκαηηθφ ινγηζκηθφ γηα ελδν-επηρεηξεζηαθή νξγάλσζε (ERP) κε κία 

επέιηθηε, αλνηρηή ηερλνινγηθή πιαηθφξκα πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη θαη λα 

ελζσκαηψζεη SAP θαη κε SAP ζπζηήκαηα. 

 Έηζη γίλεηαη δπλαηή ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε βειηίσζε ηεο 

δηαθάλεηαο ζηελ επηρείξεζε θαη ε απφθηεζε επειημίαο πνπ ρξεηάδεηαη ε 

επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζνχλ νη ζηξαηεγηθέο απηήο.  

Η ιχζε mySAP ERP πξνζθέξεη ιεηηνπξγηθφηεηα γηα παξαθνινχζεζε 

ππεξεζηψλ, αλαιχζεηο, ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, δηαρείξηζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, παξαγσγηθέο θαη εθνδηαζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο. Δπηπιένλ, πξνζθέξεη ππνζηήξημε γηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο φπσο user administration, configuration management, centralized 
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data management, θαη Web services management. Όια ελδπλακψλνληαη απφ 

ηελ ηερλνινγηθή πιαηθφξκα SAP NetWeaver.  

Η ιχζε mySAP ERP εληζρχεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηξεηο δεθαεηίεο ηεο πείξαο ηεο SAP. Η ιχζε 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο νξγαληζκνχο λα κεηψζνπλ ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο, λα επηηχρνπλ γξεγνξφηεξε απφδνζε ζηελ επέλδπζε ηνπο θαη λα 

σθειεζνχλ απφ κία επέιηθηε ππνδνκή πιεξνθνξηθήο πνπ νδεγεί ζηελ 

θαηλνηνκία. Η ιχζε mySAP ERP πξνζθέξεη κία νινθιεξσκέλε ιχζε πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα λα ππνζηεξίδεη ηηο δηεζλείο επηρεηξήζεηο ψζηε νη εηαηξίεο λα 

κπνξνχλ απνηειεζκαηηθά θαη επηηπρεκέλα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν.  

Η ιχζε mySAP ERP πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ιχζεηο:  

 mySAP ERP Financials  

 mySAP ERP Human Capital Management  

 mySAP ERP Operations  

 mySAP ERP Corporate Services  

 

4.4.2.1.1 mySAP ERP Financials 

 

Η ιχζε mySAP ERP Financials παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα έλα επξχ θάζκα επηρεηξήζεσλ. Απνηειεί ηελ 

θνξπθαία ιχζε επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ γηα Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, 

Οηθνλνκηθέο Αλαθνξέο, Μέηξεζε Απνδνηηθφηεηαο θαη Δηαηξηθή Γηνίθεζε.  

Με ηε ιχζε mySAP ERP Financials, ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηαηξέςεη ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε απφ έλα απιφ δηνηθεηηθφ ηκήκα 

ζε έλα ζηξαηεγηθφ επηρεηξεζηαθφ ζπλεξγάηε. Έλα ζπλεξγάηε πνπ παξέρεη 
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βαζηά ιεηηνπξγηθή δηαθάλεηα, ελνπνηεί ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο θαη απνηππψλεη 

άκεζα θαη αμηφπηζηα ηα εηαηξηθά απνηειέζκαηα.  

Η ιχζε mySAP ERP Financials ππνζηεξίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

νξγαληζκνχο κε ηελ θαιχηεξε απφδνζε ζε φιν ηνλ θφζκν. Πξνζθέξεη έλα 

κνλαδηθφ πιενλέθηεκα ζηηο εηαηξίεο παξέρνληαο θνξπθαία ζηελ αγνξά 

εξγαιεία Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά κε ηα 

ππάξρνληα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηεο επηρείξεζεο.  

Η ιχζε mySAP ERP Financials κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε ζηε 

δεκηνπξγία αμίαο κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:  

 Αμηνζεκείσηε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηε ινγηζηηθή, ζε αλαθνξέο, ζηελ 

αλάιπζε, ζηελ εηαηξηθή δηνίθεζε, ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθήο θαη 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ζε νξγαληζκνχο δεκφζηνπ ηακείνπ 

(δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ)  

 Δπξεία ππνζηήξημε γηα εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο θάζεησλ αγνξψλ θαη 

ελαξκφληζε κε φιεο ηηο ιχζεηο SAP  

 Δπεθηάζηκε αξρηηεθηνληθή ηδαληθή γηα πνιπεζληθνχο νξγαληζκνχο ή 

εηαηξίεο κε δηεζλέο φξακα  

 Κνξπθαία ππνζηήξημε γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ηνπηθήο αγνξάο, ηεο 

γιψζζαο θαη ηνπ λνκίζκαηνο αλά ρψξα  

 Απηνδχλακνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο θαη ηεθκεξίσζε φισλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπλαιιαγψλ  

 εκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλαθνξέο  

 Αλνηθηή πιαηθφξκα ελνπνίεζεο πνπ ζπλδέεη ηηο ιχζεηο Οηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο κε ππάξρνληα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ή εθαξκνγέο  

 Γηνξαηηθφηεηα θαη θαηλνηφκεο ιχζεηο γηα λα αληαπνθξηζεί ζε λέεο 

πξνθιήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαο ζπλεξγαηηθφ εκπφξην, επηρεηξεζηαθέο 
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δηαδηθαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ηξίησλ (outsourcing) and 

shared services.  

 

4.4.2.1.2 mySAP ERP HCM 

 

Η ιχζε mySAP HCM θαζηζηά δπλαηή ηελ εγθαζίδξπζε θαη εθαξκνγή 

ζεκειησδψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Όιεο 

νη επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ ηελ άκεζε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο γηα εθζπγρξνληζκφ πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη παξάιιεια λα κπνξνχλ 

δηαρεηξίδνληαη ηηο επηρεηξεζηαθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη.  

Γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζήο ζαο ζα πξέπεη λα 

επζπγξακκηζζνχλ φινη νη εηαηξηθνί πφξνη – ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο 

εξγαδφκελνπο – κε ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

κεηαηξαπνχλ νη παξαδνζηαθέο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ (HCM).  

Με ηε ιχζε mySAP ERP Human Capital Management (mySAP ERP HCM), 

γίλεηαη δπλαηή ε αλάπηπμε θαη λα αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ψζηε λα επεξεάδεη θξίζηκνπο ζπληειεζηέο επηηπρίαο ηεο επηρείξεζεο φπσο ε 

πνηφηεηα, ε θαηλνηνκία, ε παξαγσγηθφηεηα, ε ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο θαη ε 

πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή.  

Με ηα ελνπνηεκέλα εξγαιεία πνπ παξέρεη ε ιχζε HCM εμαζθαιίδεηαη ε 

θαιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίν. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη νη επελδχζεηο ζηελ πιεξνθνξηθή 

πξαγκαηνπνηνχληαη εχθνια θαη γξήγνξα. Δπηπιένλ βειηηψλεηαη ζεκαληηθά ε 

παξαγσγηθφηεηα θαζψο νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα επηθεληξψλνληαη ζε 
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δξαζηεξηφηεηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο έρνληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε 

δηάζεζε ηνπο.  

Η ιχζε mySAP ERP HCM ππνζηεξίδεη δηαδηθαζίεο γηα ζηειέρσζε, αλάπηπμε, 

παξαθίλεζε θαη δηαηήξεζε αμηφινγσλ ππαιιήισλ, βειηηψλνληαο απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο ζε φιν ην εχξνο ηεο επηρείξεζεο. Η ιχζε mySAP ERP HCM 

παξέρεη ελνπνίεζε, ιεηηνπξγηθφηεηα ζε φιν ην εχξνο ηεο επηρείξεζεο θαη:  

 Βειηηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηηο 

ελνπνηεί αλψδπλα ζε φιν ην εχξνο ηεο επηρείξεζεο  

 Παξέρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 

επηηαρχλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ  

 Δπηηξέπεη ηελ αλάζεζε ησλ θαηάιιεισλ έξγσλ ζηνπο θαηάιιεινπο 

εξγαδφκελνπο ζην ζσζηφ ρξφλν  

 Τπνζηεξίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο δηεπζπληέο βάζεη ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλαθνξψλ (reporting tool)  

 Δλδπλακψλνληαη νη εξγαδφκελνη κε ρξήζηκα εξγαιεία θαη ιεηηνπξγίεο 

εχθνιεο απηνεμππεξέηεζεο  

ρεδηαζκέλε λα εθαξκφδεηαη ζε επηρεηξήζεηο θάζε είδνπο θαη κεγέζνπο κε 

κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο ζε εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, ε ιχζε mySAP ERP HCM ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγίεο κηζζνδνζίαο, 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο.  

Δλνπνηείηαη κε ήδε εγθαηεζηεκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξακεηξνπνηεζεί γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο 

εθάζηνηε επηρείξεζεο. Γελ είλαη ηπραίν πνπ πεξηζζφηεξεο απφ 9,000 εηαηξίεο 

ζε φιν ηνλ θφζκν βαζίδνληαη ζηε ιχζε mySAP ERP HCM γηα ηε δηαρείξηζε 

πεξηζζφηεξσλ απφ 54 εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλσλ. 
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4.4.2.2 mySAP ERP Operations 

 

Οη Δπηρεηξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο ηεο ιχζεο mySAP ERP, ε ηζρπξή ππνδνκή γηα 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, εμαζθαιίδεη: 

 Γεκηνπξγία αμίαο -– Βειηίσζε ησλ απφ άθξε ζε άθξε ιεηηνπξγηψλ ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη πξνζζήθε αμίαο ζηελ επηρείξεζε κε ηελ 

ππνζηήξημε νινθιεξσκέλσλ θχθισλ δηαρείξηζεο, φπσο νη θχθινη 

order-to-cash θαη purchase-to-pay.  

 Τπνζηήξημε -– Δκπινπηηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ πνηφηεηαο θαη ζπκκφξθσζε κε 

ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη πξφηππα. Οη Δπηρεηξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο 

ηεο ιχζεο mySAP ERP ζαο βνεζνχλ ζηε δηαρείξηζε νιφθιεξνπ ηνπ 

θχθινπ δσήο πξντφληνο θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη εηζαγσγή 

ζηελ αγνξά λέσλ πξντφλησλ.  

Δπηπξφζζεηα, νη Δπηρεηξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο mySAP ERP Operations 

παξέρνπλ πξνεγκέλα εξγαιεία γηα θαιχηεξε ιήςε απνθάζεσλ θαζψο θαη 

θαηλνηφκεο ππεξεζίεο πνπ βνεζνχλ ζηελ αχμεζε ηεο αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. 

Με ηε ιχζε mySAP ERP Operations, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα: 

 Μεηαηξαπνχλ νη ρξνλνβφξεο ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίεο ζε βειηησκέλεο 

online δηαδηθαζίεο ψζηε ηειηθά λα βειηησζεί ν ζπλνιηθφο 

επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο.  

 Τπνζηεξηρζεί ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ησλ παγίσλ ηεο 

επηρείξεζεο, λα δηαρεηξηζζνχλ ηα πάγηα ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο 

ηνπο θαη λα κεησζνχλ νη θχθινη παξαγγειηψλ θαη ην πιεφλαζκα 

απνζεκάησλ.   
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 Δθζπγρξνληζζνχλ νη δηαδηθαζίεο ζηα θέληξα απνζήθεπζεο θαη 

δηαλνκήο.  

 Γηαρείξηζεο ηεο κεηαθνξάο θαη ηε δηαλνκήο απνδνηηθφηεξα. 

 Δπεθηαζεί ε ζπλεξγαζία κε ηνπο πειάηεο θαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο.  

 Γεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ 

πνπ ζπκπεξηιακβάλεη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

απιψλ αιιά θαη ησλ ζχλζεησλ έξγσλ.  

 Γεκηνπξγνχληαη πξνζσπνπνηεκέλεο δηαζπλδέζεηο, πχιεο, mobile 

εθαξκνγέο θαη εξγαιεία πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο λα εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο πην απνδνηηθά.  

 Απμεζεί ε δηνξαηηθφηεηα ζε φιν ην εχξνο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη 

δπλαηφηεηεο πξφβιεςεο θαη δηαρείξηζεο απφδνζεο, κεηψλνληαο ηνπο 

θχθινπο ζρεδηαζκνχ θαη ηα lead times θαη παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα 

γηα ζπλερείο βειηηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηαρχηεξε αληαπφθξηζε ζε 

λέεο επθαηξίεο.  

 Βειηησζνχλ νη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο θαη λα απμεζεί ε 

απνθξηζηκφηεηα ζηηο απαηηήζεηο ηνπο.  

 

4.4.3 mySAP ERP Corporate Services 

 

Η ιχζε mySAP ERP Corporate Services εμαζθαιίδεη ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ – ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε 

δηαρείξηζε ηαμηδηψλ, ηε δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαζψο θαη δηαρείξηζε 

θηλήηξσλ θαη πξνκεζεηψλ πσιεηψλ. Η ιχζε βνεζά λα κεησζνχλ ηα θφζηε, λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα ιάζε θαη λα δηαζθαιηζζεί ζπκκφξθσζε κε λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο θαη εηαηξηθνχο θαλνληζκνχο. 



 

Γεσξγάθεο Δπάγγεινο  89 ΜΓΔ-ΟΠ   

Με ηε ιχζε mySAP ERP Corporate Services, παξέρνληαη ηα κέζα λα ψζηε ε 

επηρείξεζε λα δηαρεηξίδεηαη θξίζηκεο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο, θαη λα 

πξνζαξκνζζεί ε ιχζε ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο 

ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. Η ιχζε παξέρεη πιήξε δηνηθεηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή 

ππνζηήξημε γηα ηνπο παξαθάησ θξίζηκνπο ηνκείο: 

 

 Γηαρείξηζε ηαμηδηψλ – ε ιχζε mySAP ERP Corporate Services κεηψλεη 

ηα θφζηε, εθζπγρξνλίδεη ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ππνζηεξίδεη 

αιιαγέο ζηα κνληέια απνδεκίσζεο θαη ηηκνιφγεζεο απφ πξνκεζεπηέο, 

δηεζλή ζπζηήκαηα δηαλνκήο θαη ηαμηδησηηθά γξαθεία. Παξέρεη ζηνπο 

δηεπζπληέο δηνξγάλσζεο ηαμηδηψλ ηνλ έιεγρν πνπ απαηηείηαη γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα επηιέμνπλ θαηάιιειεο ηαμηδησηηθέο 

ππεξεζίεο θαη λα ειέγρνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ηαμηδησηηθέο νδεγίεο 

ηεο επηρείξεζεο.  

 Πεξηβάιινλ, πγηεηλή θαη αζθάιεηα – ε ιχζε mySAP ERP Corporate 

Services βνεζά ζηε δηαρείξηζε ησλ πνιχπινθσλ, ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελσλ θαλνληζκψλ γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ πγηεηλή θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Καιχπηεη 

θάζε ηνκέα ηεο επηρείξεζεο ζαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ αλάπηπμε, 

αγνξά, παξαγσγή, πψιεζε, δηαλνκή, παξνρή ππεξεζηψλ θαη 

ζπληήξεζε λέσλ πξντφλησλ.  

 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο – ε ιχζε mySAP ERP Corporate 

Services ππνζηεξίδεη ηε δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Παξέρεη 

έιεγρν απηνκαηνπνίεζεο θαη επεμεξγαζία γηα λα κεηψζεηε ηα θφζηε 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ηα ελνίθηα θαη ηε 

δηαρείξηζε αθηλήησλ.  

 Γηαρείξηζε θηλήηξσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ πσιεηψλ – ε ιχζε mySAP 

ERP Corporate Services παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα δηαρείξηζε θαη 

θαηαβνιή κεηαβιεηψλ απνδεκηψζεσλ – κε βαζηθή ππνζηήξημε γηα 
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αιιαγέο ζην νξγαλφγξακκα, κεηαβνιέο θαλαιηνχ πσιήζεσλ θαη 

πξνσζήζεηο πξντφληνο. 

Η ιχζε mySAP ERP παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν απφ επηρεηξεζηαθά 

νθέιε πνπ πεξηιακβάλνπλ:  

 Τπνζηήξημε ιήςεο απνθάζεσλ -- Πξφζβαζε ζηε ζσζηή πιεξνθνξία 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα θαζνξηζκφ επζπλψλ θαη αλαδήηεζε επθαηξηψλ 

έγθαηξα  

 

 Βειηησκέλε παξαγσγηθφηεηα, απφδνζε θαη αληαπφθξηζε -- Δπέθηαζε 

ηνπ εχξνπο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζχλδεζε 

πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν – κέζα θαη πέξα απφ ηα 

φξηα ηεο επηρείξεζεο. Δχθνιε πξφζβαζε ζε ζηαζεξέο, ζπλεπείο 

πξννπηηθέο ησλ δηαδηθαζηψλ ζαο.  

 Μεησκέλα θφζηε κέζσ αχμεζεο ηεο επειημίαο -- Αλάπηπμε 

επηπξφζζεηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαζψο νη αλάγθεο ζαο 

εμειίζζνληαη, κεηψλνληαο ηα θφζηε θαη πξνσζψληαο ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ. Υάξε ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ιχζεο mySAP ERP απφ 

ηελ πιαηθφξκα SAP NetWeaver, πξνθπιάζζεηαη θαη λα επεξεάδνληαη 

νη ππάξρνπζεο επελδχζεηο ζε ιχζεηο πιεξνθνξηθήο (SAP θαη κε-SAP 

ιχζεηο).  

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηνλ επηρεηξεζηαθφ εθζπγρξνληζκφ -- Αλψδπλε 

ελνπνίεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αμηνπνίεζε ηεο πην ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο δηαδηθηχνπ.  

 Μεησκέλνο θίλδπλνο -- Τινπνίεζε mySAP ERP κε ειάρηζην θίλδπλν 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. ηγνπξηά φηη ε SAP είλαη ν έκπηζηνο 

ζπλεξγάηεο γηα καθξνρξφληα αλάπηπμε.  

 Καιχηεξε Υξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζπιινγηθή δηαθπβέξλεζε -

- Βειηίσζε ηεο εηθφλαο ζηνλ νξγαληζκφ ζαο θαη ηθαλνπνίεζε δηεζλψλ 
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αλαγθψλ θαη λνκηθψλ απαηηήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηα δηεζλή 

ινγηζηηθά πξφηππα, ηε κηζζνδνζία θαη ηε ζπιινγηθή δηαθπβέξλεζε  

 Διαρηζηνπνίεζε δαπαλψλ γηα ιχζεηο πιεξνθνξηθήο -- Δμάιεηςε ηνπ 

πςεινχ θφζηνπο ελνπνίεζεο θαη ηεο αλάγθεο γηα αγνξά πξφζζεησλ 

ηξίησλ πξντφλησλ. Αλάπηπμε επηπξφζζεησλ ιχζεσλ, φηαλ είλαη 

αλαγθαίν.  

 Σαρχηεξε, πςειφηεξε απφδνζε ηεο επέλδπζεο ζαο (ROI) -- 

Δγθαηάζηαζε ηεο ιχζεο mySAP ERP κε ηε ρξήζε ηερληθψλ ηαρείαο 

πινπνίεζεο ζην κηζφ ηνπιάρηζηνλ θφζηνο ησλ παξαδνζηαθψλ 

πξνζεγγίζεσλ.  

 Τςειφηεξν εζηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη παξαγσγηθφηεηα -- Παξνρή 

ππεξεζηψλ απηνεμππεξέηεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ελίζρπζε ηνπ 

εζηθνχ θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.  

 

4.4.3.1 Φαπακηηπιζηικά και Λειηοςπγίερ 

 

H ιχζε mySAP ERP επαλαθαζνξίδεη ην ζρεδηαζκφ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ – 

πξνζθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο:  

 Τπεξεζίεο απηνεμππεξέηεζεο -- Φηιηθέο δηαζπλδέζεηο θαη ππνζηήξημε 

επηρεηξεζηαθψλ ξφισλ απινπνηνχλ ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη 

ελδπλακψλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο δηεπζπληέο ηκεκάησλ 

θαζψο παξέρνπλ ψζεζε ζηα θίλεηξα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα.  

 Analytics -- Με νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε γηα επηρεηξεζηαθφ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, αλάιπζε επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, αλάιπζε 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη νηθνλνκηθή 

αλάιπζε, ε ιχζε mySAP ERP πξνζθέξεη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 
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επηρεηξεζηαθήο επθπΐαο (business intelligence) θαζψο θαη πιαηθφξκα 

δηαρείξηζεο απφδνζεο.  

 Financials -- Λεηηνπξγίεο γηα απηνκαηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαη ηεο ινγηζηηθήο, ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Δπηηαθηηθή αλάγθε γηα Basel II θαη Sarbanes-Oxley απαηηεί 

ηελ εηαηξηθή πξσηνβνπιία γηα ζπκκφξθσζε. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ mySAP ERP Financials.  

 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ -- Λεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ εξγαδφκελνπ, ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαη ηε δηαρείξηζε ζπλαιιαγψλ ηνπ 

εξγαδφκελνπ. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ 

mySAP ERP Human Capital Management.  

 Δπηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο -- Έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν δηαρείξηζεο 

ιεηηνπξγηψλ logistics βνεζνχλ λα βειηησζνχλ νη επηρεηξεζηαθνί θχθινη 

φπσο purchase-to-pay θαη make-to-order. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ mySAP ERP Operations.  

 Δηαηξηθέο Τπεξεζίεο -- Λεηηνπξγηθφηεηα ππνζηήξημεο ησλ θεληξηθψλ θαη 

απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ γηα δηαρείξηζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο; 

πεξηβάιινλ, πγηεηλή θαη αζθάιεηα (EH&S). Κίλεηξα θαη πξνκήζεηεο θαη 

εηαηξηθά ηαμίδηα. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ 

mySAP ERP Corporate Services.  
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5 Παξακεηξνπνίεζε ζπζηήκαηνο SAP 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά ηε κεζνδνινγία ASAP 

(Accelerated SAP) γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ SAP, ηελ πξνεηνηκαζία, ηηο 

θάζεηο, θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ. 

 

5.1 Μεζνδνινγία ASAP 

 

Οη αλάδνρνη πινπνίεζεο έξγσλ ERP έρνπλ αλαπηχμεη αλαιπηηθέο 

κεζνδνινγίεο πινπνίεζεο φπσο ε ASAP (Accelerated SAP) ηεο SAP, κε 

ηππνπνηεκέλεο θάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ην 

έξγν ησλ νκάδσλ έξγνπ θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρεκέλε εγθαηάζηαζε 

ζηνλ πειάηε ηνπο. Σν έξγν γη‟ απηνχο μεθηλά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

αγνξάο αδεηψλ ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάδνζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ERP ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία (goes Live). 

Η κεζνδνινγία ASAP (Accelerated SAP) απνηειεί δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε 

κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ ERP, πξνπάλησλ κε ην 

ινγηζκηθφ SAP. Αθξηβψο επεηδή βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία, ζηα πξφηππα θαη ηε 

ζεψξεζε ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ησλ ππνζπζηεκάησλ (modules) ηνπ SAP R/3, 

θξίλεηαη σο ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο 

ζπλέπεηαο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. Η 

κεζνδνινγία πεξηιακβάλεη πέληε επηκέξνπο θάζεηο ηνπ έξγνπ ERP (Agile 

FRD, 2007), (Currant θαη Keller, 1998), (Gable θαη Stewart, 2003): 

 Πξνεηνηκαζία ηνπ έξγνπ (Project Preparation) 

 Αλάιπζε δηαδηθαζηψλ θαη απαηηήζεσλ (Business Blueprint) 

 Τινπνίεζε (Realization) 
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 Σειηθή πξνεηνηκαζία (Final Preparation) 

 Έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημε (Go Live and 

Support) 

 

5.1.1 Πξνεηνηκαζία ηνπ έξγνπ  

 

ηελ πξψηε θάζε δηελεξγείηαη ν αξρηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ, 

ζπκθσλείηαη ν ζθνπφο θαη ε έθηαζε ηνπ, ε ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο θαη ν 

ηξφπνο εξγαζίαο, πξνεηνηκάδεηαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε (kick-off meeting). Σα ζεκαληηθά 

παθέηα εξγαζίαο ηεο θάζεο απηήο είλαη ηα εμήο (Daneva, 2003), (Hawking et 

al., 2004): 

 

 Οξηζκφο ζθνπνχ θαη έθηαζεο ηνπ έξγνπ (Project Scope), ελδερνκέλσο 

καδί κε έθζεζε απνηχπσζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο. Οξηζκφο επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη δεηθηψλ απφδνζεο 

 πκθσλία γηα ηε ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο 

 Οξγάλσζε ηνπ έξγνπ. πγθξφηεζε νκάδαο έξγνπ θαη θαηαλνκή ξφισλ 

θαη επζπλψλ κεηαμχ ζπκβνχισλ πινπνίεζεο θαη επηρείξεζεο-δέθηε. 

Οξγαλφγξακκα έξγνπ. Γεκηνπξγία ρψξνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

(πιηθνηερληθή ππνδνκή) θαη εγθαηάζηαζε νκάδαο έξγνπ. 

 Τπνβνιή ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πξνυπνινγηζκνχ θαη αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ελεξγεηψλ. πκθσλία επί ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ 

πξνηχπσλ θαη κέζσλ πινπνίεζεο. 

 Δλαξθηήξηα ζπλάληεζε (Kick-off meeting). 

 



 

Γεσξγάθεο Δπάγγεινο  96 ΜΓΔ-ΟΠ   

5.1.1.1 Σκοπόρ και έκηαζη ηος έπγος 

 

Γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ελφο έξγνπ ERP είλαη απαξαίηεηεο νη 

μεθάζαξεο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, νη 

νπνίεο δηαηππψλνληαη ζηελ εληνιή θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε δηαηχπσζε κε έλα ζχληνκν θαη μεθάζαξν θείκελν 

ηνπ ζθνπνχ ηνπ έξγνπ (mission statement) πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί.  

Γηα παξάδεηγκα κέζα απφ κηα ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο SAP έλαο 

φκηινο επηρεηξήζεσλ ζηνρεχεη ζηα εμήο: 

 Απνηειεζκαηηθή θάιπςε ζρεδφλ φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ κέζα απφ έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

 Δληαία, άκεζε θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε 

 Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ νκίινπ 

κε πηνζέηεζε, ζην κέγηζην δπλαηφ ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο, ησλ βέιηηζησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξαθηηθψλ πνπ πξνέβιεπε ην ινγηζκηθφ SAP κε 

παξάιιειε νκνγελνπνίεζε θαη ελνπνίεζε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, 

ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ φισλ ησλ θιάδσλ θαη ησλ εηαηξηψλ ηνπ 

νκίινπ. 

 Γπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη κεηαθνξάο ηνπ θεληξηθνχ 

παξακεηξνπνηεκέλνπ κνληέινπ ζηηο ππάξρνπζεο ή άιιεο εηαηξείεο πνπ 

ζα απνθηνχζε φ φκηινο. 

 Αλαβάζκηζε ηεο γεληθφηεξεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ηνπ νκίινπ, 

πνπ ζα ήηαλ ηθαλή λα αληαπεμέιζεη ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο 

πξνθιήζεηο θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο. 

 Βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ησλ 

ρξεζηψλ. 
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Δθηφο απφ ην ζθνπφ ηνπ έξγνπ πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη επηρεηξεζηαθνί 

ζηφρνη θαη αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη νη ζρεηηθνί δείθηεο κέηξεζεο (KPIs – 

Key Performance Indicators) (Somers θαη Nelson, 2001). 

 

5.1.1.2 Σηπαηηγική ςλοποίηζηρ 

 

Η ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο πνπ ζα αθνινπζεζεί ζην έξγν κπνξεί λα είλαη είηε ε 

ιεγφκελε «Bang Bang» φπνπ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ηεο ηαπηφρξνλεο έλαξμεο 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ SAP, είηε ε 

ζηαδηαθή πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ (Kawalek θαη Wood-Harper, 

2002). ηε δεχηεξε πεξίπησζε πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε θαη 

πξνζνρή ζηελ αιιεινπρία θαη ζην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηεο έλαξμεο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ κεηαβαηηθψλ ζηαδίσλ, ηδηαίηεξα κεηαμχ παιαηνηέξσλ θαη 

λεφηεξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

5.1.1.3 Οπγάνωζη έπγος 

 

ηε θάζε απηή θαζνξίδνληαη ην νξγαλφγξακκα ηνπ έξγνπ, νη ξφινη θαη νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ νκάδσλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ. Δπίζεο εμαζθαιίδνληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη ν εμνπιηζκφο 

ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. 

Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο, πγηεηλήο, εμαεξηζκνχ, θιηκαηηζκνχ θαη εξγνλνκίαο. Γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο νκάδεο έρεη κεγάιε ζεκαζία λα εξγάδνληαη ζε αλνηρηφ 

ρψξν θαη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηηο άιιεο νκάδεο. 

χλζεζε, νξγάλσζε θαη ππνρξεψζεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο. Η πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ απαηηεί κηα ζχλζεηε νκάδα απφ: 

Πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο – απνδέθηε (Kawalek θαη Wood-Harper, 2002) 
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 Γηεπζπληήο έξγνπ (Project manager) 

 Κχξηνη ρξήζηεο, γλψζηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 Αλαιπηέο, πξνγξακκαηηζηέο, ηερληθνί, ζηειέρε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ηεο κεραλνξγάλσζεο 

 Σειηθνί ρξήζηεο πνπ ζα θιεζνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ην ηειηθφ 

παξαγσγηθφ ζχζηεκα. 

Πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζπκβνχισλ (Kawalek θαη Wood-Harper, 2002): 

 Δηδηθνί ζχκβνπινη ζηε παξακεηξνπνίεζε ηνπ SAP ERP θαηά 

ππνζχζηεκα (module) 

 Πξνγξακκαηηζηέο (ABAP), γλψζηεο ηνπ πεξηβάιινληνο SAP 

 Γηεπζπληήο Έξγνπ (Project manager) 

 Αξρεγνί νκάδσλ εξγαζίαο (team leaders) 

Η νξγάλσζε ελφο έξγνπ πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο αθφινπζεο δνκέο - νκάδεο: 

 Σελ επηηξνπή επνπηείαο ηνπ έξγνπ 

 Σελ νκάδα δηεχζπλζεο ηνπ έξγνπ 

 Σελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ 

Δπίζεο κέζα απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή μερσξίδνπλ θαη νη παξαθάησ ξφινη: 

 Γηεπζπληέο Σκεκάησλ (Business Owners) 

 Οκαδάξρεο (Team Leaders) 

 χκβνπινη πινπνίεζεο (Consultants) 

 Κχξηνη Υξήζηεο (Key Users) 
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5.1.1.4 Φπονοδιάγπαμμα και διαδικαζίερ έπγος 

 

ε απηφ θαζνξίδνληαη ηφζν ην ζπλνπηηθφ φζν θαη ην αλαιπηηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, ε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα ζε εκέξεο, ε εκεξνκελία 

έλαξμεο θαη ιήμεο.  

Οη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηνπ, ελψ παξάιιεια νη αλαθνξέο πνπ παξάγνληαη ζε πεξηνδηθή 

βάζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο εμέιημεο απνηεινχλ βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα 

ηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα (Umble θαη Umble, 2001): 

 Σν έξγν ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ 

νκάδσλ θαη ηνπο δηεπζπληέο ηνπ έξγνπ. 

 Η θνηλή νκάδα δηεχζπλζεο ηνπ έξγνπ ζπλαληάηαη κηα θνξά ηελ εκέξα 

θαη εμεηάδεηαη ε πνξεία ηνπ έξγνπ 

 Οξίδεηαη κηα ζηαζεξή εκέξα ηελ εβδνκάδα, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη 

ππεχζπλνη φισλ ησλ νκάδσλ γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ππνζπζηήκαηα (modules). 

 Οη δηεπζπληέο έξγνπ ζπληάζζνπλ κεληαία αλαθνξά πξνφδνπ, ζπλνιηθά 

γηα ην έξγν. 

 Σα ζεκαληηθά αλνηρηά ζέκαηα (open issues) θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ 

εληαίν αξρείν κε θαηάιιειε κνξθή (issues log) 

 Κάζε νκάδα ππνζπζηήκαηνο ERP (module) κε πξσηνβνπιία ηνπ 

νκαδάξρε (team leader) εηνηκάδεη ηηο απαξαίηεηεο εθζέζεηο, φπσο: 

o Γεθαπελζήκεξε έθζεζε πξνφδνπ 

o Πξαθηηθφ ζπλάληεζεο 

o Αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

o Πξφγξακκα ελεξγεηψλ (Action Plan) 
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5.1.1.5 Δναπκηήπια ζςνάνηηζη (Kick-off meeting) 

 

Η θάζε πξνεηνηκαζίαο ηνπ έξγνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ ελαξθηήξηα 

ζπγθέληξσζε (kick-off meeting), πνπ απνηειεί ηελ επίζεκε έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ ERP. ηε ζπλάληεζε απηή κεηέρνπλ φινη φζνη ζα 

αζρνιεζνχλ ελεξγά ζην έξγν, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο-ρξήζηε 

φζν θαη απφ ηελ εηαηξεία ζπκβνχισλ πινπνίεζεο. ηε ζπλάληεζε 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ζηφρνη, ε βαζηθή νξγάλσζε, νη δηαδηθαζίεο, ηα 

πξφηππα δηαρείξηζεο θαη ν ζπλνιηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ. θνπφο 

ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο είλαη λα απνθηήζνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη θνηλή 

νπηηθή γσλία, πξνδηαγξαθέο θαη ηξφπν επηθνηλσλίαο γηα ην έξγν (Nah et al., 

2001). 

 

5.1.2 Αλάιπζε δηαδηθαζηώλ θαη απαηηήζεσλ (Business 

Blueprint) 

 

ηε δεχηεξε θάζε αλαιχνληαη θαη ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη απαηηήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο-δέθηε απφ ην ινγηζκηθφ ERP θαη εμεηάδνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν παξαδνηέν ηεο θάζεο απηήο απφ ηελ 

νκάδα έξγνπ είλαη ν «Βαζηθφο Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο» (Business 

Blueprint Documentation) πνπ πεξηέρεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνο 

πινπνίεζε ζπζηήκαηνο. 

Οπζηαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ ASAP είλαη φηη δελ γίλεηαη 

ιεπηνκεξεηαθή αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζπγθξίλνληαη νη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηηο πξφηππεο 

δηαδηθαζίεο ηνπ παθέηνπ SAP (Best Business Practices). Απφ ην ηεξάζηην 

πιήζνο δηαδηθαζηψλ πνπ δηαζέηεη ην SAP, επηιέγνληαη εθείλεο πνπ είλαη 

αλαγθαίν λα πινπνηεζνχλ. ην ηειηθφ θείκελν ηνπ Βαζηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ 
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ρεδηαζκνχ πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα φιεο νη επηιεγκέλεο γηα πινπνίεζε 

δηαδηθαζίεο SAP, καδί κε ηηο αλαγθαίεο αλαθνξέο (reports), ηηο αλάγθεο 

θαηαζθεπήο πξφζζεησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ (επεθηάζεηο), ηηο 

κεηαθνξέο δεδνκέλσλ θαη ηηο γέθπξεο (interfaces) κε άιια ζπζηήκαηα πνπ 

δηαζέηεη ε επηρείξεζε-δέθηεο (Aladwani, 2001), (Huang θαη Palvia, 2001). 

ην ηέινο ηεο παξνχζαο θάζεο, ην ηεχρνο ηνπ Βαζηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ 

ρεδηαζκνχ παξνπζηάδεηαη ζηελ επηρείξεζε-δέθηε θαη έπεηηα απφ 

δηαπξαγκάηεπζε ζπκθσλείηαη θαη ππνγξάθεηαη σο ε βάζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ γηα ηε ζπλέρεηα. 

Σα θξίζηκα παθέηα εξγαζίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

o Πξνεηνηκαζία θαη εγθαηάζηαζε ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο (IT 

infrastructure) θαη ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο 

o Δθπαίδεπζε νκάδαο έξγνπ 

o Οξγαλσηηθέο δνκέο ηεο επηρείξεζεο – νξγαληζκνχ 

o πιινγή θαη κειέηε απαηηήζεσλ. Πξνζδηνξηζκφο θαη πεξηγξαθή 

ιεηηνπξγησλ δηαδηθαζηψλ. Σειηθφο θαζνξηζκφο απαηηήζεσλ θαη 

ζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

o Γηνίθεζε νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ (Change management) 

 

5.1.2.1 Υποδομέρ πληποθοπικήρ (IT infrastructure) 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ SAP ρξεζηκνπνηείηαη κεραλνγξαθηθφο 

εμνπιηζκφο απνηεινχκελνο απφ θεληξηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο (servers), 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ, θαζψο θαη πεξηθεξεηαθφο 

κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο. πζηήλεηαη εθηφο απφ ην ζχζηεκα αλάπηπμεο, 

ζην νπνίν αξγφηεξα ζα ιεηηνπξγήζεη ην ηειηθφ ζχζηεκα παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο, λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα δεχηεξν ζχζηεκα δνθηκψλ (test 

system), πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηελ εθπαίδεπζε φζν θαη γηα ηελ 



 

Γεσξγάθεο Δπάγγεινο  102 ΜΓΔ-ΟΠ   

αλάπηπμε θαη ηε δνθηκή ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ππφ ζρεδίαζε 

επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

 

Η εγθαηάζηαζε θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έγθαηξα, ήδε απφ 

ηε θάζε ηνπ Business Blueprint, ψζηε λα είλαη έηνηκα ζηελ επφκελε θάζε ηεο 

πινπνίεζεο. Παξάιιεια γίλεηαη ζρεηηθή εθπαίδεπζε ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ 

ηεο πιεξνθνξηθήο ηεο επηρείξεζεο-δέθηε. 

Καηά ηε ζχληαμε ησλ πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο 

αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο (Agile FRD, 2007): 

o Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ ππνινγηζζείζα ζηε 

δηαζηαζηνιφγεζε ζπλνιηθή ππνινγηζηηθή ηζρχ. 

o Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην ππάξρνλ 

κεραλνγξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

 

5.1.2.2 Δκπαιδεςηικό ππόγπαμμα ομάδαρ έπγος 

 

ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα πξψηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ είλαη λα απνθηήζεη ε 

νκάδα έξγνπ κηα θαιή εηθφλα ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ERP θαη λα 

εμνηθεησζεί κε ηνπο φξνπο θαη ηελ νλνκαηνινγία ηνπ ινγηζκηθνχ SAP, 

βειηηψλνληαο έηζη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκβνχινπο. Η εθπαίδεπζε απηή 

αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ νκάδα έξγνπ θαη φρη ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη 

εθπαηδεχνληαη ζην αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο ηνπο, αθνχ νινθιεξσζεί ε 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ηε θάζε πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία (Vidyarna et al., 2005). 

 

5.1.2.3 Οπγανωηικέρ δομέρ 

 



 

Γεσξγάθεο Δπάγγεινο  103 ΜΓΔ-ΟΠ   

ηελ επηρεηξεκαηηθή πξάμε ζπλαληψληαη πνιπάξηζκεο δηαθνξεηηθέο 

νξγαλσηηθέο δνκέο, ηφζν ζε φηη αθνξά ηε λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

νκίισλ φζν θαη ηελ εζσηεξηθή δηάζξσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

(εγθαηαζηάζεηο, απνζήθεο, θαηαζηήκαηα, θιπ) θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ 

(θέληξα θφζηνπο, θέληξα θεξδνθνξίαο, θαλάιηα δηαλνκήο, θιπ). Γηα 

παξάδεηγκα, είλαη δπλαηφ κηα επηρείξεζε λα δηαζέηεη δηαθνξεηηθή λνκηθή 

κνξθή γηα ην βηνκεραληθφ ηεο θιάδν θαη δηαθνξεηηθή γηα ηνλ θιάδν πσιήζεσλ 

θαη δηαλνκήο, ελψ ηαπηφρξνλα λα έρεη ηξία θέληξα θέξδνπο θαη δχν θεληξηθέο 

απνζήθεο. 

Σν ινγηζκηθφ ERP ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απεηθνλίζεη εζσηεξηθά 

ηέηνηνπ είδνπο νξγαλσηηθέο δνκέο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο παξακεηξνπνίεζεο 

(Mandal θαη Gunasekaran, 2002), (Chewn et al., 2004). Οη νξηζηηθέο 

απνθάζεηο γηα ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ ζα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα ERP 

απαηηνχλ πνιιή ζθέςε, εκπεηξία θαη είλαη ζε πιείζηεο πεξηπηψζεηο επθαηξία 

γηα αλαδηνξγάλσζε ησλ ππαξρνπζψλ θαη πηζαλφλ απαξραησκέλσλ 

νξγαλσηηθψλ δνκψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

5.1.2.4 Σσεδιαζμόρ διαδικαζιών  

 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πεξηγξαθή ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο-

δέθηε απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ Βαζηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ. ηελ 

αξρή δηελεξγνχληαη ζπλαληήζεηο αλά ππνζχζηεκα ινγηζκηθνχ θαη ζεκαηηθή 

ελφηεηα, κε ηε ζπκκεηνρή ζπκβνχισλ, ησλ θπξίσλ ρξεζηψλ θαη ησλ 

ζηειερψλ ηεο δηεχζπλζεο πιεξνθνξηθήο ηεο επηρείξεζεο. ηφρνο είλαη ε 

ζπγθέληξσζε θαη ε ραξηνγξάθεζε (process mapping) ησλ επηζπκεηψλ 

κειινληηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ηξφπν πνπ λα θαίλνληαη ε ξνή 

ηεο εξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δηεπζχλζεσλ –ηκεκάησλ, θαζψο θαη ε 

ζπζρέηηζε ηνπο κε ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ SAP. Γηα ην ζπληνληζκφ 

ησλ ζπλαληήζεσλ νη ζχκβνπινη δηαζέηνπλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ηε 
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ιεηηνπξγία, ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαδηθαζία ζε θάζε ζεκαηηθή πεξηνρή 

(Donovan, 1994). 

Σεξνχληαη πξαθηηθά ησλ ζπλαληήζεσλ, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ 

επηβεβαηψλνπλ νη ρξήζηεο. 

 

5.1.3 Τινπνίεζε (Realization) 

 

Καηά ηελ θάζε ηεο πινπνίεζεο έκθαζε δίλεηαη ζηε ζηαδηαθή 

παξακεηξνπνίεζε (customization) ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηεξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ην ινγηζκηθφ ERP ζηηο αλάγθεο θαη 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία 

ASAP, ε παξακεηξνπνίεζε γίλεηαη ζε πνιινχο νκφθεληξνπο θχθινπο 

αθνινπζνπκέλνπο απφ αληίζηνηρνπο θχθινπο δνθηκψλ θαη ειέγρσλ 

ιεηηνπξγίαο(Currant θαη Keller, 1998). Η βαζηθή ζθέςε είλαη φηη πνιχ γξήγνξα 

ζηήλεηαη ε ιεγφκελε «βαζηθή παξακεηξνπνίεζε» (baseline configuration) κε 

ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο, ηα βαζηθά αξρεία θαη ηηο θξίζηκεο δηαδηθαζίεο. Με άιια 

ιφγηα, ε «βαζηθή παξακεηξνπνίεζε» είλαη ε αλάπηπμε ελφο πξσηνηχπνπ, κε 

βάζε ην νπνίν ρηίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε δηαδνρηθνχο νκφθεληξνπο θχθινπο 

ιεπηνκεξνχο παξακεηξνπνίεζεο ην ηειηθφ πξνο εγθαηάζηαζε ζχζηεκα ERP 

(Bluementhal, 1969). 

Με ηελ παξακεηξνπνίεζε εηνηκάδνληαη ηα ππφινηπα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ERP, φπσο ηα πξνγξάκκαηα επέθηαζεο, ψζηε λα θαιπθζνχλ θαη 

λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξφζζεηεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, ηα πξνγξάκκαηα-

γέθπξεο επηθνηλσλίαο κε άιια ζπζηήκαηα, ηα πξνγξάκκαηα κεηαθνξάο 

δεδνκέλσλ, νη αλαθνξέο-εθηππψζεηο θαη ηα παξαζηαηηθά, φπσο 

ηεθκεξηψζεθαλ ζην ηεχρνο Βαζηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ηεο 

πξνεγνχκελεο θάζεο. 

Σα θξίζηκα ζηάδηα ηεο παξνχζαο θάζεο είλαη ηα αθφινπζα (Gable θαη 

Stewart, 2003), (Vidyaranya et al., 2005): 
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o Βαζηθή Παξακεηξνπνίεζε (Baseline configuration) γηα θάζε δηαδηθαζία 

ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ ERP, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο 

o Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο (System management) 

o Λεπηνκεξεηαθή παξακεηξνπνίεζε 

o Αλάπηπμε (development) λέσλ πξνγξακκάησλ γηα επεθηάζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνο θάιπςε εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ-απαηηήζεσλ 

o Έιεγρνη ζπζηήκαηνο. Γεκηνπξγία θαη πινπνίεζε ζελαξίσλ δνθηκψλ θαη 

δηφξζσζε δηαδηθαζηψλ κεηά ηνλ έιεγρν 

o Καζνξηζκφο εμνπζηνδνηήζεσλ ρξεζηψλ 

o Σεθκεξίσζε δηαδηθαζηψλ 

 

5.1.3.1 Βαζική Παπαμεηποποίηζη (Baseline Configuration) 

 

Με βάζε ηνλ Βαζηθφ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ (Business Blueprint) μεθηλά ε 

βαζηθή παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία έρεη ζηφρν λα απεηθνλίζεη 

ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο, ηα θχξηα αξρεία θαη ηηο θξίζηκεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο δηαδηθαζίεο. Σν ινγηζκηθφ SAP δηαζέηεη εηδηθέο θηλήζεηο 

(transactions) παξακεηξνπνίεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ 

νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Έηζη είλαη δπλαηφ  

λα ειεγρζνχλ κε παξαδεηγκαηηθά ζηνηρεία νη δηαδηθαζίεο απηέο πξηλ 

πξνρσξήζεη ε πινπνίεζε ζε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα θαη ζε ζπαληφηεξα 

ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαδηθαζίεο. Η θάζε ηεο βαζηθήο παξακεηξνπνίεζεο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ φηη νη πινπνηεκέλεο 

κε ην SAP βαζηθέο δηαδηθαζίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην νπζηαζηηθφηεξν κέξνο 

ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο εξγαζίαο (Somers θαη Nelson, 2001). 
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5.1.3.2 Γιασείπιζη Σςζηήμαηορ (System management) 

 

Παξάιιεια κε ηε βαζηθή παξακεηξνπνίεζε εθηεινχληαη ζεκαληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή ηεο ηερληθήο δηαρείξηζεο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο. ε απηέο αλήθνπλ νη έιεγρνη ζπζηήκαηνο γηα αηθλίδηεο δηαθνπέο 

ιεηηνπξγίαο, απνθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο (disaster recovery), 

εθεδξηθήο απνζήθεπζεο θαη επαλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ (backup and 

restore), δηθηχνπ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη έιεγρνη απφδνζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ ηαρχηεηα εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπο 

ρξφλνπο απφθξηζεο, αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ έληαζε 

ρξήζεο (volume and stress testing). Σαπηφρξνλα ζηήλνληαη ρξήζηκεο 

δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απηφκαηε δηελέξγεηα 

πεξηνδηθψλ ειέγρσλ (Nah et al., 2001). 

 

5.1.3.3 Λεπηομεπειακή παπαμεηποποίηζη 

 

Όπσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί, γίλεηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, έιεγρνο θαη 

απνδνρή ηεο παξακεηξνπνίεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ ζε κέρξη 

ηέζζεξα επάιιεια βήκαηα. Η κεζνδνινγία δελ δηαθέξεη απφ ηελ αληίζηνηρε 

ηεο βαζηθήο παξακεηξνπνίεζεο. 

 

5.1.3.4 Ανάπηςξη νέων ππογπαμμάηων 

 

ην ηεχρνο ηνπ Βαζηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ νξίδνληαη 

πεξηπηψζεηο δηαδηθαζηψλ πνπ ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ SAP δελ 

θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη ν ζχκβνπινο πξνρσξά 

αλαγθαζηηθά ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ ζηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ SAP (ABAP) (Huang θαη Palvia, 2001). Οη πεξηπηψζεηο 

απηέο ζπλήζσο αθνξνχλ ιηγφηεξν ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο 
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θαη πεξηζζφηεξν ηε δηνίθεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Καη ηελ παξαγσγή. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, φπνπ 

αλαπηχζζνληαη εηδηθέο εθαξκνγέο, είλαη ε Σηκνιφγεζε, ν Έιεγρνο 

Παξαγσγήο, νη Φνξηψζεηο-Απνζηνιέο, ν Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ κεγάισλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηηο ειιεληθήο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

Μηα δεχηεξε πνιχ ζεκαληηθή νκάδα λέσλ πξνγξακκάησλ είλαη νη 

απαηηνχκελεο αλαθνξέο (Reports) πνπ είραλ θαζνξηζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

έξγνπ. Η αλάπηπμε ησλ αλαθνξψλ θαζπζηεξεί λα μεθηλήζεη ζε έλα έξγν ERP, 

θαζψο ζπκβαδίδεη κε ην βαζκφ εμνηθείσζεο ησλ ρξεζηψλ κε ην λέν ζχζηεκα. 

Όηαλ αληηιεθζνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ηφηε απμάλνληαη θαη 

νη απαηηήζεηο ηνπο ζε αλαθνξέο. 

Σξίηε νκάδα λέσλ πξνγξακκάησλ είλαη ε αλάπηπμε ησλ γεθπξψλ 

επηθνηλσλίαο (interfaces) κε άιια ζπζηήκαηα φπσο απηφ ηεο Μηζζνδνζίαο ή 

ηεο Γηαρείξηζεο ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

απαηηείηαη ζπλεξγαζία ηνπ ζπκβνχινπ SAP κε ηηο εηαηξείεο αλάπηπμεο απηψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηνλ επηκεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

5.1.3.5 Έλεγσοι ζςζηήμαηορ 

 

Μία απφ ηηο πην θξίζηκεο εξγαζίεο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ SAP είλαη απηή ηνπ ειέγρνπ ζπζηήκαηνο. Οη έιεγρνη 

απηνί είλαη νη αθφινπζνη (Daneva, 2003): 

o Έιεγρνο Κηλήζεσλ (transaction testing) 

Δμεηάδνληαη ηφζν ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο εγγξαθψλ ζε βαζηθά αξρεία 

φζν θαη νη κεκνλσκέλεο ιεηηνπξγίεο ελφο ππνζπζηήκαηνο. 
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o Έιεγρνο ζελαξίσλ (scenario testing) 

Δίλαη ν έιεγρνο κηαο αιπζίδαο ιεηηνπξγηψλ πνπ αθνξά ζε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο/ζπζηήκαηα. 

o Έιεγρνο αλάπηπμεο (development testing) 

Αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ 

πξνγξακκαηηζηέο εηδηθά γηα ηελ επηρείξεζε δέθηε θαη πεξηιακβάλεη 

δηαζπλδέζεηο, εηδηθέο αλαπηχμεηο, εθηππψζεηο, αλαθνξέο, θ.α. 

o Έιεγρνο εμνπζηνδνηήζεσλ (authorization testing) 

Διέγρνληαη νη εμνπζηνδνηήζεηο, δειαδή ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη 

ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε μερσξηζηφ ξφιν. 

o Έιεγρνο νινθιήξσζεο (integration testing) 

Ο έιεγρνο νινθιήξσζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθηέιεζε 

πξνεπηιεγκέλσλ ζελαξίσλ πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ παξαγσγηθή ηνπ έλαξμε. 

 

5.1.3.6 Καθοπιζμόρ εξοςζιοδοηήζεων σπηζηών 

 

Μηα απφ ηηο πην ζχλζεηεο θαη ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο ελφο έξγνπ 

πινπνίεζεο ERP είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο θαη 

ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 

ηνπ (Mandal θαη Gunasekaran, 2002). ηελ εξγαζία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα 

αθφινπζα βαζηθά ζηάδηα: 

o ρεδηαζκφο ησλ ξφισλ θαη ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ ζην λέν ζχζηεκα 

o Σερληθή πινπνίεζε 

o Έιεγρνο ηεο παξαπάλσ πινπνίεζεο 
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o Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ ζην 

παξαγσγηθφ ζχζηεκα, ηφζν απφ ηελ ηερληθή φζν θαη απφ ηελ 

παξαγσγηθή πιεπξά. 

 

5.1.3.7 Τεκμηπίωζη διαδικαζιών 

 

Η θαηαγξαθή θαη ε ραξηνγξάθεζε κε εληαίν ηξφπν ησλ πινπνηήζεσλ ζην 

ζχζηεκα SAP ERP επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο-δέθηε 

απνηεινχλ εμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο (Stewart θαη 

Gable, 1999): 

o Η ηεθκεξίσζε βνεζά ηφζν ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ειέγρνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο φζν θαη ζηηο εθπαηδεχζεηο 

o Βνεζά ζε θάζε πξφβιεκα αξκνδηνηήησλ πνπ πξνθχπηεη θαη ζην 

κειινληηθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ξφισλ θάζε δηεχζπλζεο 

o Τπνζηεξίδεη ηε εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ ERP θαη ηνπ ζπλαθψο 

αλαπηπρζέληνο νξγαλσηηθνχ κνληέινπ ζε λέεο επηρεηξήζεηο 

 

Σα επίπεδα ηεο ηεθκεξίσζεο δηαδηθαζηψλ είλαη ηα αθφινπζα (Aladwani, 2001): 

 

o Γηαγξάκκαηα Γηαδηθαζηψλ (Process Charts) 

o Λεθηηθή Πεξηγξαθή δηαγξακκάησλ δηαδηθαζηψλ 

o Παξαπνκπή ζην εγρεηξίδην ρξήζεο (User Manual) γηα θάζε θίλεζε πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην πξνεγνχκελν επίπεδν. 
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5.1.4 Σειηθή Πξνεηνηκαζία (Final Preparation) 

 

ηε θάζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειηθή πξνεηνηκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, γίλνληαη επηκέξνπο επεκβάζεηο 

ζηελ παξακεηξνπνίεζε θαη ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ δηαζπλδέζεσλ, ε 

εθπαίδεπζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ , ε επίιπζε ησλ αλνηρηψλ ζεκάησλ απφ 

πξνεγνχκελεο θάζεηο, ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα παιηά ζπζηήκαηα 

ζην λέν, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα θαη ηειηθή πξνεηνηκαζία ηνπ παξαγσγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Δθπνλείηαη ην 

πξφγξακκα ηειηθνχ ειέγρνπ δνθηκψλ, φπσο θαη ην πξφγξακκα εξγαζηψλ γηα 

ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 

Σα θξίζηκα παθέηα εξγαζίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο θάζεηο είλαη (Mandal 

θαη Gunasekaran, 2002): 

o Δθπαίδεπζε ηειηθψλ ρξεζηψλ (end users training) 

Δθηφο απφ ηελ νκάδα έξγνπ πιένλ ζην ήδε παξακεηξνπνηεκέλν 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ φινη ηειηθνί ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

o Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο (System management) Σειηθέο δνθηκέο 

παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

εκαληηθφ ζε απηφ ην ζηάδην είλαη λα γίλνπλ νη ηειηθέο δνθηκέο ηνπ 

κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε νξζή 

ιεηηνπξγία ησλ εθηππψζεσλ κεραλνγξαθηθψλ παξαζηαηηθψλ φπσο 

νξίδεη ε ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία 

o Μεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη έλα απφθαζε έλαξμεο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο (Cutover) 

Απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγηθή έλαξμε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο είλαη ε 

κεηαθνξά φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη αξρείν ζην ζχζηεκα SAP απφ ηα 

παιηά ζπζηήκαηα ηδηαίηεξα φηαλ απηά είλαη πνιππιεζή. 
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5.1.5 Τπνζηήξημε Παξαγσγήο (Go Live & Support) 

 

Η θάζε απηή δηαξθεί ηξείο έσο ηέζζεξηο κήλεο, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

αληηκεησπίδνληαη ελδερνκέλσο πξνβιήκαηα θαηά ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, 

επηιχνληαη φζα αλνηρηά ζέκαηα είραλ απνκείλεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο 

νπ έξγνπ θαη νινθιεξψλεηαη ην έξγν κε ηελ παξάδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

ππνζηήξημεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο SAP ERP ζηελ επηρείξεζε-δέθηε. 

Σα θξίζηκα ζεκεία εξγαζίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο είλαη ηα εμήο 

(Vidyaranya et al., 2005): 

o Τπνζηήξημε Παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δληνπηζκφο 

πεξηνρψλ ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ θαη παξεκβάζεηο βειηηψζεσλ 

o Κιείζηκν ηνπ έξγνπ. Πξνεηνηκαζία θαη δηελέξγεηα ηειηθήο παξαιαβήο 

ζπζηήκαηνο. 

 

5.1.5.1 Υποζηήπιξη παπαγωγικήρ λειηοςπγίαρ 

 

ηηο πξψηεο εκέξεο θαη εβδνκάδεο κεηά ηελ έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, 

νη ζχκβνπινη θαη νη ηερληθνί πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ρξεζηψλ. 

Η ππνζηήξημε αθνξά ζε ζέκαηα φπσο: 

o Οδεγίεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο SAP 

o Δπίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθππηαλ απφ ην ίδην ινγηζκηθφ 

o Δπεμεγήζεηο νξνινγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ SAP 

o Καηαγξαθή παξαηεξήζεσλ θαη βειηηψζεσλ 
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o Σερληθή βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ 

 

5.1.5.2 Κλείζιμο ηος έπγος 

 

χκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ κεηά ηελ πεξάησζε φισλ ησλ θάζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ εθφζνλ απηφ είλαη άξηηα 

εθηειεζκέλν. Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε δέθηε θπξίσο δχν ηνκείο, νη απνθιίζεηο ζην ζπκθσλεκέλν εχξνο 

ηνπ έξγνπ θαη ηα αλνηρηά ζέκαηα. Δίλαη θπζηθφ φηαλ ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ 

αλνηρηά ζέκαηα πνπ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο δελ έρνπλ αθφκε επηιπζεί, θαζψο 

θαη ζνβαξέο απνθιίζεηο ζην εχξνο ηνπ έξγνπ, λα πξνθχπηνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

νκαιή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ επηρείξεζε δέθηε (Agile FRD, 2007). 

 

5.2 Γηαρείξηζε θηλδύλνπ 

 

ηα πιαίζηα ελφο έξγνπ πινπνίεζεο ERP ζπζηήκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ αλαδηνξγάλσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ είηε 

πηνζεηψληαο ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπ ινγηζκηθνχ είηε πινπνηψληαο ζ‟ απηφ 

κία εθ ησλ πξνηέξσλ αλαζρεδηαζκέλε δηαδηθαζία (Esteves θαη Pastor, 2001). 

Η εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε SAP ζε κηα κεγάιε εηαηξεία επηθέξεη πνιιέο 

αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαζψο επίζεο θαη ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. Οπφηε είλαη επηβεβιεκέλε 

ε θαηαλφεζε ηεο αληίιεςεο ησλ επεξρφκελσλ αιιαγψλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ απαηηνχκελσλ παξεκβάζεσλ, πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ θαιχηεξε θαη 

νκαιφηεξε κεηάβαζε ζην λέν ηξφπν ιεηηνπξγίαο (Skok θαη Döringer, 2001). 

Η Γηεχζπλζε έξγνπ ζε θάζε πινπνίεζε ζα πξέπεη λα νξγαλψλεη κηα εηδηθή 

νκάδα δηαρείξηζεο αιιαγψλ πνπ ζα πεηπραίλεη ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ. Καηά 

ηελ έλαξμε ηνπ θάζε έξγνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπζηεκαηηθή θαη 
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νξγαλσκέλε θαηαγξαθή ησλ θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο θαζψο θαη ησλ 

ελεξγεηψλ αληηκεηψπηζήο ηνπο (risk assessment) (Hicks, 1997). 

Η αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ είλαη ην ζηάδην φπνπ εθηηκάηαη ε πηζαλφηεηα 

εθδήισζεο ηνπ εληνπηζκέλνπ θηλδχλνπ θαη ην αληίθηππν πνπ ζα έρεη ζην έξγν 

αλ πξαγκαηηθά εθδεισζεί. Δίλαη έλαο ηξφπνο λα θαζνξηζηεί ε βαξχηεηα ηνπ 

θηλδχλνπ θαη κε βάζε απηφ λα ηαμηλνκεζνχλ φινη νη θίλδπλνη πνπ 

εληνπίζηεθαλ. 

ηελ πνξεία πινπνίεζεο δηαθφξσλ έξγσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ 

έρνπλ θαηαγξαθεί ζρεηηθνί θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ηαμηλνκεκέλα σο εμήο (Skok θαη Döringer, 2001), 

(Kawalek θαη Wood-Harper, 2002): 

 ηφρνη Έξγνπ : Σν έξγν είλαη πνιχ κεγάιν θαη είλαη δχζθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε απνηέιεζκα αλ ην έξγν απνηχρεη, λα ππάξρεη θαη 

ε πηζαλφηεηα απνηχρεη θαη ε επηρείξεζε. Πνιιέο θνξέο ε ιεηηνπξγηθή 

πνιππινθφηεηα κηαο εηαηξείαο είλαη εκπφδην ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

ελψ άλζξσπνη θιεηδηά πνπ γλσξίδνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

εηαηξείαο ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο ηνπο γηα νπνηαδήπνηε ιφγν ζα 

δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα. 

 

 Δπηρείξεζε : ην πξφγξακκα αιιάδεη ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο ησλ 

ρξεζηψλ θαη νη λέεο δηαδηθαζίεο θαη ην λέν ζχζηεκα κπνξεί 

απνδεηρζνχλ πνιχ κεγάιε αιιαγή, νη ρξήζηεο δελ ζα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε ηέηνην βαζκφ αιιαγήο. 

Δπίζεο Σν hardware κπνξεί λα απνδεηρζεί αδχλαην λα ρξεζηκνπνηεζεί 

επηηπρψο εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ θαη πξνβιήκαηα ινγηζκηθνχ (bugs) 

κπνξεί λα θαζπζηεξήζνπλ ή εκπνδίζνπλ ηελ πινπνίεζε (Umble θαη Umble, 

2001). 

Πξνζέγγηζε - Οξγάλσζε Έξγνπ : ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ δελ είλαη ζαθψο 

νξηζκέλν θαη ζπκθσλεκέλν, θαη κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην έξγν λα είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξν απφ φηη αλακελφηαλ ελψ παξάιιεια νη ξφινη ησλ 
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ζπκκεηερφλησλ δελ είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλνη θαη έηζη κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

επηθαιχςεηο, παξαιήςεηο θαη δηακάρεο (Nah et al., 2001). 

πρλά θαηά ηελ πνξεία δηαπηζηψλεηαη φηη ην έξγν δελ ζα απνδψζεη φιεο ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ , ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ (transactions) θαη ην 

επίπεδν ησλ αιιαγψλ λα έρνπλ ππνηηκεζεί ,λα κελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα 

απαξαίηεησλ ζηειερψλ, θαη γεληθφηεξα ην έξγν λα είλαη πνιχ ζχλζεην γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί (Huang θαη Palvia, 2001). 

Δκπεηξία, Δθπαίδεπζε & Τπνζηήξημε : Οη ρξήζηεο δελ είλαη ζρεηηθνί κε ηελ 

ηερλνινγία θαη πνιιέο θνξέο ε αληίζηαζε ησλ ρξεζηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην έξγν κπνξεί λα 

θαζπζηεξήζεη ηελ πινπνίεζε θαη παξάδνζε (Aladwani, 2001). 

Γηα λα γίλεη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ πνπ επξφθεηην λα επέιζνπλ ζε 

κία εηαηξεία ε νπνία ζα εγθαηαζηήζεη ην SAP είλαη ρξήζηκν λα απαληψληαη 

θάπνηα εξσηεκαηνιφγηα ,θαη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο λα βξίζθεηαη ν ηξφπνο 

γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή κεηάβαζε απφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα ζην SAP. 

Έλα ελδεηθηηθφ εξσηεκαηνιφγην είλαη ην παξαθάησ: 

Α/Α  Θεματική Περιοχή  Ερώτηση  

1  Υφιςτάμενη κατάςταςη  Σε ποιο βαθμό οι Διευθυντζσ πιςτεφουν ότι τα 
οφζλη τησ αλλαγήσ θα είναι περιςςότερα και 
θα αντιςταθμίςουν το γενικό κόςτοσ τησ μζχρι 
ςτιγμήσ υλοποίηςήσ τησ;  

2  Σαφήνεια  Ζχουν προςδιοριςτεί με ςαφήνεια οι νζοι 
ρόλοι και αρμοδιότητεσ των τμημάτων;  

3  Υπεφθυνοι καθοριςμοφ 
διαδικαςιών  

Πόςο ςίγουροι και ενθουςιώδεισ είναι οι 
υπεφθυνοι διαδικαςιών με την επερχόμενη 
αλλαγή;  

4  Υπεφθυνοι αλλαγήσ  Οι υπεφθυνοι αλλαγήσ ζχουν τα απαραίτητα 
προςόντα ώςτε να υλοποιήςουν την αλλαγή;  

5  Ανταπόκριςη  Πόςο ικανοί είναι οι Διευθυντζσ να χειριςτοφν 
το βαθμό αντίςταςησ των Τμηματαρχών;  

6  Οργανωτική δομή  Είναι αναγκαία η οργανωτική αλλαγή ςε 
επίπεδο διοικητικοφ προςωπικοφ;  

7  Επικοινωνία  Ο ςκοπόσ τησ αλλαγήσ είναι κατανοητόσ ςτο 
προςωπικό;  
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8  Εκπαίδευςη και 
επιμόρφωςη  

Ζχει ςυμπεριληφθεί ζνα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα ςτον ςχεδιαςμό του πλάνου 
υλοποίηςησ τησ αλλαγήσ;  

9  Τρόποσ Διοίκηςησ  Η υπάρχουςα νοοτροπία διοίκηςησ θα 
μπορζςει να εναρμονιςτεί με τα νζα δεδομζνα 
που θα επιφζρει η αλλαγή;  

10  Στόχοι / Στοχοθεςία  Το προςωπικό ςυμμετζχει ςτη διαδικαςία 
ςτοχοθεςίασ για τισ ομάδεσ εργαςίασ ςτισ 
οποίεσ ανήκει;  
 

11  Κίνητρα και 
επιβράβευςη  

Ζχει ςυμπεριληφθεί ζνα πλαίςιο παροχήσ 
κινήτρων ςτο ςχεδιαςμό του πλάνου 
υλοποίηςησ τησ αλλαγήσ;  

12  Εξωτερικοί παράγοντεσ  Το ζργο υλοποίηςησ τησ αλλαγήσ είναι 
εκτεθειμζνο ςε εξωτερικοφσ παράγοντεσ οι 
οποίοι μποροφν να επιδράςουν αρνητικά;  

13  Πλάνο υλοποίηςησ  Πόςο πλήρεσ είναι το πλάνο υλοποίηςησ;  

14  Εταιρική κουλτοφρα  Σε ποιο βαθμό η επερχόμενη αλλαγή θα 
ευθυγραμμιςθεί με την υπάρχουςα εταιρική 
κουλτοφρα;  

 
Δηθόλα 11: Δξσηεκαηνιόγην δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο ζην ζύζηεκα SAP 

 

 

5.3 Πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζε  

 

Δθαξκφδνληαο ηε κεζνδνινγία ASAP γηα ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ ππάξρεη 

κεγάινο θίλδπλνο λα παξνπζηαζηνχλ δηάθνξα πξνβιήκαηα. Απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη κηα νκάδα δηαζθάιηζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ 

απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ. Η νκάδα απηή έρεη επζχλε λα επηηεπρζεί ε 

ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ-αηφκσλ ηφζν ζηα ηερληθά ζέκαηα φζν θαη ζηα 

ζέκαηα ησλ ζπκβνχισλ. 

Η απφδνζε απηήο ηεο νκάδαο θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

μεπεξληνχληαη ηα δηάθνξα εκπφδηα, επηηπγράλνληαη νη επηκέξνπο ζηφρνη, 

ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ θαη κε 

ην πξνθαζνξηζκέλν θφζηνο, ρξεζηκνπνηείηαη ε ζσζηή αξρηηεθηνληθή δνκή , θαη 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην έξγν (Hicks θαη Stecke, 1995). 
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Βάζε ηεθκεξηψζεσλ ππάξρνπλ δηάθνξνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε 

λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο επηηπρίαο ή απνηπρίαο. Μηα 

απνδεθηή πξφηαζε είλαη απηή ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ζε έμη επίπεδα πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ αλάιπζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ησλ επηκέξνπο θαηαζηάζεσλ. ηνλ αθφινπζν πίλαθα 

παξαηίζεληαη κε πνζνζηά νη θαηεγνξίεο επηηπρίαο/απνηπρίαο (Esteves θαη 

Pastor, 2001), (Umble θαη Umble, 2001). 

 

Καηαζηάζεηο Δπηηπρίαο/ Απνηπρίαο Πνζνζηό 

% 

Καηαζηξνθηθή Απνηπρία: αξλεηηθή επίδξαζε 3 

Δκθαλήο Απνηπρία: ζεκαληηθή αμία 12 

Με εκθαλήο Απνηπρία: κηκείηαη ηελ επηηπρία 13,5 

Με εκθαλήο Δπηηπρία: ζπλδπαζκόο ζπνξαδηθώλ 

θαη ζπζηεκαηηθώλ εθαξκνζκέλσλ πξαθηηθώλ 

16,5 

Δκθαλήο Δπηηπρία: εκθαλήο επίηεπμε ζηόρσλ 41,5 

Καζαξή Δπηηπρία: νη θαιύηεξεο εθαξκνζκέλεο 

πξαθηηθέο 

13,5 

 
Δηθόλα 12: Καηεγνξίεο επηηπρίαο/απνηπρίαο κηαο πινπνίεζεο ζε πνζνζηά 

 

 

Δπηπξφζζεηα θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ ζελάξηα επηηπρίαο/απνηπρίαο 

δηέπνληαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξίζηεθα: 

 Απνηέιεζκα: απηφ αλαθέξεηαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ επηηπγράλνληαη ή 

απνηπγράλνπλ. 

 Σππηθά ζελάξηα: απηά είλαη παξαδείγκαηα απφ θαηαζηάζεηο πνπ 

απεηθνλίδνπλ πσο νη ζηφρνη επηηπγράλνληαη ή απνηπγράλνπλ. 



 

Γεσξγάθεο Δπάγγεινο  117 ΜΓΔ-ΟΠ   

 Αηηίεο: απηέο δίλνπλ ζηνηρεία αηηηνιφγεζεο γηαηί έλαο ζηφρνο 

επηηεχρζεθε ή απέηπρε. 

 Πξφνδνο δηαδηθαζηψλ: δίλεη εηθφλα εάλ κία επηηπρία ή απνηπρία είλαη 

αλαγλσξίζηκε ζε εμσηεξηθνχο παξαηεξεηέο. 

 

5.3.1 Καηαζηξνθηθή απνηπρία 

 

Απηφ απνηειεί ην ζελάξην απνηπρίαο ηνπ νπνίνπ ε αξλεηηθή επίδξαζε 

επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ θαη απμάλεη ηα θφζηε 

ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο ASAP (Stewart θαη 

Gable, 1999). 

ελάξηα θαηαζηξνθηθήο απνηπρίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Οη επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο νδεγνχλ ζε κε απαξαίηεηε 

παξακεηξνπνίεζε θαη ζε πνιχπινθε ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Η νκάδα ειέγρνπ δίλεη έκθαζε κφλν ζε θξίζηκα ηερληθά ζέκαηα φπσο ν 

αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ εγθαηάζηαζεο 

 Ξαθληθή αιιαγή ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ επηθέξεη καδηθή 

αιιαγή ζηε ζπλνιηθή παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Η νκάδα ειέγρνπ ππνηηκά ηηο αλαιχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

αιιαγψλ, νη νπνίεο αιιαγέο κεηέπεηηα αλαγλσξίδνληαη σο πην 

πνιχπινθεο απφ ην αλακελφκελν θαη επεξεάδνπλ βαζηθέο 

παξακεηξνπνηήζεηο ηνπ ήδε αλαπηπγκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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5.3.2 Δκθαλήο Απνηπρία 

 

Απηή απνηειεί ην ζελάξην απνηπρίαο θαηά ην νπνίν ηνπιάρηζηνλ κία 

δηαδηθαζία – ζηφρνο δελ θαηάθεξε λα επηηεπρζεί θαη νδεγεί ζπλνιηθά ην έξγν 

ζε εκθαλή απνηπρία. Απηή ε απνηπρία νθείιεηαη θπξίσο είηε ζε θαζπζηέξεζε 

θάπνηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ή ζηελ δεκηνπξγία επηπξφζζεηεο εξγαζίαο γηα 

ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Δπηπξφζζεηα κηα ηέηνηα απνηπρία κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε αλεπαξθείο απαηηήζεηο εμαηηίαο δηαθσληψλ κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη 

ησλ ζπκβνχισλ (Stewart θαη Gable, 1999).  

ελάξηα εκθαλνχο απνηπρίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Η νκάδα ειέγρνπ ηνπ έξγνπ απνξξίπηεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

επηινγψλ παξακεηξνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ 

πιήξε αλάιπζε 

 Οη επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο (Business Blueprint) ππνδεηθλχνπλ 

απαηηήζεηο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλεο πεγέο. 

 Η νκάδα εθαξκνγήο – αλάπηπμεο παξαβιέπεη δηαδηθαζίεο αλάιπζεο 

θαη κνληεινπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ, κε απνηέιεζκα λα εκπιέθεηαη ζε 

λέα πξνβιήκαηα αξγφηεξα 

 Η νκάδα εθαξκνγήο – αλάπηπμεο παξαβιέπεη δηαδηθαζίεο 

κνληεινπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ ρξεζηκνπνηψληαο άιιεο 

ππνδεέζηεξεο άιια φρη επαξθείο. 

 

5.3.3 Με εκθαλήο απνηπρία 

 

Απεπζχλεηαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα ή θαη 

παξαπάλσ απφ ηα αθφινπζα: 
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 Απφθιηζε απφ ηε ηηο βαζηθέο πξαθηηθέο, ηα εξγαιεία θαη ηα πξφηππα 

ηεο κεζνδνινγίαο ASAP 

 Πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαδηθαζία απφ πιεπξάο ηνπ πειάηε 

θαη ησλ ζπκβνχισλ πινπνίεζεο 

 Πξνζαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ρσξίο πξνζαξκνγή ησλ ζπλαθψλ 

εξγαιείσλ 

 Σάζε λα παξαβιέπνληαη δηαδηθαζίεο ρσξίο ζπγθεθξηκέλε αηηηνιφγεζε 

 πνξαδηθή ή κεδακηλή ρξήζε ησλ απαηηνχκελσλ 

πξαθηηθψλ/δηαδηθαζηψλ βάζε κεζνδνινγίαο 

 Σάζε παξνπζίαζεο ησλ πξνηχπσλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο σο 

πεξηνξηζκφ γηα ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ειεπζεξία ησλ αηφκσλ 

Δπίζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαηαηάζζεηαη ε πεξίπησζε φπνπ ε 

Οκάδα Διέγρνπ ππεξεθηηκά ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαζψο θαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο εμαηηίαο θάπνησλ 

ηδηαίηεξσλ κεραληζκψλ είηε ιφγσ θαθήο δηαπξνζσπηθήο ζρέζε κε ηα 

εκπιεθφκελα κέιε . 

 

5.3.4 Με εκθαλήο Δπηηπρία 

 

Απηή είλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε δηαδηθαζία είλαη κηα ζχλζεζε 

ζπζηεκαηηθψλ θαη ζπνξαδηθψλ εθαξκνγψλ ηεο κεζνδνινγίαο ASAP κε κέζν 

φξν πςειφηεξν απφ ηηο απαηηήζεηο θαη ρσξίο εκθαλή πξνβιήκαηα πφξσλ θαη 

ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ. Γηα ηνπο παξαηεξεηέο ππάξρεη δπζθνιία δηάθξηζεο 

κεηαμχ ηεο κε εκθαλνχο απνηπρίαο θαη ηεο κε εκθαλνχο επηηπρίαο γηαηί θαη νη 

δχν πεξηπηψζεηο κπνξεί λα έρνπλ εθαξκφζεη παξαπιήζηεο πξαθηηθέο θαη ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηα δείγκαηα πνπ ιακβάλνπλ λα είλαη ηζνδχλακα. Ο ηξφπνο 

δηαρσξηζκνχ κεηαμχ απηψλ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ είλαη ε αλάιπζε ησλ 

κεηξήζεσλ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαζψο θαη ηεο πινπνίεζεο θάπνησλ 
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επηρεηξεζηαθψλ ζελαξίσλ, θαη ηέινο ησλ ηειηθψλ θνζηνινγηθψλ επηπηψζεσλ 

ζην ππφινηπν έξγν (Boehm, 2003), (Thorp, 1999). 

 

5.3.5 Δκθαλήο Δπηηπρία 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ επηηχρεη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ ηεζεί σο ζηφρνη θαη πνιινί απφ ηελ νκάδα 

εξγαζίαο ην γλσξίδνπλ. Η επηηπρία απηή δελ νθείιεηαη κφλν ζηελ απνδνρή ηεο 

κεζνδνινγίαο ASAP. Μηα εκθαλήο επηηπρία ζπλήζσο (Curran θαη Lad, 2000): 

 Κάλεη αηζζεηή δηαθνξά ζηε δσή ηεο νκάδαο εξγαζίαο θαζψο γίλεηαη 

ζπλδπαζκφο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ηεο κεζνδνινγίαο θαη 

πξνζσπηθψλ ήδε δνθηκαζκέλσλ πξαθηηθψλ 

 Δκπεξηέρεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηε λέσλ δηαδηθαζηψλ ζηελ ππνζηήξημε 

ησλ θπξίσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κεζνδνινγίαο ASAP,  ζε φηη αθνξά ηηο 

απαηηήζεηο, ηε κνληεινπνίεζε, θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

ζπλέπηεο. 

 Καζηζηά ηνλ νξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ γηα επηβεβαηψζεηο θαη ειέγρνπο 

πηζηνπνίεζεο. 

 Δκπεξηέρεη άηνκα κε πςειφ εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν 

Όια απηά ηα ζηνηρεία ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζσζηνχ αξρηηεθηνληθνχ 

ζρεδηαζκνχ, πην ζηαζεξνχ, κε νινθιεξσκέλεο απαηηήζεηο, ηθαλνπνηεκέλνπο 

πειάηεο θαη θφζηε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

5.3.6 Καζαξή επηηπρία 

 

Οη δηαδηθαζίεο, ζε απηή ηε πεξίπησζε, ηεξήζεθαλ φιεο βάζε ησλ βέιηηζησλ 
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πξαθηηθψλ ηεο κεζνδνινγίαο θαη απνξξένπλ πιένλ ζεκαληηθά νθέιε ζηνλ 

νξγαληζκφ. Όια εθαξκφζηεθαλ ζηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν πνπ απαηηνχληαλ απφ 

ηελ νκάδα εξγαζίαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP. 

Μηα ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζία δελ αιιάδεη κηθξέο δηαδηθαζίεο αιιά επεξεάδεη 

ζεκαληηθά κεγάιεο θιίκαθαο δηαδηθαζίεο παξακεηξνπνίεζεο. 

Πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ επίηεπμε δχζθνισλ πινπνηήζεσλ θαη απαηηεί 

ζπλέπεηα απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο αιιά θαη κεγάιε εκπεηξία (Daneva, 2003). 

 

5.3.7 ελάξηα απνηπρίαο 

 

ηε ζπλέρεηα ζα παξαζέζνπκε θάπνηα απφ ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο παξακεηξνπνίεζεο ελφο λένπ 

πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ SAP, 

θαζψο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο είηε γηα ηελ απνθπγή είηε γηα ηελ επίιπζε ηνπο. 

 

5.3.7.1 Ανεπαπκήρ ηεκμηπίωζη 

 

Έλα ζχλεζεο ζελάξην πνπ αληηκεησπίδεη έλαο ζχκβνπινο θαηά ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ελφο έξγνπ είλαη ε θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πειάηε. Έλαο λένο πειάηεο έρεη επηιέμεη λα εγθαηαζηήζεη έλα λέν ζχζηεκα 

SAP ERP ζηελ επηρείξεζε ηνπ θαη ν ζχκβνπινο νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη θαη 

λα θαηαγξάςεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε γηα ην πψο ζέιεη λα πινπνηεζεί 

ην λέν ζχζηεκα. Ο ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί πφηε 

έρεη ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηελ δνκή ηεο πινπνίεζεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο (Skok θαη Döringer, 

2001).  

Καηά ηε δηάξθεηα φκσο ησλ δνθηκψλ πινπνίεζεο (User‟s Acceptance Testing) 

δηαπηζηψλνπκε φηη ην ζχζηεκα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, ν 

νπνίνο είλαη δπζαξεζηεκέλνο κε ηε ρξήζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. 
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Η αζηνρία απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δχν βαζηθνχο παξάγνληεο. Η πξψηε 

πεξίπησζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν ζχκβνπινο δελ έθαλε ζσζηή θαηαγξαθή 

ησλ απαηηήζεσλ ή ε απνηχπσζή ηνπο ζην Βηβιίν Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ 

(Business Blueprint) δελ έγηλε επαξθψο. Έλαο δεχηεξνο ιφγνο απνηπρίαο 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν ζχκβνπινο δελ θαηέγξαςε ηηο ζπλζήθεο ηνπ ήδε 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα πξνρσξήζεη ζε κηα ζηαδηαθή θαη 

ηεθκεξησκέλε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε 

απηέο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχλ θαη νη ηειηθνί 

ρξήζηεο (πειάηεο) λα θαηαλνήζνπλ θαιιίηεξα ηε κεηάβαζε ζην λέν ζχζηεκα 

αθφκα θαη κε ηε ρξήζε δνθηκαζηηθψλ ζελαξίσλ βγαικέλα απφ ην 

πξνεγνχκελν ζχζηεκα (Kawalek θαη Wood-Harper, 2002), (Σζηξίγγνο, 2005). 

 

5.3.7.2 Ανεπαπκήρ Παπάθεζη Απαιηήζεων Πελάηη 

 

Πνιιέο θνξέο ν πειάηεο, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν πειάηεο απνηειεί 

έλαλ Γεκφζην Οξγαληζκφ, νη απαηηήζεηο θαη νη πξνδηαγξαθέο (ηεθκεξίσζε) 

πνπ ζέηεη γηα ην πξνο πινπνίεζε ζχζηεκα είλαη είηε αλεπαξθείο είηε δελ είλαη 

ζσζηά ζπληαγκέλεο ψζηε λα απνηππψλνπλ μεθάζαξα ηηο αλαγθαίεο 

δηαδηθαζίεο, πεξηνξηζκνχο, αιιειεμαξηήζεηο θαη πξνζεζκίεο. Ωο απνηέιεζκα 

απηήο ηεο ραψδνπο θαηάζηαζεο είλαη ν ζχκβνπινο πινπνίεζεο λα κελ έρεη 

ζσζηή θαη μεθάζαξε εηθφλα γηα ην ζχζηεκα πνπ πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη θαη 

ελ ηέιεη ζε επίπεδν δνθηκψλ ην ζχζηεκα λα κελ ηθαλνπνηεί  ή λα ηθαλνπνηεί 

ζην ειάρηζην ηα απαηηνχκελα ζελάξηα πινπνίεζεο (Stefanou, 1999). 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ν ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίζεη άκεζα ηελ δπζθνιία ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη λα 

βαζηζηεί ζηηο αξρέο ηεο εθηθηφηεξεο ιχζεο, ηεο αλαγθαηφηεηαο, ηεο ζπλέπεηαο, 

ηεο πιεξφηεηαο, ηεο πξνηεξαηφηεηαο, ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αληρλεπζηκφηεηαο. 

Πξέπεη λα ζρεδηάζεη κηα ηθαλή θαη ιεηηνπξγηθή νκάδα πινπνίεζεο κε απψηεξν 
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ζθνπφ λα θάλεη κηα πιήξε θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ κε ηε ρξήζε πηλάθσλ 

εξγαζηψλ (task lists).  

Δπίζεο ρξήζηκε ζα ήηαλ θαη ε ρξήζε δηαγξακκάησλ ξνψλ (workflows), ε 

ζπγθέληξσζε αλαθνξψλ θαη εληχπσλ, ε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ κε ην ζχζηεκα εθαξκνγψλ (other interfaces). Βέβαηα ζπλεηή 

ζα ήηαλ θαη επηπιένλ παξαθνινχζεζε φιεο ηεο πινπνίεζεο κε δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο γηα πιεξέζηεξν έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο εηδηθά 

ζε πεξηπηψζεηο κεγάισλ πινπνηήζεσλ φπνπ ν θίλδπλνο θαθνχ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ είλαη πςειφο. 

 

5.3.7.3 Αζηοσία εθαπμογών ηος ζςζηήμαηορ 

 

Καηά ηελ δνθηκή ή αθφκε, θαη κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

θαηά ηε ζπληήξεζε είλαη πνιχ πηζαλφλ λα δηαπηζησζνχλ ζην ζχζηεκα 

δηάθνξα ιάζε φπσο ιαζεκέλεο εγγξαθέο, εζθαικέλεο ελεκεξψζεηο, 

απνηπρίεο εθηέιεζεο εθαξκνγψλ (transactions), θ.α. Σα πξνβιήκαηα απηά 

κπνξεί λα έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα απιά ηελ δπζαξέζθεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηφο ή αθφκε ηε ζεκαληηθή απψιεηα νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην 

ζχζηεκα. Σα ιάζε φκσο απηά δελ νθείινληαη ζε εζθαικέλε 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά ζε αζηνρίεο ησλ ίδησλ ησλ βαζηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο (bugs) (Esteves θαη Pastor, 2001).  

Γηα λα επηιπζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα φ ζχκβνπινο πινπνίεζεο ζα πξέπεη 

λα έξζεη άκεζα ζε επαθή κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία (π.ρ. SAP A.G.) θαη 

λα αλαδεηήζεη ιχζεηο. Η ιχζε κπνξεί λα είλαη είηε απιά ε πινπνίεζε θάπνησλ 

πεξαηηέξσ εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ βάζε εηδηθψλ ηεθκεξηψζεσλ (OSS notes) ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο, είηε ε εγθαηάζηαζε λέσλ ελεκεξσκέλσλ 

πξνγξακκάησλ (transactions) ηα νπνία επίζεο ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία. Δλ ηέιεη αλ δελ επηιπζεί ην πξφβιεκα ζα θιεζεί 

εηδηθφ ηερληθφο γηα λα αλαπηχμεη ηελ θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ. 
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5.3.7.4 Αζηοσία εθαπμογών ππογπαμμαηιζηή 

 

Δθηφο απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε ππάξρεη άιιε κία αηηία ε νπνία 

κπνξεί λα επηθέξεη είηε εζθαικέλε εγγξαθή είηε απψιεηα δεδνκέλσλ ζην 

ζχζηεκα. Καηά ηελ πινπνίεζε φπσο έρνπκε αλαθέξεη ζηα θεθάιαηα 

κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο θαινχκαζηε λα αλαπηχμνπκε θάπνηεο custom 

εθαξκνγέο είηε γηα λα εθηεινχλ θάπνηεο ελέξγεηεο ζην ζχζηεκα είηε λα 

εθηππψλνπλ θάπνηεο αλαθνξέο. Σελ πινπνίεζε απηψλ ησλ εθαξκνγψλ ηελ 

πξαγκαηνπνηνχλ εηδηθνί πξνγξακκαηηζηέο SAP (ABAP) θαηφπηλ νδεγηψλ πνπ 

έρνπλ ιάβεη απφ ηνλ ζχκβνπιν πινπνίεζεο. Λάζε είηε ζηηο νδεγίεο ηνπ 

ζπκβνχινπ είηε ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή επηθέξνπλ αξλεηηθέο 

ζπλέπηεο ζηα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο (Esteves θαη Pastor, 2001). 

Ο ζχκβνπινο θαηφπηλ επηζήκαλζεο απφ ηνλ πειάηε ζα πξέπεη λα εληνπίζεη 

άκεζα ηελ αηηία θαη λα πξνβεί ζε άκεζε δηφξζσζε ησλ εζθαικέλσλ 

πξνγξακκάησλ αιιά θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ είραλ ήδε επεξεαζηεί ζην 

ζχζηεκα. Έπεηηα ζα πξέπεη λα πξνβεί θαη ζε αιιεπάιιειεο δνθηκέο (User 

Acceptance Testing) γηα λα πηζηνπνηήζεη φηη δελ ζα επαλαιεθζεί. 

 

5.3.7.5 Απώλεια ζςμβοςλεςηικήρ ςποζηήπιξηρ 

 

Η πινπνίεζε ελφο έξγνπ έρεη μεθηλήζεη θαη νη ζχκβνπινη έρνπλ θαηαγξάςεη ηηο 

απαηηήζεηο θαη έρνπλ πξνβεί ζηελ έλαξμε ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Αλαπηχζζνπλ εθαξκνγέο θαη αλαθνξέο, εγθαζηζηνχλ ηηο 

απαηηνχκελεο δνκέο ζην ζχζηεκα θαη πξνβαίλνπλ ζε δνθηκέο πινπνίεζεο. Οη 

πξνζεζκίεο φκσο γηα δηάθνξνπο ηδηαίηεξνπο ιφγνπο (π.ρ. κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε) έρνπλ παξέιζεη ή αλάδνρνο εηαηξία 

ζπκβνχισλ απνθαζίδεη λα απνζπξζεί απφ ην έξγν. Ωο ζπλέπεηα 

θαηαιήγνπκε λα έρνπκε έλα ζχζηεκα κε ειιηπή παξακεηξνπνίεζε αιιά θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν, έρνπκε ειιηπή ηεθκεξίσζε γηα ηελ πξφνδν ηεο 
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παξακεηξνπνίεζεο κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο απνρψξεζεο ησλ ζπκβνχισλ 

(Mandal θαη Gunasekaran, 2002). 

Αλ θαη ε επαλεθθίλεζε ηεο παξακεηξνπνίεζεο κε λένπο ζπκβνχινπο είλαη 

αξθεηά δχζθνιή (ρξεηάδνληαη άηνκα κε αξθεηή εκπεηξία) σζηφζν δελ ηελ 

θαζηζηά ηίπνηα αδχλαηε. Τπάξρνπλ δηάθνξα ζεκεία εληνπηζκνχ φπνπ 

κπνξνχλ νη λένη ζχκβνπινη λα αληρλεχζνπλ κέρξη πνην ζεκείν έρεη επηηεπρζεί 

ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπηπιένλ γηα λα απνθεχγνληαη ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο ζα ήηαλ ζπλεηφ λα 

ππάξρνπλ ζαθείο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο πξνζεζκίεο νξηζκέλεο ζηελ 

ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε, κε ηελ επηβνιή ζαθψο νξηζκέλσλ ξεηξψλ ζε 

φπνηα πεξίπησζε παξαβίαζήο ηνπο. Σέινο θάησ απφ ηε φπνηα ιήμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο λα απαηηείηαη ε παξάδνζε πιήξνπο γξαπηήο ηεθκεξίσζεο γηα 

ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο. 
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6 Μειέηε Πεξίπησζεο Παξακεηξνπνίεζεο 

πζηήκαηνο: Δγθαηάζηαζε ηνπ 

πζηήκαηνο ERP SAP R/3 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ην ζελάξην ηεο κεηάβαζεο κηαο εηαηξίαο 

απφ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην ζχζηεκα SAP θάλνληαο ρξήζε ηεο 

κεζνδνινγίαο ASAP πνπ παξνπζηάζζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Θα 

παξνπζηαζηνχλ ηα βήκαηα απφ ην αξρηθφ βήκα ηεο απφθαζεο γηα κεηάβαζε 

ζε λέν ζχζηεκα, ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ, ησλ βεκάησλ πινπνίεζεο έσο ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα θαη ηελ απνηίκεζε ηεο πινπνίεζεο 

. 

6.1 Η απόθαζε - Οη ζηόρνη 

 

Σν πξνγελέζηεξν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο εηαηξίαο ήηαλ ην J.D 

EDWARDS. Απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2005 έσο θαη ζήκεξα είλαη ην χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP) SAP R/3.  

Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ήηαλ:  

 ε κείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο,  

ε νπνία φπσο είρε ππνινγηζζεί ζα πξνέθππηε απφ ηε κείσζε πξνζσπηθνχ 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο,  

 ν θαιχηεξνο έιεγρνο θαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη 

ζηελ δηάζεζή ηεο ε εηαηξία αιιά θαη ε δηαθάλεηα ηεο πιεξνθνξίαο. 
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Σν λέν ζχζηεκα ERP ηεο εηαηξίαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ εμαγσγή 

έγθπξσλ θαη έγθαηξσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ θαηάιιειε θαηεγνξηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

αγνξψλ ηεο εηαηξίαο ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ. 

Δπίζεο έλαο αθφκα ζηφρνο ήηαλ λα ζηακαηήζεη λα εκθαλίδεηαη ε αλάγθε γηα 

ηελ αλάπηπμε λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηηο απμαλφκελεο 

απαηηήζεηο ελφο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο φπσο ην SAP 

R/3. 

Η ιχζε ηνπ SAP επηιέρζεθε απφ ηελ αξρή θαζψο είλαη ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε κεηξηθή εηαηξία ηνπ 

νκίινπ θαη φιεο νη ππφινηπεο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ. Παξάιιεια ππήξρε έλα 

κεγάιν έξγν (project) ην νπνίν μεθίλεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 θαη δηήξθεζε 

πεξίπνπ δχν ρξφληα (GSAP) κε ζηφρν ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ SAP ησλ 

εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

 

6.2 Πξνγξακκαηηζκόο έξγνπ 

 

Η νξζή πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP απνηειεί απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα ηε 

καθξνρξφληα επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα επηηεπρζεί γνξγή θαη νξζή 

πινπνίεζε απαηηείηαη απζηεξή δηαδηθαζία θαζψο θαη πξνζήισζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Η 

πξνεηνηκαζία ηεο πινπνίεζεο πεξηειάκβαλε δχν βαζηθέο ελέξγεηεο: 

 Οξγάλσζε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο. 

 Αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο. 

Η δνκή ηεο νκάδαο πινπνίεζεο δηακνξθψζεθε κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ 

project. Οκάδεο έξγνπ (project teams), νη νπνίεο επηθεληξψζεθαλ θαη 

εθηέιεζαλ ηα βαζηθά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. Ο ππεχζπλνο θάζε νκάδαο έξγνπ 

ήηαλ έλαο Manager ηεο εηαηξίαο, ν νπνίνο αθηέξσλε ζεκαληηθφηαην ρξφλν ζην 
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έξγν πινπνίεζεο. Τπήξρε επίζεο ππεχζπλνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο έξγνπ, 

ν νπνίνο αζθνχζε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν. 

Σν πξφγξακκα πινπνίεζεο θαηαξηίζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο 

ζπκβνχινπο. Πεξηειάκβαλε φιεο ηηο απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ήηαλ 

θαηάιιεια δνκεκέλν ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ. Πξψην ζηάδην  

ήηαλ ε θαηαγξαθή ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο (έληππα, αξρεία, ινγηζκηθφ, 

ζπζηήκαηα Η/Τ , δίθηπα) θαη ε απνηχπσζε ηνπο έηζη ψζηε λα ειεγρζεί εάλ 

κπνξνχλ λα «κεηαθεξζνχλ» ζην θαηλνχξην ζχζηεκα. 

Η εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ήηαλ θξίζηκε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή. Δάλ νη 

ρξήζηεο δελ έρνπλ πιήξε γλψζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα ην 

ρξεζηκνπνηνχζαλ αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ζην ειάρηζην βαζκφ κε 

απνηέιεζκα ηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα. Η αλψηαηε δηνίθεζε απνδέρηεθε ηελ 

αλάγθε γηα πιήξε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη λα θαηαλέκεη επαξθή πνζά 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα εθπαίδεπζε. Δθηφο ηεο αξρηθήο 

εθπαίδεπζεο, απαηηήζεθε εθπαίδεπζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη 

ζπλερείο επαθέο κε άιινπο ρξήζηεο αιιά θαη εηδηθά άηνκα γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. 

Η εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ πεξηειάκβαλε δηαθνξεηηθά ζηάδηα, φπσο: 

 Η γεληθή εηζαγσγή ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο,  

 ε εθπαίδεπζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ππνζηεξίδεη ην 

ζχζηεκα,  

 ε ιεπηνκεξήο εθπαίδεπζε ζηηο νζφλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηα βήκαηα 

πνπ εθηειεί ν θάζε ρξήζηεο,  

 ε εθπαίδεπζε ζηα εξγαιεία ηνπ ζπζηήκαηνο θ.η.ι. 

Όιν ην έξγν (project) ιάκβαλε ρψξα παξάιιεια κε ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο 

θαη φζνη ζπκκεηείραλ ζε απηφ έπξεπε λα κνηξάδνπλ ην ρξφλν ηνπο κεηαμχ ηνπ 

έξγνπ (project) θαη ησλ ππνινίπσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Απηφ ην γεγνλφο 

δπζθφιεπε ηελ φιε δηαδηθαζία θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο κεηαθξαδφηαλ ζε 
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απμεκέλν φγθν δνπιεηάο. Η γξήγνξε ελζσκάησζε ελφο ERP ζπζηήκαηνο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ πξφηεξν ζρεδηαζκφ θάζε επηρείξεζεο θαη νη λέεο 

ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο θαη πξνζθέξνπλ ζίγνπξα, 

αλ πηνζεηεζνχλ ζσζηά, αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

6.3 Απνηύπσζε ησλ Τθηζηάκελσλ Δπηρεηξεκαηηθώλ 

Γηαδηθαζηώλ. Κύθινο Πσιήζεσλ. 

 

Η απνηχπσζε, αλάιπζε θαη πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

απνηεινχλ θξίζηκα βήκαηα φρη κφλν γηα ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηεο 

επηρείξεζεο απφ ην παθέην ERP, αιιά θαη γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο γεληθφηεξα. Ο Αλαζρεδηαζκφο ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ 

(ΑΔΓ) είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ζε κηα 

επηρείξεζε ελφο δπλακηθνχ εξγαιείνπ φπσο ην ζχζηεκα ERP. Ο ΑΔΓ θέξλεη 

ζηελ επηθάλεηα ηηο αηέιεηεο, ιφγσ αλεπάξθεηαο, ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη επηδηψθεη λα 

απμήζεη θαηά ην δπλαηφ ηελ παξαγσγηθφηεηα κέζσ αλαδηνξγάλσζεο θαη ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ ηφζν ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ , φζν θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

Ο αλαζρεδηαζκφο μεθίλεζε κε αθνξκή ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ SAP R/3 αιιά 

έγηλε ζε κεγάιν βάζνο θαη ππήξμε επηκνλή ζηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ρσξίο λα πεξηνξηζηεί ζε κηα απιή πξνζαξκνγή ζηα 

ππνζπζηήκαηα (modules) ηνπ ζπζηήκαηνο SAP αλαπαξάγνληαο ηελ 

πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ε απνηχπσζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ έγηλε κεηά ηελ επηινγή ηνπ SAP ζαλ ην ERP 

πνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαη δελ ήηαλ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ. 

Σν θνκκάηη ινηπφλ ηεο απνηχπσζεο θαη ηεο κειέηεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηε ζσζηή θαηαλφεζε ησλ αηειεηψλ 

θαη αδπλακηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο. ε απηφ ην ζεκείν ζα γίλεη κηα 
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πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηαρσξνχληαλ νη 

παξαγγειίεο ψζηε λα γίλεη ε δξνκνιφγεζε - δηαλνκή ηνπ εκπνξεχκαηνο ζηνπο 

πειάηεο, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ SAP. Τπήξρε φπσο θαη ππάξρεη ην 

ηειεθσληθφ θέληξν ην νπνίν είλαη κέξνο ηνπ customer service. Οη πειάηεο 

ηειεθσλνχζαλ απφ ηεο έμη ην πξσί φπνπ θαη άλνηγε ην ηειεθσληθφ θέληξν 

έσο ηεο πέληε ην απφγεπκα πνπ έθιεηλε, πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ ηελ 

παξαγγειία ηνπο. Οη ππάιιεινη ηνπ customer service θαηαρσξνχζαλ ηελ 

παξαγγειία ζην ππάξρνλ ζχζηεκα, αιιά απφ ηα άηνκα ηεο δξνκνιφγεζεο 

δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα μέξνπλ ηελ παξαγγειία πνπ είρε θαηαρσξεζεί 

πξηλ ιίγε ψξα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη φηαλ νη παξαγγειίεο έθηαλαλ 

έλαλ αξηζκφ, ηα άηνκα ηνπ customer service επηθνηλσλνχζαλ κε ηελ 

δξνκνιφγεζε θαη ηνπο έδηλαλ ηηο ππάξρνπζεο παξαγγειίεο ψζηε λα 

δξνκνινγεζνχλ. Δπφκελν βήκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο παξαγγειίαο ε νπνία 

γηλφηαλ ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην ηππηθφ έιεγρν απνζεκάησλ. Αθνινπζνχζε ε 

πξνηηκνιφγεζε πνπ γηλφηαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ έιεγρν ηνπ πηζησηηθνχ 

νξίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Ο ππάιιεινο πνπ έθηηαρλε ηελ παξαγγειία δελ είρε 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ επηπέδνπ ησλ απνζεκάησλ. Σα επφκελα βήκαηα απφ 

ηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξαγγειίαο ήηαλ ε απνζηνιή θαη ε ηηκνιφγεζε. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζνχλ κεξηθά αθφκα πξνβιήκαηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο. Σν πξψην ήηαλ ε κε χπαξμε θνηλψλ θσδηθψλ 

πειαηψλ. Έλα άιιν πξφβιεκα ήηαλ φηη παξάιιεια κε ην J.D Edwards 

ιεηηνπξγνχζαλ δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα, άιιν γηα ηε γεληθή ινγηζηηθή, άιιν 

γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη άιιν γηα ην ηκήκα ηεο δξνκνιφγεζεο - 

δηαλνκήο. 

 

6.4 SAP R/3 - Sales and Distribution 

 

Πιένλ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ SAP νη δηαδηθαζίεο έρνπλ αιιάμεη. Η εηαηξία 

εγθαηέζηεζε φιν ην SAP R/3. Αλαθεξφκελνη ζην customer service ζπλέρηζε 

λα ιεηηνπξγεί ηηο ίδηεο ψξεο, δειαδή ην θιείζηκν (cut off time) παξέκεηλε ζηηο 
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πέληε ην απφγεπκα, φιεο νη παξαγγειίεο πιένλ θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα 

θαη είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή δηαζέζηκεο ζην ηκήκα ηεο δξνκνιφγεζεο ψζηε λα 

θάλνπλ ηνλ δηθφ ηνπο έιεγρν θαη λα εηνηκάζνπλ ηειηθά ηελ παξαγγειία γηα ηνλ 

πειάηε. Δπίζεο ν πηζησηηθφο έιεγρνο κπνξεί εχθνια λα γίλεη πξηλ αθφκα 

θαηαρσξεζεί ε παξαγγειία ηνπ πειάηε ζην SAP θαη απηφ γίλεηαη σο εμήο, εάλ 

θάπνηνο πειάηεο εκθαλίδεη ππεξβνιηθφ ρξένο (overdue), ην ζχζηεκα 

κπινθάξεη απηφκαηα ηνλ πειάηε ζην SAP νπφηε ε παξαγγειία ηνπ επζχο 

εμαξρήο δελ θαηαρσξείηαη. 

Σν SAP κπνξεί λα ρεηξηζηεί πνιιέο γιψζζεο θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

λνκηζκαηηθέο κνλάδεο, έρεη ζσζηά ξπζκηζκέλεο ηερληθέο, επειημία ζηελ 

ηηκνιφγεζε, δίλεη θαηάζηαζε ηεο θάζε παξαγγειίαο θαη ζηνηρεία γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, έρεη ζσζηά δνκεκέλε θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ, 

επηηξέπεη ππνινγηζκφ εθπηψζεσλ. Δπηηξέπεη ηελ δηαρείξηζε επηζηξνθψλ, 

πηζηψζεσλ θαη ρξεψζεσλ, θάλεη έιεγρν πηζησηηθνχ νξίνπ γηα θάζε πειάηε θαη 

κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη θνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο. Σέινο, ν πειάηεο κπνξεί 

αλά πάζα ψξα λα ελεκεξσζεί ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ε παξαγγειία ηνπ 

θαζψο επίζεο θαη κε πνην θνξηεγφ έρεη δξνκνινγεζεί. 

Σν ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο παξαθνινπζεί φιε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

εηαηξίαο πνπ αθνξά ζηηο πσιήζεηο, απνζηνιέο θαη δηαλνκή ησλ πξντφλησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ελφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ππνζχζηεκα είλαη: 

 Τπνζηήξημε πσιήζεσλ (Sales Support) 

 Πσιήζεηο (Sales) 

 Απνζηνιή αγαζψλ (Shipping) 

 Σηκνιφγεζε (billing) 

ηελ ελφηεηα ηεο ππνζηήξημεο πσιήζεσλ θαηαρσξνχληαη θαη 

παξαθνινπζνχληαη φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

ηνπο πσιεηέο ηεο εηαηξίαο ζηα πιαίζηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ πειαηψλ 

θαη ππνςεθίσλ πειαηψλ ηεο εηαηξίαο. Η ελφηεηα ησλ πσιήζεσλ είλαη ε πην 
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βαζηθή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα, θαζψο απνηειεί ηε βάζε γηα ηηο 

επφκελεο ελφηεηεο. ην SAP R/3 ε έλλνηα ηνπ εγγξάθνπ πσιήζεσλ 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ παξαγγειία πψιεζεο, φζν θαη ηελ αίηεζε ηνπ πειάηε, 

ηελ πξνζθνξά πξνο ηνλ πειάηε, ηηο ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο κε δηαθνξεηηθφ 

θάζε θνξά ηχπν εγγξαθήο. Άξα θαιχπηεηαη θάζε θνξά νινθιεξσκέλα ν 

θχθινο αίηεζε απφ πειάηε, πξνζθνξά ζε πειάηε, ζχκβαζε, παξαγγειία 

πψιεζεο.  

Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ παξαγγειία πψιεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη παξάιιεια 

θαη νη αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 Πξνζδηνξηζκφο ηηκψλ πψιεζεο 

 Έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο 

 Πξνγξακκαηηζκφο παξαδφζεσλ 

 Πξνζδηνξηζκφο ζεκείνπ απνζηνιήο θαη δξνκνιφγεζεο 

 Πηζησηηθφο έιεγρνο 

ηελ ελφηεηα ηεο ηηκνιφγεζεο δεκηνπξγνχληαη φια εθείλα ηα έγγξαθα πνπ ζα 

νδεγνχζαλ ζε ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαη εθδίδνληαη ηα αμηαθά παξαζηαηηθά 

απαξαίηεηα γηα ηηο θηλήζεηο πσιήζεσλ αγαζψλ. Σν ζχζηεκα επηηξέπεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δηαθφξσλ ζπλδπαζκψλ ησλ παξαπάλσ θηλήζεσλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηε καδηθή δεκηνπξγία παξαδφζεσλ απφ αλνηρηέο παξαγγειίεο 

(delivery due list) ή ηε καδηθή ηηκνιφγεζε κέζα απφ ηε ιίζηα ησλ εθθξεκψλ 

παξαδφζεσλ (billing due list). Δπίζεο είλαη δπλαηή ε κεξηθή παξάδνζε εηδψλ, 

νπφηε ζηε ξνή παξαζηαηηθψλ (document flow) ε παξαγγειία εκθαλίδεηαη 

αλνηρηή, θαζψο θαη ε απηφκαηε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ ηηκνινγίσλ απφ κηα 

παξαγγειία (invoice split), φηαλ απηφ απαηηείηαη. 
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6.5 Αλαζρεδηαζκόο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ. 

Πεξηγξαθή Αιιαγώλ θαη Νέσλ Γηαδηθαζηώλ 

Κύθινπ Πσιήζεσλ. 

 

Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ είλαη φηη ε ρξνληθή πεξίνδνο 

πξνζαξκνγήο εμαξηήζεθε απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο: 

 Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν φπνην αμίδεη λα ζεκεησζεί 

ήηαλ πνιχ πςειφ θαη ε αθνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά άκεζε. 

 Σε πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην ζχζηεκα. 

Όπσο είλαη θαηαλνεηφ, φζν πην πνιχπινθε είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

εηαηξίαο, ηφζν πην δχζθνια αθνκνηψλεηαη ην ζχζηεκα απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο. 

 Σνπο ζαθψο θαζνξηζκέλνπο ξφινπο θαη δηαδηθαζίεο ζηελ πξνεγνχκελε 

νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εηαηξίαο πνπ έθαλαλ πνιχ πην εχθνιε 

ηε κεηάβαζε ζην λέν ζχζηεκα. 

 

Ο θχθινο πσιήζεσλ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο έρεη 

αιιάμεη. Πιένλ πνιιέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδνληαλ ρξφλν θαη 

πξνζσπηθφ γηα λα γίλνπλ, γίλνληαη απηφκαηα θαη ηαρχηαηα. Οη πσιεηέο κε 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο (laptop) κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα είλαη 

ζπλδεδεκέλνη (on-line) κε ην ζχζηεκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν αθνχ πάξνπλ ηελ 

παξαγγειία ελεκεξψλνπλ ην ζχζηεκα ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί απηφκαηα ηελ 

ηηκνιφγεζε, ηνλ έιεγρν απνζεκάησλ (availability check), θαη θάλεη πηζησηηθφ 

έιεγρν. Η παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ επηηξέπεη λα δέρεηαη κφλν 

παξαγγειίεο πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ, ελψ νη ππφινηπεο 

απνξξίπηνληαη. Δπίζεο ιακβάλεη ππφςε ηνπ, απηφκαηα, ηηο εθπηψζεηο ηνπ 

εθάζηνηε πειάηε θαη ζπκπιεξψλεη ην δειηίν παξαγγειίαο κε φια ηα 
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απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ (δηεχζπλζε, ζεκείν παξάδνζεο, ψξα παξάδνζεο θαη 

άιια). 

Μεηά ην θιείζηκν ησλ παξαγγειηψλ (cut off time) ην SAP κε θάπνην αξρείν 

δέζκεο ελεξγεηψλ (batch file) πνπ έρεη θηηαρηεί γηα απηφ ην ζθνπφ, θάλεη κφλν 

ηνπ έλα επαλαπξνγξακκαηηζκφ (rescheduling), θαη έλαλ επαλέιεγρν ησλ 

θαηαρσξεκέλσλ παξαγγειηψλ πξνζπαζψληαο λα αμηνινγήζεη θαη λα δηαλείκεη 

θαιχηεξα ηηο δηαζέζηκεο πνζφηεηεο θαπζίκνπ ζηηο παξαγγειίεο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ηνπο. Αλ νη πνζφηεηεο ηεο αξρηθήο 

παξαγγειίαο ζπκθσλνχλ κε απηέο πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη ζα απνζηαινχλ, ην 

Sales and Distribution θάλεη ηελ εθξνή αγαζψλ (good issue), δειαδή 

ελεκεξψλεη ηε βάζε δεδνκέλσλ φηη ε παξαγγειία εθηειέζηεθε θαη αθνινπζεί ε 

έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ε ρξέσζε ηνπ πειάηε. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ νη δεηεζείζεο πνζφηεηεο γηα θάπνην αγαζφ 

θαη ε παξαγγειία είηε είλαη ειιηπήο, είηε δελ ζπκπιεξψλεηαη θαζφινπ ην 

ζχζηεκα ζβήλεη ηε γξακκή ηνπ πξντφληνο θαη ηηκνινγεί ηελ παξαγγειία κε ηα 

ππφινηπα πξντφληα. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο 

αθφκα αξρείνπ δέζκεο ελεξγεηψλ ην νπνίν νλνκάδεηαη order rejection θαη 

κέζσ ησλ δεδνκέλσλ απηνχ παξαθνινπζείηαη θαη ε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο.  

ήκεξα ην επίπεδν ηνπ customer service ηεο εηαηξίαο αγγίδεη ην 95%. Μηα 

γεληθή παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εκπεηξίεο ζηειερψλ πνπ 

εξγάζηεθαλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα είλαη φηη νη αλάγθεο ζε αλαθνξέο 

(reporting) δελ θαιχπηνληαη απφ ην standard SAP θαη ρξεηάζηεθε αξθεηή 

παξακεηξνπνίεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε νπνία δελ κπνξεί εχθνια λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίζεθε ζθφπηκν νη 

αλάγθεο ζε αλαθνξέο (reporting) λα πξνζδηνξηζζνχλ κε ζαθήλεηα θαηά ην 

ζηάδην ηεο πξνεξγαζίαο, έηζη ψζηε ε αληίζηνηρε παξακεηξνπνίεζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο-εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ηελ εηαηξία πνπ είρε αλαιάβεη ην έξγν, είηε απφ ην ηκήκα 

κεραλνγξάθεζεο ηεο εηαηξίαο, φηαλ απηή πιένλ ιεηηνπξγνχζε παξαγσγηθά. 

Μέζα απφ ην θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ζχζηεκα αλαθνξψλ (reporting) 
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κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν ε παξαθνινχζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ φζν θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ.  

Σν ηκήκα ηεο δξνκνιφγεζεο δηαηεξεί παξάιιεια κε ην SAP θαη ην Logistics 

Information System (LIS) ηεο SAP. Σξία είλαη ηα βαζηθά νθέιε γηα κηα 

επηρείξεζε απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο Logistics Information System : 

 Η βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ 

 Η αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

 Η κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

Οη παξαπάλσ ζηφρνη επηηπγράλνληαη απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

logistics, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ιαλζαζκέλεο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

εκπνξεπκάησλ (π.ρ. θαπζίκσλ), απφ ηελ έιιεηςε απνζέκαηνο θαη ηελ 

αδπλακία εθηέιεζεο παξαγγειηψλ, απφ ηε ιαλζαζκέλε εθηέιεζε 

παξαγγειηψλ, απφ αδπλακία έγθαηξεο αληίδξαζεο ζε αλάγθεο 

πξνηεξαηφηεηαο, απφ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη άιια. 

Σα δχν πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. Σν έλα θαιχπηεη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ άιινπ θαη γηα απηφλ ην ιφγν επηιέρζεθε λα δηαηεξεζνχλ θαη ηα 

δχν. Η ηαπηφρξνλε θαη παξάιιειε ρξήζε ηνπο επηηξέπεη ηε βέιηηζηε 

επεμεξγαζία ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ θαη ηελ έγθαηξε πξφζβαζε ζε 

αθέξαηα θαη νκνηνγελή δεδνκέλα αλεμάξηεηα απφ ην ππνζχζηεκα ή ηελ 

επηρεηξεζηαθή κνλάδα πνπ πξνέξρνληαη. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη απφιπηα απφ 

ην SAP. Σέηνηα είλαη ηα εμήο: 

 Η αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ θαη πξνκεζεπηώλ.  

Η αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ ζην SAP πξαγκαηνπνηείηαη εκκέζσο κε ηελ 

πξφζβαζε ζην ηζηνξηθφ αξρείν αγνξψλ. ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε 

πξνκεζεπηψλ ππάξρνπλ δηάθνξα θξηηήξηα, φπσο ε έγθαηξε παξάδνζε, ε 
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πηζηφηεηα ζηηο πνζφηεηεο, αιιά ρξεηάδεηαη θάπνηνο ρξφλνο 

παξακεηξνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνχλ νη αληίζηνηρεο αλαθνξέο. 

 Ο ρξόλνο επεμεξγαζίαο ησλ αηηεκάησλ.  

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γλψζεο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη απφ ηα ηκήκαηα 

πξνκεζεηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ κέρξη λα γίλνπλ εληνιέο 

αγνξάο κέζα απφ ην SAP. Απηφο ν ρξφλνο θαζνξίδεη σο έλα βαζκφ ηελ 

εζσηεξηθή απφδνζε ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πνιιέο 

θνξέο δεκηνπξγνχληαη customized reports. Γεληθά, είλαη ζθφπηκν νη αλάγθεο 

ζε αλαθνξέο (reporting) λα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα θαηά ην ζηάδην 

ηεο πξνεηνηκαζίαο, έηζη ψζηε ε αληίζηνηρε παξακεηξνπνίεζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ 

εηαηξία πνπ έρεη αλαιάβεη ην έξγν. 

Σέινο λα αλαθέξνπκε πψο πιένλ ε εηαηξία θαηαθέξλεη λα παξαδίδεη ζηνλ 

πειάηε κηα κέξα κεηά ηελ παξαγγειία. Σελ πξψηε κέξα θαηαρσξείηαη ε 

παξαγγειία ζην ζχζηεκα , ην απφγεπκα γίλεηαη ν επαλαπξνγξακκαηηζκφο 

(rescheduling) θαη ε παξαγγειία θηιηξαξηζκέλε πιένλ δξνκνινγείηαη ζηνλ 

πειάηε. 

 

6.6 Οη επηπηώζεηο ηνπ SAP ζε όιε ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα 

 

Σν SAP R/3 απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ 

θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο. ηα πιαίζηα απηά είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη ε κειέηε 

ησλ επηπηψζεσλ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ γεληθφηεξα ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ 

φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία ζηειερψλ κεγάισλ 

εηαηξηψλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ παξαγσγηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα γηα 

αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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Καηά γεληθή νκνινγία ην SAP θαιχπηεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ (αίηεζε αγνξάο, πξνζθνξέο πξνκεζεπηψλ, 

ζχγθξηζε ηηκψλ, ζπκβφιαηα, εληνιή αγνξάο) θαη άιια. Βαζηθφ ζεκείν ζην 

νπνίν δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο SAP, 

ήηαλ ε ζσζηή πξνεηνηκαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα ήηαλ απαξαίηεηε:  

 ε ζσζηή νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ,  

 ε νξζά κειεηεκέλε θαηαγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο, έηζη ψζηε ηειηθά λα πξνζαξκνζηεί ην ζχζηεκα ζηελ εηαηξία 

θαη λα θαιχςεη ηηο πξαγκαηηθέο ηεο αλάγθεο.  

Δάλ δελ ππήξρε ε θαηάιιειε πξνεξγαζία, ζα ρξεηαδφηαλ πεξηζζφηεξνο 

ρξφλνο παξαγσγηθφο θαη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή δαπάλε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

εκθαλήο ε πξφζζεηε αμία γηα ηελ επηρείξεζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. ηα 

πιαίζηα ηεο πξνεξγαζίαο εληάρζεθε θαη ν ζσζηφο θαηακεξηζκφο ξφισλ θαη 

αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ν νπνίνο νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ιαζψλ 

θαηά ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η χπαξμε απηνδχλακεο κεραλνγξάθεζεο θαη ζηειερψλ πξφζπκσλ θαη 

ηθαλψλ λα εκπιαθνχλ απφ ηελ αξρή ζηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο-

πξνζαξκνγήο-εθπαίδεπζεο-εμνηθείσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνλίζηεθε ζαλ 

βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή πνξεία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

6.7 Απνηειέζκαηα-Απνηίκεζε 

 

Η ρξήζε ησλ ελνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξίαο δηεπθνιχλεη κεηαμχ άιισλ, ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ απινπνίεζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πιηθψλ, ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ηελ αλάιπζε ηηκψλ πξνζθνξψλ θαη άιια. 
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Σν λέν ζχζηεκα ERP ηεο εηαηξίαο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαγσγή έγθπξσλ 

δεδνκέλσλ ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηάιιειε 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ αγνξψλ ηεο εηαηξίαο ψζηε λα κεησζεί ην 

θφζηνο αγνξάο θαηά έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ. 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ SAP έγηλε αλαζρεδηαζκφο θαη ζηνπο αλζξψπηλνπο 

πφξνπο. Η θαηλνχξηα θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

«δεκηνπξγία» λέσλ ζέζεσλ. Απηφ πνπ επίζεο έγηλε ζχκθσλα κε ηα λέα 

δεδνκέλα ήηαλ κηα αλαθαηαλνκή πξνζσπηθνχ θαη αξκνδηνηήησλ. Τπήξραλ 

αξθεηέο ελδνεπηρεηξεζηαθέο κεηαθηλήζεηο νη νπνίεο έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα απνθηήζνπλ ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ηεο δηθήο ηνπο ζπλεηζθνξάο γηα 

ηα ππφινηπα ηκήκαηα θαη ηελ επηρείξεζε ζπλνιηθά. 

Ο ζηφρνο λα ζηακαηήζεη ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα απμαλφκελεο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο πνπ ππήξραλ κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο φπσο ην 

SAP R/3 απνδείρζεθε πσο δελ ήηαλ ξεαιηζηηθφο. Η αλάγθε γηα αιιαγέο, 

ηξνπνπνηήζεηο, βειηηψζεηο θαη πξνζαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί θαη λα εθιείςεη. Όζν νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο απμάλνληαη ηφζν 

λέα πξνβιήκαηα ζα δεηνχλ αληηκεηψπηζε απφ ην ζχζηεκα αιιά θαη απφ άιια 

βνεζεηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά εξγαιεία. 

Δθηφο απφ ην ζχζηεκα ζπλερήο είλαη θαη ν αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Η αλάγθε γηα θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο 

επηβάιινπλ ηε ζπλερή ηνπο κειέηε γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ βέιηηζηνπ 

απνηειέζκαηνο. Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο κεηψζεθε αιιά ην 

κεγαιχηεξν φθεινο ήηαλ ε βειηίσζε ηφζν ηεο πνηφηεηαο φζν θαη ηεο 

εμππεξέηεζεο. Η αχμεζε ηεο πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηελ 

απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ δηαζθάιηζαλ ζεηηθά γηα ηελ 

επηρείξεζε απνηειέζκαηα πξνο φθεινο εξγαδνκέλσλ θαη κεηφρσλ. Σν 
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επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ είλαη ήδε πνιχ πςειφ θαη απηφ είλαη 

απνηέιεζκα πνπ νθείιεηαη ζην SAP.  

Δπίζεο ππάξρνπλ ηερλνινγίεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ. Ο ρξφλνο πξνζαξκνγήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

ζχζηεκα πνηθίιιεη γηα θάζε εηαηξία πνπ εγθαζηζηά ην ζχζηεκα. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξεηάζηεθε ην δηάζηεκα ηνπ ελφο κήλα γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο θαη γηα λα θαηαιήμνπλ νη εξγαδφκελνη λα 

αληηιεθζνχλ ηε δπλακηθή ηνπ «θαηλνχξηνπ εξγαιείνπ». Σν ζχζηεκα δελ 

δπζθνιεχηεθε λα γίλεη απνδεθηφ απφ ην πξνζσπηθφ. Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα 

ηεο ππνρξεσηηθήο κνξθήο πνπ είρε ε αιιαγή αιιά πεξηζζφηεξν ηεο ζσζηήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα λα είλαη έγθαηξα έηνηκν ζηελ πξψηε επαθή 

κε ην θαηλνχξην ζχζηεκα. Δπίζεο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζσζηήο δνπιεηάο ηεο 

νκάδαο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ. εκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ην help desk πνπ 

δεκηνπξγήζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ηνπο πξψηνπο κήλεο, απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο 

έξγνπ γηα λα ππνζηεξίμεη ην πξνζσπηθφ θαη λα δψζεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζα παξνπζηάδνληαλ ζηελ αξρή.  

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη είλαη πνιιέο νη αιιαγέο πνπ 

έγηλαλ ζε ζπλήζεηεο, δηαδηθαζίεο θαη θνπιηνχξα θαη αθνκνηψζεθαλ νκαιά απφ 

ην πξνζσπηθφ. Αλ θαη γηα ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ππάξρνπλ θάπνηεο 

ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε θηιηθφηεηα πξνο ην ρξήζηε ή ζρεηηθά κε ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ νζνλψλ θαη ην πιήζνο δεδνκέλσλ, είλαη γεληθή 

δηαπίζησζε φηη ην SAP απνηειεί έλα ζχζηεκα αμηφπηζην, δπλακηθφ κε κηα 

επξεία θαη ζεκαληηθή βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία δίλεη ζηνλ εμνηθεησκέλν 

ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα έγθαηξεο θαη έγθπξεο πιεξνθφξεζεο. 

Η αίζζεζε πνπ ππάξρεη ζηελ εηαηξία είλαη πιένλ πσο κε ην SAP δνπιεχνπλ 

θαιχηεξα θαη έρνπλ βειηησζεί ζε φια ηα επίπεδα. Η απνδνηηθφηεηα έρεη αλέβεη 

θαηαθφξπθα. Η άκεζε ζχλδεζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο έρεη αλαβαζκίζεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη έρεη ειαρηζηνπνηήζεη ηα 

πξνβιήκαηα ζηελ ζπλεξγαζία θαη ζηελ επηθνηλσλία. 
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7 πκπεξάζκαηα 

 

7.1 πκπεξάζκαηα 

 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αιιά θαη 

απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο (case study), είλαη πσο νη επηρεηξήζεηο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο, θαη λα επηβηψζνπλ ηνπ 

έληνλνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά πξνζπαζνχλ λα 

απνθηήζνπλ πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη λα 

θαηλνηνκήζνπλ. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ην πεηχρνπλ απηφ αλαδεηνχλ λέεο 

επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο θαη ηξφπνπο λα ηηο εθαξκφζνπλ. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζχκθσλα θαη κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, 

παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα λα βειηηψζνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπο, λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε πιεξνθφξεζε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο, πψιεζεο αιιά θαη δηαρείξηζεο ηεο απνζήθεο ηνπο. Μία λέα 

επηρεηξεκαηηθή ηδέα αθνξά κία θαηλνχξηα πξψηε χιε, κπνξεί λα αθνξά κία 

λέα κέζνδν παξαγσγήο ή πψιεζεο πξντφλησλ ή αθφκε θαη κία θαηλνηφκα 

ππεξεζία πνπ δελ παξείρε πξηλ ε επηρείξεζε (Echardt & Shane, 2003). Γηα λα 

εθαξκφζεη κηα επηρείξεζε κηα λέα κέζνδν παξαγσγήο, δηαλνκήο ή πψιεζεο 

πξντφλησλ ζα πξέπεη λα αλαδηαξζξψζεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ λένπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο 

παξέρνληαο επηηάρπλζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε κεγαιχηεξε 

νξγάλσζε, αιιά θαη ππνζηήξημε ζηε δηνίθεζε κέζσ ησλ αλαθνξψλ. 

Γεκηνπξγνχλ ζπλεπψο ην θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηελ έκπλεπζε 

αιιά θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ ηδεψλ. 
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Πξνθχπηεη ζπλεπψο κία ζρέζε κεηαμχ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, λέσλ 

ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, θαηλνηνκίαο θαη λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ηδεψλ, πνπ ζα εμεηαζηεί κέζσ ηεο πνηνηηθήο θαη ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο. Σα 

νθέιε πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αλαβάζκηζε κηαο επηρείξεζεο κε ηελ εγθαηάζηαζε 

ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, έρνπλ θαηαγξαθεί απφ 

εηαηξείεο ζπκβνχισλ θαη ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο πνιιέο θνξέο. Σψξα, ηα νθέιε 

επηβεβαηψλνληαη κε ηελ εγθπξφηεηα ηεο παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο, ζε 

δηαηξηβή πνπ δεκνζίεπζαλ ζην Journal of Management Information Systems 

νη θαζεγεηέο Lorin Hitt θαη D.J. Wu ηνπ University of Pennsylvania. 

Οη θαζεγεηέο εμέηαζαλ ζπζηεκαηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπλφδεπζαλ ηελ 

εγθαηάζηαζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ERP (πξαγκαηηθφ ERP) ζε 

φιεο ηηο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ πξνκεζεπηεί ην ζχζηεκα R/3 ηεο 

SAP κεηαμχ 1986 θαη 1998 (δει. ζε πεξίνδν 12 εηψλ).Σν δείγκα ήηαλ κεγάιν 

θαη πεξηέρεη πεξίπνπ 350 επηρεηξήζεηο. Οη εξεπλεηέο πεξηνξίζηεθαλ ζηελ 

κειέηε SAP ζπζηεκάησλ γηαηί, φπσο αλαθέξνπλ, ην κεξίδην ηεο SAP μεπεξλά 

ην 75% θαη έηζη επηηξέπεη ηελ εμαγσγή απφιπηα αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Σν βαζηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη « νη επηρεηξήζεηο κε πξαγκαηηθφ ERP 

επηηπγράλνπλ ζηαζεξά πςειφηεξεο επηδφζεηο, ζε ζχγθξηζε κε επηρεηξήζεηο 

ρσξίο ERP». Δπίζεο, «νη επηρεηξήζεηο κε πξαγκαηηθφ ERP απνιακβάλνπλ 

πςειφηεξε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία». 

Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη «είλαη απνδεδεηγκέλν πσο έλα 

πξαγκαηηθφ ERP πξνζθέξεη ζηελ επηρείξεζε νπζηαζηηθά πιενλεθηήκαηα». 

Έλα πξαγκαηηθφ ERP πξνζθέξεη νινθιεξσκέλε ( comprehensive ) θάιπςε 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ (business processes), απφ άθξνπ εηο άθξνλ, 

ζπλδένληαο κεηαμχ ηνπο εξγαδφκελνπο, ηκήκαηα, ιεηηνπξγίεο θαη 

πιεξνθφξεζε ζε έλα ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Αθφκα, ηα δνκηθά 

ζηνηρεία (modules), απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη, πξνζθέξνληαη απφ 

θαηαζθεπήο ελζσκαησκέλα (integrated) κεηαμχ ηνπο, γηα λα κελ ρξεηάδεηαη ε 

θαηαζθεπή ζπλδέζεσλ κεηαμχ εθαξκνγψλ, κε ζπλεπαθφινπζε απψιεηα ζε 

ρξφλν θαη ρξήκα. 
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Σν πξαγκαηηθφ ERP αληηθαζηζηά πξνεγνχκελεο απνζπαζκέλεο εθαξκνγέο, 

κεκνλσκέλεο αλάγθεο, αιιά δελ είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζνπλ 

απηνκαηνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία, δελ ιεηηνπξγνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, νχηε 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αθξίβεηα. 

Με έλα πξαγκαηηθφ ERP, ε θαηαρψξηζε κηαο παξαγγειίαο πνπ θέξλεη έλαο 

πσιεηήο είλαη ηαπηφρξνλα νξαηή απφ φινπο ηνπο αξκφδηνπο ζε φια ηα 

ηκήκαηα, θαη κπνξεί λα νδεγήζεη απηφκαηα ζε κεηαβνιέο ζην πξφγξακκα 

παξαγσγήο, ζηα επίπεδα απνζεκάησλ, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ, ελψ 

ε παξαγγειία εθηειείηαη κε πηζησηηθφ έιεγρν θαη έθδνζε ηηκνινγίνπ. 

Σαπηφρξνλα, ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο εθνδηάδνληαη κε πινχζηα θαη 

αμηφπηζηα ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο, θαη είλαη ζε ζέζε λα παίξλνπλ θαιχηεξεο 

απνθάζεηο. Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη εκθαληζηεί κεγάιε έμαξζε ζηελ 

παξαγσγή θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε είλαη γεληθά απνδεθηφ, πσο ε 

θνηλσλία καο έρεη εηζέιζεη ζηελ επνρή ηεο „„πιεξνθνξηθήο επαλάζηαζεο‟‟. Η 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί, φηη 

ζπλέβαιιε αθφκε θαη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. 

Οη ζπλερείο απηέο εμειίμεηο κέζα ζην έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

επεξεάδνπλ ηφζν ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ 

παλεπηζηεκίσλ. Οη ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

νδεγνχλ αθελφο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ζε αιιαγέο ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο κε ηελ αλαδήηεζε θαη πηνζέηεζε λέσλ 

κεζφδσλ νινθιήξσζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο θαη αθεηέξνπ ηα 

παλεπηζηήκηα ζηελ δεκηνπξγία θαηλνηνκηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο ζηειερψλ κε έκθαζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ERP. 

Σα πζηήκαηα ERP κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά, θάησ απφ 

πξνυπνζέζεηο, ηελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο λέαο αληαγσληζηηθήο αγνξάο. Η ινγηθή ρξήζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ERP κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο, πξνζθέξνληαο ηεο έηζη κεγαιχηεξε επειημία. 



 

Γεσξγάθεο Δπάγγεινο  146 ΜΓΔ-ΟΠ   

Μπνξνχλ αθφκε λα απνηειέζνπλ «ην κνριφ» γηα ηελ επέθηαζε θαη 

νινθιήξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο ζην Γηαδίθηπν 

(ec θαη e-επηρεηξείλ). ήκεξα επηδηψθεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ε ζηξαηεγηθή 

αμηνπνίεζε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ ERP κε ηελ ηαπηφρξνλε 

αλαδηνξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. 

Η επηινγή βέβαηα ελφο ζπζηήκαηνο ERP ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ην κέγεζνο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κηαο επηρείξεζεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη θαζηέξσζε πξνδηαγξαθψλ επηινγήο θαη 

πξνγξακκαηηζκέλε έξεπλα πξηλ αιιά θαη κεηά ηελ πηνζέηεζή ηνπ.  

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ERP ζηελ Διιάδα, 

φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθελφο απφ 

ην θέληξν ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη απφ 

εξεπλεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ εληάρζεθαλ ζην ζχζηεκα ERP αλαθέξνληαη ζε: 

 Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε. 

 Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ. 

 Κνζηνιφγεζε – Διεγθηηθή. 

 Γηαρείξηζε Πσιήζεσλ – Γηαλνκέο. 

Σα θπξηφηεξα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ERP ζπκππθλψλνληαη 

ζηε: 

 Γηαθάλεηα φισλ ησλ θηλήζεσλ ζε φιε ηελ εηαηξία. 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

 Οινθιεξσκέλε ελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 Οη θηλήζεηο ππάξρνπλ αλαιπηηθά ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαιχπηνληαο 

φιεο ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο. 

 Ιρλειαζηκφηεηα ησλ θηλήζεσλ. 
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Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεζαλ αθνξνχλ: 

 Καζπζηεξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα αιιαγέο. 

 Τςειφ θφζηνο. 

 

πλνςίδνληαο, ινηπφλ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κπνξνχκε 

λα πνχκε ηα εμήο: 

1. Η πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP είλαη κία ζηξαηεγηθή απφθαζε γηα 

ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε, πνπ εκπεξηέρεη κεγάιν ξίζθν. Έλα ζχζηεκα 

ERP κπνξεί λα θξίλεη ηελ παξνχζα θαη κειινληηθή ηνπνζέηεζε ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ αγνξά, λα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο δξαζηεξηνπνίεζεο 

ζε λέεο αγνξέο θαη ηειηθά, λα έρεη ηζρπξφ αληίθηππν ζην bottom-line 

ησλ πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ (reports). 

 

2. Αθξηβψο ιφγσ ηεο επξείαο αιιαγήο πνπ επηθέξεη έλα ζχζηεκα ERP 

ζηνλ νξγαληζκφ, ε απφθαζε θαη πινπνίεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 

εκπεξηέρεη κεγάια πνζνζηά ξίζθνπ. Πξνθεηκέλνπ ε πινπνίεζε λα είλαη 

επηηπρήο απαηηείηαη ε ρξήζε κίαο ζπζηεκαηηθήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

3. Μάιηζηα, ε κεζνδνινγία πνπ έρεη αλαπηχμεη ε SAP γηα ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη λα εγγπάηαη 

πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. Η κεζνδνινγία ASAP, φπσο άιισζηε 

παξνπζηάζηεθε θαη ζην case study, απνηειεί θνξέα ζεηηθήο αιιαγήο 

θαη πξφηππν αλαζεψξεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Κξίλνληαο απφ ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ πνπ παξνπζηάζζεθε, κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη θαηά ηελ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ζα 
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πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ε εκπεηξία πνπ ελζσκαηψλεηαη 

ζηελ αληίζηνηρε κεζνδνινγία. 

 

4. Έλα έξγν πινπνίεζεο ERP δελ είλαη θαη δε ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο one - time project. Αληηζέησο, ε πινπνίεζε δε ζα 

πξέπεη λα απνηειεί απηνζθνπφ αιιά ην «φρεκα» γηα αιιαγή θαη 

εζσηεξηθή βειηίσζε. Όξακα θάζε πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε 

αιιαγή ηεο επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ε εζηίαζε ζηε ζπλερή 

(απηφ)βειηίσζε. 

 

5. Απαηηείηαη δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ εθάζηνηε έξγνπ 

(Λαγνδήκνο, 2003), δηαθνξεηηθά ππάξρεη πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο ηα 

νθέιε πνπ πξνέθπςαλ ηειηθά λα κελ ελζσκαησζνχλ ζηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, παξάγνληεο φπσο ε 

επηθνηλσλία θαη ε επηηπρήο δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο θαίλεηαη λα 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο (Return on 

Investment – ROI). 

 

6. Γελ ππάξρνπλ ζπληαγέο επηηπρίαο. Σν θάζε έξγν είλαη κνλαδηθφ θαη 

έηζη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη. 

 

7. Όια ηα εκπνξηθά παθέηα ERP δελ ελζσκαηψλνπλ εζσηεξηθά ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ηηο ίδηεο θαιέο πξαθηηθέο (best practices). Δπνκέλσο, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν πινπνίεζεο ζπζηήκαηνο ERP 

ζπλδπάδεηαη κε έξγν Αλαζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 

(BPR) απαηηείηαη εθηελήο έξεπλα αγνξάο αλάκεζα ζηα δηαζέζηκα 

ζπζηήκαηα ERP. ε θάζε πεξίπησζε, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη 

ζίγνπξε γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεη λα επηθέξεη ζηηο επηρεηξεζηαθέο ηεο 

δηαδηθαζίεο, θαζψο ην λέν παθέην δηαδηθαζηψλ ζα πξέπεη λα βνεζά ηελ 

επηρείξεζε λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο. 
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8. Ο πξνκεζεπηήο ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έκπεηξα ζηειέρε ηα 

νπνία ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Πξνηείλεηαη ε 

ζχζηαζε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο λα απνηειείηαη απφ ζχκβνπινπο 

πινπνίεζεο πνπ έρνπλ εκπεηξία ζε αληίζηνηρα έξγα θαη, θπξίσο, είλαη 

πεξηζζφηεξν business παξά technical oriented. 

 

9.  Σν ζχζηεκα SAP R/3 θαίλεηαη λα απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο 

κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο, κε πνιχπινθεο, δηαηκεκαηηθέο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Δπνκέλσο, είλαη ζπλεηφ λα εγθαζίζηαηαη ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ψξηκεο, φζνλ αθνξά ηηο πξνζδνθίεο απφ ην 

έξγν, θαζψο αθελφο κία πινπνίεζε SAP είλαη κία κεγάιε επέλδπζε, 

αθεηέξνπ ε απνηπρεκέλε πινπνίεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κεγάιε 

γξαθεηνθξαηία θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

10. ηηο νκάδεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο – 

πειάηε, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηειέρε απφ δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεξαξρίαο ζηελ επηρείξεζε. Πξάγκαηη, 

ε νπηηθή ησλ δηαδηθαζηψλ επηθέξεη νξηδφληηα νπηηθή ηνπ νξγαληζκνχ, 

φπνπ νξίδνληαη ππεχζπλνη ηνπ θάζε βήκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο απφ 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα θαη επίπεδα ηεξαξρίαο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, φζνη 

ζπκκεηέρνπλ (πιεξνθνξηαθά) ζηε εθηέιεζε θάζε επηρεηξεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ιφγν ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 

11. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο κηθξέο επελδχζεηο ησλ Διιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Πιεξνθνξηθή Σερλνινγία (KPMG, 2008), 

ζπκπεξαίλνπκε ηελ αλάγθε γηα πην γελλαηφδσξε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ΙΣ. Σν ηκήκα κεραλνγξάθεζεο ηεο θάζε επηρείξεζεο κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηνλ ππξήλα ηεο αιιαγήο, ηεο αχμεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη, ηειηθά, ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. 
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12. Γεδνκέλεο ηεο κηθξήο εμνηθείσζεο ησλ  ζηειερψλ ηεο Διιεληθήο 

αγνξάο κε ηελ Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία θαη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ 

πξνθχςνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο απφ απηή, ζπκπεξαίλνπκε ηελ αλάγθε 

ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα ηερλνινγηψλ. Δπηπιένλ, ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ζα πξέπεη λα 

αλαζεσξεζνχλ θαη αλαβαζκηζηνχλ ψζηε λα θαηαπνιεκεζεί ε 

πιεξνθνξηθή θαη ηερλνινγηθή άγλνηα (IT illiteracy). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ην παξφλ παξάξηεκα αλαιχνληαη πην αλαιπηηθά θαη κε ηερληθνχο φξνπο νη 

πξνδηαγξαθέο παξακεηξνπνίεζεο ελφο επηκέξνπο ππνζπζηήκαηνο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ: 

o Σν ππνζχζηεκα Πσιήζεσλ θαη Γηαλνκήο (Sales and distribution) 

 

Πσιήζεηο θαη Γηαλνκή (Sales and Distribution) 

Σν ππνζχζηεκα Πσιήζεσλ θαη Γηαλνκήο (Sales and distribution). απαηηείηαη 

ζην ζχζηεκα SAP ηεο Agile γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζθνξψλ, ησλ 

παξαγγειηψλ πσιήζεσλ θαη ηεο ηηκνιφγεζεο. 

Η ιχζε SAP πνπ πξνηείλεηαη παξέρεη ηηο νινθιεξσκέλεο επηρεηξεζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ βαζηθψλ ζελαξίσλ 

Πσιήζεσλ απφ ηελ Πξνζθνξά έσο ηελ Δμφθιεζε: 

o Πξνζθνξά 

o Γεκηνπξγία έξγνπ (πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν ππνζχζηεκα) 

o Παξαγγειίεο γηα ηηκνιφγεζε έξγνπ 

o Σηκνιφγεζε 

o Πιεξσκή-Δμφθιεζε (κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο) 

Παξάιιεια, παξέρεηαη επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ππνζηεξίδεη ηηο 

Πσιήζεηο: 

o Bαζηθφ αξρείν πειαηψλ 

o Βαζηθφ αξρείν πιηθψλ/ππεξεζηψλ 
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o Ρνή παξαζηαηηθψλ (εγγξαθψλ) θιπ. 

Η νξγάλσζε ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο απνηππψλεηαη ζην ζχζηεκα κε ηε 

βνήζεηα ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ. Σα βαζηθά αξρεία πειαηψλ θαη πιηθψλ 

θαζψο θαη απηά ησλ ζπλζεθψλ (ηηκέο, θφξνη, εθηππψζεηο θιπ) πεξηιακβάλνπλ 

θαη κεηαθέξνπλ απηφκαηα πιεξνθνξίεο ζηηο εγγξαθέο ησλ πσιήζεσλ. 

Η ξνή ηεο πιεξνθνξίαο δηαζθαιίδεηαη κεηαμχ ησλ εγγξαθψλ ησλ πσιήζεσλ 

(πξνζθνξά, παξαγγειία, ηηκνιφγεζε) κε εθηεηακέλεο ιεηηνπξγίεο αληηγξαθήο 

πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ 

παξαγγειηνιεςία, εμαζθαιίδνληαο άκεζε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη 

ζηελ θαηάζηαζε ησλ παξαγγειηψλ ηνπ πειάηε. Οη Πσιήζεηο θαη ε Γηαλνκή 

νινθιεξψλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηφζν κε ην ππνζχζηεκα ηεο 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο φζν θαη κε απηφ ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Τιηθψλ. Σν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα θαζψο θαη νη αλαθνξέο ησλ πσιήζεσλ δίλνπλ κηα 

ζπγθεληξσηηθή εηθφλα ησλ πσιήζεσλ αλά πάζα ζηηγκή,  

Μηα ηππηθή δηαδηθαζία πσιήζεσλ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Έλαο παιηφο ή έλαο ππνςήθηνο πειάηεο (prospect) δεηάεη κηα πξνζθνξά 

παξνρήο ππεξεζηψλ νπφηε ν θχθινο πψιεζεο κπνξεί λα μεθηλήζεη κε ηε 

δεκηνπξγία ηεο πξνζθνξάο απηήο είηε πξνο ηνλ ππάξρνληα πειάηε ή κεηά 

απφ δεκηνπξγία θαη ηνπ ππνςήθηνπ πειάηε.  

Η πξνζθνξά είλαη κηα εγγξαθή Πσιήζεσλ ζην ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη 

αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηηο ηηκέο θιπ. 

νπφηε θαηαρσξψληαο ηελ ζην ζχζηεκα απνζεθεχεηαη παίξλνληαο έλαλ 

θσδηθφ αξηζκφ αλαθνξάο.  

ηε ζπλέρεηα εθφζνλ ν ήδε ππάξρσλ πειάηεο ή ν ππνςήθηνο πειάηεο 

απνδερηεί εκπξφζεζκα ηελ πξνζθνξά δεκηνπξγνχληαη ζην ζχζηεκα ηα 

παξαθάησ:  

Αξρηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ππνςήθηνπ πειάηε δεκηνπξγείηαη θαλνληθφο 

πιήξεο πειάηεο κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (ΑΦΜ, θιπ). 
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ηε ζπλέρεηα θαηαρσξείηαη ην έξγν πνπ αλαιχεηαη ζην αληίζηνηρν 

ππνζχζηεκα. 

Καηφπηλ θαηαρσξνχληαη νη παξαγγειίεο πσιήζεσλ (sales orders) κε αλαθνξά 

ζηελ πξνζθνξά θαη αλαθέξνληαη ηα πνζά θαη νη πηζαλέο εκεξνκελίεο πνπ ζα 

ηηκνινγεζνχλ. Δθφζνλ δελ ππάξρεη πξνζθνξά, ε παξαγγειία κπνξεί λα είλαη 

ην πξσηαξρηθφ έγγξαθν ησλ πσιήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 

εκπνξηθνχο φξνπο θαη ηα είδε ηεο πψιεζεο.  

Η παξαγγειία ζπλδέεηαη κε ην πξνηεηλφκελν έξγν πξνο ηνλ ππνςήθην 

πειάηε, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί ψζηε λα κπνξεί λα 

θαηαρσξεζεί ζε θαηάιιειν ηνηρείν Γνκήο Αλάιπζεο Δξγαζηψλ (WBS 

element) ην θφζηνο εξγαζηψλ ηεο πξνζθνξάο. 

Η ηηκνιφγεζε ζα γίλεηαη κεκνλσκέλα θαη ηα δεδνκέλα ηηκψλ κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ, θαη λα πξνζηεζνχλ εηδηθά θείκελα, ηα νπνία αθνχ 

νξηζηηθνπνηεζνχλ εθηππψλνληαη ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα θαηάιιεια 

παξαζηαηηθά γηα απνζηνιή ζηνλ πειάηε. 

Δθφζνλ ν πειάηεο παξαπνλεζεί γηα ιάζνο ρξεψζεηο, ππάξρνπλ εηδηθνί ηχπνη 

πηζησηηθψλ/ρξεσζηηθψλ παξαγγειηψλ κφλνλ γηα αμίεο. Απηέο νη παξαγγειίεο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ είηε κεκνλσκέλα (ρσξίο αλαθνξά) είηε κε αλαθνξά ζην 

ηηκνιφγην ηνπ πειάηε (αληηγξάθνληαο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο) δηεπθνιχλνληαο 

έηζη ηελ θαηαρψξεζε. 

 

Οξγαλσηηθέο Γνκέο - Οξηζκόο νξγαλσηηθώλ κνλάδσλ 

Δγθαηάζηαζε  

Οη πην ζεκαληηθέο νξγαλσηηθέο δνκέο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ησλ Πσιήζεσλ θαη 

ηεο Γηαλνκήο  είλαη: 

o Ο Οξγαληζκφο Πσιήζεσλ (Sales Organization) πνπ είλαη ε αλψηαηε 

νξγαλσηηθή δνκή ησλ Πσιήζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ πψιεζε θαη ηε 

δηαλνκή ησλ πξντφλησλ θαη  ησλ ππεξεζηψλ, πνπ δηνηθείηαη απφ 
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ππεπζχλνπο γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ γεληθψλ φξσλ ζπλεξγαζίαο 

κε ηνπο πειάηεο. Ο Οξγαληζκφο Πσιήζεσλ ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε 

κηα κφλν εηαηξία, θαη ζπλήζσο θαζνξίδεηαη κε Γεσγξαθηθά θξηηήξηα π.ρ. 

Πσιήζεηο εζσηεξηθνχ - Πσιήζεηο εμσηεξηθνχ ή, Πσιήζεηο θαηά ρψξα  

ή πεξηνρή  π.ρ. Πσιήζεηο Βνξείνπ Διιάδνο, Πσιήζεηο Πεινπνλλήζνπ 

θιπ. 

o Σν Καλάιη Γηαλνκήο (Distribution Channel),  πνπ είλαη ε νξγαλσηηθή 

Γνκή ησλ Πσιήζεσλ πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν πψιεζεο θαη 

δηαθίλεζεο ησλ πσινπκέλσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη 

απφ έλα νξγαληζκφ πσιήζεσλ. Πνιιά θαλάιηα δηαλνκήο κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ κε έλαλ νξγαληζκφ πσιήζεσλ, έηζη ψζηε λα θαηαλεκεζνχλ 

θαιχηεξα νη ππεπζπλφηεηεο ζηα ζηειέρε ησλ πσιήζεσλ, λα 

θαζνξηζηνχλ επέιηθηνη ηηκνθαηάινγνη θαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ ηα 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ησλ πσιήζεσλ. Σππηθά θαλάιηα δηαλνκήο είλαη νη 

πσιήζεηο Υνλδξηθήο, νη Πσιήζεηο Ληαληθήο, νη πσιήζεηο κέζσ Internet 

θιπ.  

o Σν ηκήκα Πσιήζεσλ (Sales Division) πνπ είλαη ε νξγαλσηηθή Γνκή 

πνπ νκαδνπνηεί ηα πσινχκελα αγαζά θαη ππεξεζίεο ζε  γξακκέο 

πξντφλησλ (product line), ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ π.ρ. 

εηδηθέο ζπκθσλίεο εθπηψζεσλ κε ηνπο πειάηεο γηα ηα αγαζά ή ηηο 

ππεξεζίεο ελφο ηκήκαηνο. 

o Οη πεξηνρέο πσιήζεσλ (Sales Areas) είλαη ηα κέξε ζηα νπνία 

δηαρσξίδεηαη έλαο  νξγαληζκφο Πσιήζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

ζπλδπαζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ Πσιήζεσλ κε έλα θαλάιη δηαλνκήο 

(distribution Channel)  θαη έλα ηκήκα πσινχκελσλ πξντφλησλ 

(division).   

Οξγαληζκόο Πσιήζεσλ 

Ο Οξγαληζκφο Πσιήζεσλ θαζνξίδεη ην πνηνο θάλεη ηελ πψιεζε θαη ηελ 

ηηκνιφγεζε. Ο νξγαληζκφο πσιήζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Agile 

αληηζηνηρίδεηαη κνλαδηθά κε έλα θσδηθφ εηαηξείαο. 
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ηνλ νξγαληζκφ πσιήζεσλ αληηζηνηρίδνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο 

εγθαηαζηάζεηο. 

Μέζσ ηνπ νξγαληζκνχ πσιήζεσλ κπνξνχκε λα νξίζνπκε εηδηθά ζηνηρεία ησλ 

βαζηθψλ αξρείσλ ησλ πειαηψλ. 

ηελ Agile ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαθάησ νξγαληζκνί πψιεζεο: 

Οξγαληζκφο Πψιεζεο Πεξηγξαθή 

1000 Οξγαληζκφο Πψι.1000 – Agile S.A. 

 

Καλάιη Γηαλνκήο 

Σν Καλάιη Γηαλνκήο (Distribution Channel) αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ νη 

ηηκνινγνχκελεο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Agile αξθεί έλα θαλάιη δηαλνκήο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα.  

Καλάιηα Γηαλνκήο Πεξηγξαθή 

10 Κχξην Καλάιη Γηαλνκήο 

 

Γηα ην ζπλδπαζκφ νξγαληζκνχ πψιεζεο θαη θαλαιηψλ δηαλνκήο πνπ 

αλαθέξνληαη πην πάλσ έρεη ζπλδεζεί ε εγθαηάζηαζε 1000. 

 

Σκήκαηα 

Σν ηκήκα (division) ή ν θιάδνο ππεξεζηψλ θαηεγνξηνπνηεί ηα πσινχκελα είδε 

ηεο εηαηξίαο. Έρεη ελδηαθέξνλ γηα ζηαηηζηηθά θαη ηηκνδφηεζε. ηελ πεξίπησζε 

ηεο Agile πξνηείλνληαη ηα ηκήκαηα πνπ θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα.  

 Σκήκα Πεξηγξαθή 

01 Consulting 
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02 Training 

03 ContractX 

 

Πεξηνρή Πώιεζεο 

Η Πεξηνρή Πψιεζεο (Sales Area) νξίδεηαη σο ν ζπλδπαζκφο νξγαληζκνχ 

πψιεζεο, θαλάιη δηαλνκήο θαη ηκήκαηνο. Σα βαζηθά αξρεία θαζψο θαη νη 

θηλήζεηο ησλ πσιήζεσλ ραξαθηεξίδνληαη κε ηελ πεξηνρή πψιεζεο ηελ νπνία 

αθνξνχλ.  

 

 

πζρεηίζεηο Οξγαλσηηθώλ Γνκώλ 

πλδπαζκόο Οξγαληζκνύ Πσιήζεσλ - Κσδηθνύ Δηαηξίαο 

Οη νξγαληζκνί πσιήζεσλ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο εηαηξίεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 
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Οξγαληζκφο Πσιήζεσλ Κσδηθφο Δηαηξείαο 

1000 1000 

 

πλδπαζκόο Δγθαηαζηάζεσλ - Οξγαληζκώλ Πώιεζεο - Καλαιηώλ 

Γηαλνκήο 

Οη νξγαληζκνί πσιήζεσλ ζπζρεηίδνληαη κε ην θαλάιη δηαλνκήο, ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ηκήκαηα φπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

Οξγαληζκφο Πσιήζεσλ Καλάιη Γηαλνκήο Δγθαηάζηαζε 

1000 10 1000 

 

πλδπαζκόο Οξγαληζκώλ Πώιεζεο – Καλαιηνύ Γηαλνκήο - Σκεκάησλ  

Οξγαληζκφο Πσιήζεσλ Καλάιη Γηαλνκήο Σκήκα 

1000 10 01 

1000 10 02 

1000 10 03 

 

Βαζηθά αξρεία 

Σα ζεκαληηθφηεξα βαζηθά αξρεία  (Master Data) ηεο εθαξκνγήο ηεο 

Γηαρείξηζεο ησλ Πσιήζεσλ είλαη: 

o Οη ηχπνη πιηθψλ θαη ην βαζηθφ αξρείν ησλ πιηθψλ  

o Σν αξρείν ησλ Πειαηψλ  

o Σν αξρείν ησλ πσινπκέλσλ Τιηθψλ (αγαζψλ ή ππεξεζηψλ) 
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Σύπνη πιηθώλ 

Σα πιηθά ηα νπνία είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά βαζηθά αξρεία ηνπ SAP 

απαηηνχλ κηα αξρηθή παξακεηξνπνίεζε πνπ αθνξά ηνλ ηχπν πιηθνχ (material 

type). 

Ο ηχπνο πιηθνχ απνηειεί ηελ πην βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιηθψλ, ε 

νπνία πξνζδηνξίδεη γηα θάζε πιηθφ ηα παξαθάησ: 

o Δάλ ζα έρεη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή αξίζκεζε 

o Σν εχξνο αξίζκεζεο 

o Πνηεο νζφλεο θαηαρψξεζεο  ζα εκθαλίδνληαη θαη κε πνηα ζεηξά 

o Πνηα πεδία αλά νζφλε ζα είλαη  ππνρξεσηηθά, πξναηξεηηθά ή κε νξαηά 

o Αλ ζα έρεη ζηαζεξή ηηκή ή θπιηφκελν κέζν 

Έρνπλ πινπνηεζεί νη παξαθάησ ηχπνη πιηθψλ: 

Σχπνη Τιηθψλ Πεξηγξαθή 

SSER Τπεξεζίεο Πσινχκελεο 

PSER Τπεξεζίεο Αγνξαδφκελεο 

PMAT Λνηπά Αγνξαδφκελα Τιηθά 

 

Βαζηθό Αξρείν Τιηθώλ 

Σν θπξηφηεξν βαζηθφ αξρείν ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο Γηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ 

αιιά θαη φισλ ησλ εθαξκνγψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο είλαη ην βαζηθφ αξρείν ησλ 

πιηθψλ (material master).  

Έλα πιηθφ θαηαρσξείηαη ζην βαζηθφ αξρείν ησλ πιηθψλ (material master 

record) κε έλαλ θσδηθφ αξηζκφ θαη κε ηε ζπκπιήξσζε πνιιψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ είλαη νξγαλσκέλεο ζε φςεηο (material views) θαη νη νπνίεο δηαθέξνπλ γηα 

ηηο δηάθνξεο νκάδεο πιηθψλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πιηθνχ (material type). 
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Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη κηα εηαηξία γηα λα δηαρεηξηζηεί έλα πιηθφ, 

ζην SAP είλαη απνζεθεπκέλεο ζην βαζηθφ αξρείν πιηθνχ θαη νξγαλσκέλεο κε 

πνιιά θαη δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο Agile ηα πιηθά είλαη απαξαίηεηα λα θαηαρσξεζνχλ ζαλ 

ππεξεζίεο κε αλάιπζε αλά service line ηεο Agile έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ηηκνινγεζνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ππνζχζηεκα ηεο Αλάιπζεο 

Κεξδνθνξίαο. 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη νζφλεο ηνπ βαζηθνχ αξρείνπ πιηθψλ:  

 

Σα βαζηθά δεδνκέλα ηνπ πιηθνχ (basic data) ζα απνζεθεχνληαη ζε επίπεδν 

εληνιέα (client). ηελ νζφλε απηή πεξηιακβάλνληαη δεδνκέλα φπσο ε νκάδα 

θαη ε ππννκάδα  ηνπ πιηθνχ, ε βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο, ε πεξηγξαθή ηνπ 

πιηθνχ/ππεξεζίαο θαζψο θαη δηάθνξνη ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο γηα ηηο 

ελαιιαθηηθέο κνλάδεο κέηξεζεο εάλ απηέο ππάξρνπλ.   

Σα δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ γηα ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ εηαηξίαο, θαζψο θαη γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ην ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ εηαηξίαο, 

απνζεθεχνληαη ζε επίπεδν εηαηξίαο (company code).   
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Σα δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ γηα ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε ζα απνζεθεχνληαη 

ζε επίπεδν εγθαηάζηαζεο (plant). Απηφ πεξηιακβάλεη π.ρ. ηα δεδνκέλα 

ινγηζηηθήο (accounting). 

Με βάζε ηα πξνεγνχκελα πξνηείλεηαη λα θαηαρσξεζνχλ ηα παξαθάησ πιηθά 

ζην βαζηθφ αξρείν πιηθψλ/ππεξεζηψλ έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάιπζε 

αλά service line: 

Τιηθφ/Τπεξεζία Description Πεξηγξαθή 

SERV-BASIS Basis Basis 

SERV-DEV Development Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ 

CONS-FI Consulting FI Τπνζηήξημε FI 

CONS-CO Consulting CO Τπνζηήξημε CO 

CONS-MM Consulting MM Τπνζηήξημε MM 

CONS-SD Consulting SD Τπνζηήξημε SD 

CONS-FM Consulting FM Τπνζηήξημε FM 

CONS-CFM Consulting CFM Τπνζηήξημε CFM 

CONS-PS Consulting PS Τπνζηήξημε PS 

CONS-PP Consulting PP Τπνζηήξημε PP 

CONS-BW Consulting BW Τπνζηήξημε BW 

CONS-OTHER Consulting OTHER Τπνζηήξημε Γεληθά 

TRAIN-AGIL Training Δθπαίδεπζε 

TRAIN-SAP SAP Hellas Training Δθπαίδεπζε – SAP 

Hellas 

ACT-MARKET Marketing Activities Γξαζηεξηφηεηεο 
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Μαξθεηηλγθ 

ACT-PRESAL Presales to Cust / 

Prospects 

Πσιήζεηο 

MATERIALS Stationery Γξαθηθή Ύιε 

OTHER Other Materials Γηάθνξα Τιηθά 

 

Οκάδεο πιηθώλ/ππεξεζηώλ 

Η νκάδα πιηθψλ απνηειεί έλα θξηηήξην νκαδνπνίεζεο ησλ πιηθψλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ  κε βάζε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Καηά ηε δεκηνπξγία ελφο 

πιηθνχ ζην βαζηθφ αξρείν πιηθψλ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δειψλεηαη ε 

νκάδα πιηθνχ. Έλα πιηθφ/ππεξεζία αληηζηνηρίδεηαη κνλνζήκαληα ζε κηα νκάδα 

πιηθψλ, κέζσ ηεο νπνίαο είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλαιχζεηο 

θαζψο θαη αλεπξέζεηο πιηθψλ. Γηα ηελ Agile πξνηείλνληαη νη παξαθάησ 

νκάδεο: 

Οκάδα Τιηθνχ Πεξηγξαθή 

100 Τπεξεζίεο 

101 Γηάθνξα 

 

Σα βαζηθό αξρείν Πειαηώλ - πκβαιιόκελνη 

Αθνξά ηελ θαηαρψξεζε βαζηθψλ θαη ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ. 

ην βαζηθφ αξρείν πειαηψλ θαηαρσξνχληαη πιεξνθνξίεο, πνπ 

νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο ελφηεηεο πιεξνθνξηψλ:  

o Σα γεληθά δεδνκέλα (φπσο π.ρ. επσλπκία, δηεχζπλζε, ΑΦΜ, θιπ.) πνπ 

ηζρχνπλ ζε φιν ην ζχζηεκα.  
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o Σα δεδνκέλα θσδηθνχ εηαηξίαο (φπσο π.ρ. ινγαξηαζκφο ζπκθσλίαο, 

φξνη πιεξσκήο θιπ.) πνπ αλνίγνληαη γηα θάζε εηαηξία (company code) 

μερσξηζηά. 

o Σα δεδνκέλα πεξηνρήο πσιήζεσλ (φπσο π.ρ. δηαδηθαζία ηηκνδφηεζεο 

πειάηε, νκάδα θαζνξηζκνχ ινγαξηαζκψλ, θαηεγνξία θφξνπ, θιπ.) πνπ 

αθνξνχλ κία ή θαη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο πσιήζεσλ. 

Οη δχν πξψηεο ελφηεηεο πιεξνθνξηψλ αθνξνχλ ην ππνζχζηεκα ηεο 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εθαξκνγή ησλ εηζπξαθηέσλ 

ινγαξηαζκψλ. 

 

 

 Οη πιεξνθνξίεο ηνπ βαζηθνχ αξρείνπ πειαηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Πσιήζεσλ (ζε επίπεδν πεξηνρήο πσιήζεσλ) 

νκαδνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ νκάδεο πιεξνθνξηψλ: 
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o Πιεξνθνξίεο παξαγγειηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο φπσο ην 

λφκηζκα, ε νκάδα ηηκψλ θιπ 

o Πιεξνθνξίεο ηηκνιφγεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο φπσο ε 

θνξνινγηθή θαηεγνξία ΦΠΑ, νη φξνη πιεξσκήο θιπ 

o Πιεξνθνξίεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηνπο ζπλδεδεκέλνπο κε ηνλ πειάηε θσδηθνχο άιισλ πειαηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγγειηνιεςία, ηηο απνζηνιέο, ηηο πιεξσκέο 

θιπ. 

 

Παξαηεξήζεηο 

Βαζηθή αξρή ζηε δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ είλαη νη πειάηεο λα είλαη αλνηγκέλνη 

κηα κφλν θνξά ζην ζχζηεκα, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη αθφκα θαη αλ ν πειάηεο 

αλήθεη ζε παξαπάλσ απφ κία πεξηνρέο  πσιήζεσλ θαη ζηηο δχν πεξηνρέο ζα 

έρεη ηνλ ίδην θσδηθφ. Γηα λα απνθχγνπκε ιάζε ηνπ ρξήζηε ζηελ δεκηνπξγία 

πειάηε είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη έιεγρνο ζην ΑΦΜ πνπ θαηαρσξείηαη. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ δελ κπνξνχκε λα αλνίμνπκε 2 πειάηεο κε ην ίδην ΑΦΜ ή πειάηε 

κε κε ζπκβαηφ ΑΦΜ.  

ην ππνζχζηεκα πσιήζεσλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ επηρεηξεζηαθνί 

εηαίξνη κε δηαθνξεηηθέο Λεηηνπξγίεο – Παξαγγειηνδφηε (Αγνξαζηήο), 

Παξαιήπηε ηηκνινγίνπ θαη Πιεξσηή. Μπνξνχλ επίζεο λα δεκηνπξγεζνχλ 

επηρεηξεζηαθνί εηαίξνη σο ελδηαθεξφκελα κέξε – πηζαλφο πειάηεο (prospect) 

ε αληαγσληζηήο. Η νληφηεηα πειάηεο αληηκεησπίδεηαη ζην SAP απφ θνηλνχ 

ζηα ππνζπζηήκαηα πσιήζεσλ θαη ινγαξηαζκψλ εηζπξαθηέσλ ζηελ 

Λνγηζηηθή.  

 

Τιηθά - Τπεξεζίεο 

ην SAP ην βαζηθφ αξρείν πιηθψλ ζπληεξείηαη απφ θνηλνχ κε ην ππνζχζηεκα 

ηεο δηαρείξηζεο πιηθψλ. πγθεθξηκέλα, ηα πιηθά θαη νη ππεξεζίεο 



 

Γεσξγάθεο Δπάγγεινο  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   

θαηαρσξνχληαη πξσηνγελψο απφ ην ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο πιηθψλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα επεθηείλνληαη, έηζη ψζηε νη Πσιήζεηο θαη Γηαλνκή λα πξνζζέζνπλ 

δεδνκέλα απαξαίηεηα γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ δηαδηθαζηψλ 

πσιήζεσλ.  

Οη ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ηνπ βαζηθνχ αξρείνπ πιηθψλ πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Πσιήζεσλ ζε επίπεδν 

πεξηνρήο πσιήζεσλ είλαη: 

o Σν Σκήκα (Division), πνπ ζπληεξείηαη απφ ηελ νζφλε βαζηθψλ 

δεδνκέλσλ.  

o Η Παξαδίδνπζα Δγθαηάζηαζε (Delivering Plant), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ απηφκαηα πξνηεηλφκελε ηηκή ηεο παξαδίδνπζαο εγθαηάζηαζεο 

θαηά ηε δεκηνπξγία παξαγγειίαο, ε νπνία κπνξεί λα αιιαρζεί απφ ην 

ρξήζηε.  

o Η Οκάδα Σηκνιφγεζεο Δίδνπο (Material Pricing Group), πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηελ 

απηφκαηε απφδνζε εθπηψζεσλ.  

o Η Οκάδα Καζνξηζκνχ Λνγαξηαζκψλ Δίδνπο (Material Account 

Determination Group), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

πιηθνχ ζρεηηθά κε ηηο απηφκαηεο εγγξαθέο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο πσιήζεηο θαη θαζνξίδνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

εζφδσλ. 

o Η Οκάδα Καηεγνξίαο Δίδνπο (Item Category Group), πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηηο 

ηδηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζε κία παξαγγειία (π.ρ. εάλ είλαη 

ζα είλαη ηηκνινγήζηκα, αλ ζα γίλεη παξάδνζε απφ ηελ απνζήθε, θιπ).   

o Η Οκάδα Φνξνινγηθήο Καηεγνξίαο ηνπ Δίδνπο (Tax Classification), 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηνπο 

θφξνπο πσιήζεσλ (Φ.Π.Α.) ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη. Σππηθέο ηηκέο 
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πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη είλαη ζχκθσλεο κε ην ΔΓΛ 

είλαη νη παξαθάησ:  

o Τπεξεζίεο κε 0% ΦΠΑ 

o Τπεξεζίεο κε 19% ΦΠΑ 

ρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο ζα ππάξρεη ν εμήο βαζηθφο ηχπνο πιηθψλ ν νπνίνο ζα 

θαζνξηζηεί θαη ζπληεξεζεί: 

Σχπνη Τιηθψλ Πεξηγξαθή 

SSER Τπεξεζίεο Πσινχκελεο 

 

Φόξνη 

Οη θφξνη επί πσιήζεσλ θαη αγνξψλ ησλ πσινπκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο Agile 

ζρεηίδνληαη κε ην ΦΠΑ θαη ζπλεπψο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ηεο παξαθάησ 

ζπλζήθεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΦΠΑ:   

πλζήθε Πεξηγξαθή 

MWST Φφξνο εμφδνπ (ΦΠΑ) 

 

Δθηππώζεηο 

Οη θπξηφηεξεο πξφηππεο εθηππψζεηο (standard reports) ηνπ SAP πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Πσιήζεσλ είλαη νη παξαθάησ: 

o Λίζηα παξαγγειηψλ 

o Λίζηα παξαγγειηψλ πξνο εθηέιεζε 

o Λίζηα παξαδφζεσλ ζε εμέιημε 

o Λίζηα θηλήζεσλ πξνο ηηκνιφγεζε 
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o Λίζηα ηηκνινγίσλ 

o Λίζηα γηα δηαρείξηζε πηζηψζεσλ 

o Πειαηνιφγην 

o Γειηία απνζηνιήο πνπ εθθξεκνχλ πξνο ηηκνιφγεζε ζην ηέινο ηνπ 

κήλα 

o Αλαθνξά ειέγρνπ status εθηέιεζεο παξαγγειηψλ 

o Αλαθνξέο εθπηψζεσλ 

 

Δπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

Ρνή Βαζηθήο Δπηρεηξεζηαθήο Γηαδηθαζίαο Πσιήζεσλ 

Οη δηαδηθαζίεο ησλ πσιήζεσλ ηεο AGILE αλαιχνληαη  ζηηο παξαθάησ 

επηκέξνπο θάζεηο:  

o Φάζε αλάιεςεο έξγνπ θαη παξαγγειηνιεςίαο. Η αλάιεςε έξγνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ηηκνιφγεζεο θαη ηε 

δεκηνπξγία παξαγγειηψλ πσιήζεσλ (Sales Orders) πνπ κπνξεί 

ελδερφκελα λα πξνθχςεη απφ κεηαζρεκαηηζκφ κηαο πξνζθνξάο 

o Φάζε παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πνπ έρεη 

αλαιεθζεί θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκβνχισλ απφ ην 

ζχζηεκα ρξνλνρξέσζεο (timesheets) 

o Φάζε ηηκνιφγεζεο (billing), πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηεο 

Λνγηζηηθήο ησλ εηζπξαθηέσλ Λνγαξηαζκψλ ( Accounts Receivable ) θαη 

ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο (General Ledger) θαη ηελ εθηχπσζε ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 
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o Φάζε είζπξαμεο (collection), ε νπνία είλαη ε ηειεπηαία θάζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ησλ πσιήζεσλ θαη θιείλεη θαη ηνλ θχθιν ησλ πσιήζεσλ 

φηαλ ηα ρξήκαηα θαηαηεζνχλ ζην Σξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο. 

 

Παξαγγειίεο γηα Σηκνιόγεζε Έξγνπ 

Η παξαγγειία (sales order) είλαη έλα εγγξαθή πσιήζεσλ ηνπ SAP πνπ 

απνηειεί ηελ εηθφλα ηεο εληνιήο αγνξάο ηνπ πειάηε γηα παξνρή ππεξεζίαο. 

Μπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε αλαθνξά ζε πξνζθνξά (εάλ ππάξρεη), ή κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζεί κε εμ‟ αξρήο θαηαρψξεζε αλαιπηηθά. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή είλαη δηαζέζηκεο νη παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

o Τπνινγηζκφο ηηκψλ θφξσλ, ηηκνδφηεζε 

o χλδεζε ηεο παξαγγειίαο κε ην αληίζηνηρν ηηκνινγνχκελν ηνηρείν 

Γνκήο Αλάιπζεο Δξγαζηψλ   (WBS element) ηνπ έξγνπ (project). 

ην ζχζηεκα, γηα λα εμππεξεηεζνχλ ηα αλαγθαία ζελάξηα, αξθεί ν παξαθάησ 

ηχπνο παξαγγειηψλ: 

Σχπνο Δγγξάθνπ Πεξηγξαθή 

XSV Παξαγγειία Τπεξεζηψλ 

 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πσιήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηηκνινγεζνχλ ππεξεζίεο 

κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ XSV.  

ηελ παξαγγειία απηνχ ηνπ ηχπνπ εηζάγεηαη ζηελ επηθεθαιίδα ν πειάηεο θαη 

ζηηο αλαιπηηθέο γξακκέο ηα πιηθά - ππεξεζίεο.  

Σν ζχζηεκα ππνινγίδεη απηφκαηα ηηο ηηκέο (εάλ ππάξρεη πξνζθνξά) ή 

δηαθνξεηηθά θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε. 

Οη παξαγγειίεο πσιήζεσλ θάζε έξγνπ είλαη ηφζεο φζα ηα ηηκνιφγηα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηε ζπκθσλία κε ηνλ πειάηε θαη πεξηέρνπλ αλαιπηηθέο 
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γξακκέο κε πιηθά / ππεξεζίεο πνπ δέρνληαη ηηκέο θαηαρσξεκέλεο απφ ηνπο 

ρξήζηεο θαζεκία απφ ηηο νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην αληίζηνηρν ηνηρείν 

Γνκήο Αλάιπζεο εξγαζηψλ (Work Breakdown Structure Element) θαη έρνπλ 

ζπλνιηθή αμία ίζε κε ηε ζπκθσλεζείζα ηηκή ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκνιόγεζε 

Με ηελ ηηκνιφγεζε νινθιεξψλεηαη ν θχθινο ησλ Πσιήζεσλ θαη Γηαλνκήο.   

Σα παξαζηαηηθά ηηκνιφγεζεο δεκηνπξγνχληαη πάληα κε βάζε πξνεγνχκελεο 

εγγξαθέο: 

o ηελ παξαγγειία παξνρήο ππεξεζηψλ 

o ηελ παξαγγειία ή ηελ πξνζθνξά ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηηκνινγίνπ 

πξνθφξκα. 

πάληα κε ηε βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο αληηγξαθήο δεδνκέλσλ. 

Οη ηχπνη εγγξαθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηκνιφγεζε θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Σχπνο Δγγξαθήο Πεξηγξαθή 

XSV Σηκνιφγην Τπεξεζηψλ 

XS1 Αθπξσηηθφ Σηκνιφγην 

 

Η ηηκνιφγεζε κπνξεί λα γίλεη κεκνλσκέλα ή κε ηε βνήζεηα ηεο ιίζηαο 

αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ.  

Θα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ε δηαδηθαζία Resource Related Billing γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηηο πσιήζεηο θαη ην Project 

System. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ζα ηξνθνδνηείηαη ην ηηκνιφγην κε ηα 
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θφζηε ηφζν ησλ αλαισζέλησλ πιηθψλ (components) φζν θαη ησλ σξψλ 

εξγαζίαο πνπ αλαιψζεθαλ θαη επηβεβαηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ project. 

Αξρηθά εκθαλίδεηαη κηα πξσηαξρηθή νζφλε ε νπνία πξνζνκνηάδεη πσο ζα 

είλαη ε θφξκα ηνπ ηηκνινγίνπ θαη πνηα πνζά πξέπεη λα ππνινγηζζνχλ, λα 

αλαβιεζνχλ ή θαη λα αθπξσζνχλ. Μέζα απφ απηφ ηελ νζφλε δεκηνπξγείηαη 

έλα αίηεκα ηηκνιφγεζεο ην νπνίν πεξηέρεη ζηνηρεία ηα νπνία είλαη 

ζπλδεδεκέλα κε θσδηθνχο πιηθψλ.  

Με ηελ απνζήθεπζε ηνπ ηηκνινγίνπ γίλεηαη απηφκαηα θαη ε ινγηζηηθή εγγξαθή, 

δειαδή γίλνληαη νη θαηάιιειεο θαηαρσξήζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο 

ινγαξηαζκνχο εζφδσλ θαη θφζηνπο θαη γίλνληαη νη ζσζηέο ρξεψζεηο ζηνλ 

πειάηε (ή ζηα έμνδα ζηελ πεξίπησζε ηεο δσξεάο), νπφηε  εκθαλίδεηαη ζηελ 

θαξηέια πειάηε σο αλνηρηφ ππφινηπν.  

Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ηηκνιφγηα πξνθφξκα πνπ δελ θάλνπλ ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο. Σαπηφρξνλα ελεκεξψλεηαη ε ζηαηηζηηθή ησλ πσιήζεσλ (LIS), ε 

αλάιπζε θεξδνθνξίαο θαζψο θαη ε ξνή παξαζηαηηθψλ (ηζηνξηθφηεηα ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ θηλήζεσλ ηεο πψιεζεο). 

Αθνινπζεί ε εθηχπσζε ησλ θαηάιιεισλ παξαζηαηηθψλ κεηά ηε ζπλεξγαζία 

κε ην θνξνινγηθφ κεραληζκφ.  Ο θνξνινγηθφο κεραληζκφο πξνζδίδεη ςεθηαθή 

ζήκαλζε κε ηε κέζνδν ηχπνπ Β ε νπνία ελεκεξψλεη θαη ην ζχζηεκα SAP. 

Δθφζνλ γίλνπλ ιάζε, είλαη δπλαηή ε αθχξσζε ηνπ ηηκνινγίνπ, νπφηε 

δεκηνπξγείηαη λέν έγγξαθν αθπξσηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη παξάγεηαη απηφκαηα ε 

αληίζηξνθή ινγηζηηθή  εγγξαθή πνπ αληηινγίδεη ηελ νξζή. 

Σα ρξεψζηκα έξγα πνπ έρνπλ ζπκθσλεκέλνπο θαλφλεο ηηκνιφγεζεο 

ηηκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

o Αξρηθά θαζνξίδεηαη ν πειάηεο πνπ ζα ηηκνινγεζεί θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρεη ήδε ζην ζχζηεκα ζπκπιεξψλεηαη ην θαηάιιειν 

απνγξαθηθφ πειάηε θαη αθνχ θσδηθνπνηεζεί  θαηαρσξείηαη ζην 

ζχζηεκα 
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o ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχληαη νη παξαγγειίεο πσιήζεσλ απφ ηηο νπνίεο 

ζα πξνθχςνπλ ηα ηηκνιφγηα (Καλέλα ηηκνιφγην δελ ζα πξνθχςεη ρσξίο 

παξαγγειία πσιήζεσλ) 

o Η εθηχπσζε ηνπ παξαζηαηηθνχ ηνπ ηηκνινγίνπ γίλεηαη αθνχ ζηελ 

παξαγγειία θαηαρσξεζεί ην ηειηθφ θείκελν πνπ ζα εθηππσζεί. 

 

Σηκνιόγεζε Τπεξεζίαο-Αθύξσζε 

H ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη κε απεπζείαο αλαθνξά ζε θαλνληθή 

παξαγγειία XTA είηε ζε παξαγγειία ππεξεζηψλ XSV είηε κεκνλσκέλα είηε 

καδηθά ζε foreground ή background φπσο πξναλαθέξζεθε κε ηνλ παξαθάησ 

ηχπν εγγξαθήο 

Σχπνο εγγξαθήο Πεξηγξαθή 

XSV Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

 

Η αθχξσζε ηαπηίδεηαη κε ηελ αθχξσζε ηηκνινγίνπ πψιεζεο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

Αθνινπζεί εθηχπσζε ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

Δίζπξαμε από Πειάηεο 

Η δηαδηθαζία ησλ εηζπξάμεσλ ησλ πειαηψλ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο ηεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο (κε ην νπνίν δηαζπλδένληαη-

νινθιεξψλνληαη νη Πσιήζεηο θαη Γηαλνκή) φπσο πεξηγξάθεηαη ζρεηηθά ζηελ 

παξάγξαθν Δηζπξαθηέσλ Λνγαξηαζκψλ. 

Σν ππνζχζηεκα ησλ πσιήζεσλ ελεκεξψλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ε 

ξνή ησλ παξαζηαηηθψλ ελεκεξψλεηαη κε ηελ πιεξνθνξία ηεο εθθαζάξηζεο 

ιφγσ ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηνπο πειάηεο. 
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Υξεσζηηθά θαη  Πηζησηηθά Σηκνιόγηα αμηώλ 

Η δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ζπλαιιαγψλ φπνπ ν 

πειάηεο θαη ε εηαηξία απνδέρηεθαλ φηη  ππάξρνπλ δηαθνξέο ηηκήο. 

ηελ πεξίπησζε απηή πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο αμηαθνχ ρξεσζηηθνχ 

ε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ κε ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ εηδηθψλ ηχπσλ 

παξαγγειηψλ: 

Σχπνο Πεξηγξαθή 

XG2 Αίηεζε Πηζησηηθνχ ζεκεηψκαηνο 

XL2 Αίηεζε Υξεσζηηθνχ ζεκεηψκαηνο 

 

Ο ηχπνο παξαγγειίαο XG2 ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πηζησηηθνχ 

ζεκεηψκαηνο θαη ε αλαθνξά ζην αξρηθφ ηηκνιφγην ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά γηα λα βεβαηψζεη ηελ κεηαθνξά ηνπ αξηζκνχ ηνπ 

αξρηθνχ παξαζηαηηθνχ ζηελ εγγξαθή ινγηζηηθήο (ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ).  

Η αίηεζε ρξεσζηηθνχ/πηζησηηθνχ έρεη θξαγή ηηκνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

εγθξηζεί απφ ππεχζπλν πξηλ ηελ ηηκνιφγεζε. 

Όηαλ ν πειάηεο ζα πξέπεη λα ρξεσζεί κε επηπιένλ πνζφ, ρξεζηκνπνηείηαη 

εληειψο αληίζηνηρα ε αίηεζε ρξεσζηηθνχ XL2. 

Αθνινπζεί ε ηηκνιφγεζε. 

 

Πηζησηηθό / Υξεσζηηθό Σηκνιόγην θαη Αθπξσηηθά 

Γηα ηελ ηηκνιφγεζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ηχπνη εγγξαθψλ: 
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Σχπνο Πεξηγξαθή 

XG2 Πηζησηηθφ Σηκνιφγην 

XL2 Υξεσζηηθφ Σηκνιφγην 

XS1Σ Αθπξσηηθφ Υξεσζηηθνχ Αμίαο 

XS2D Αθπξσηηθφ Πηζησηηθνχ Αμίαο 

 

Με βάζε ηελ αίηεζε πηζησηηθνχ XG2 δεκηνπξγείηαη ν ηχπνο ηηκνινγίνπ XG2. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ρξέσζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν ηχπνο ηηκνινγίνπ XL2.  

Απνζεθεχνληαο ην ηηκνιφγην ελεκεξψλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν νη 

αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί ζηε ινγηζηηθή, ελεκεξψλεηαη ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα θαη ε ξνή ησλ πσιήζεσλ. 

ηελ πεξίπησζε ιαζψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθπξσηηθνί ηχπνη ηηκνινγίσλ 

πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 

Αθνινπζεί ε εθηχπσζε ησλ παξαζηαηηθψλ. 

 

Αλαθνξέο – Δθηππώζεηο 

 

ηαηηζηηθά πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο πσιήζεσλ (LIS) 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ πσιήζεσλ βνεζά ζηελ αμηνιφγεζε θαη 

αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πσιήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο πξνβιέςεηο. Υξεζηκνπνηεί ηα βαζηθά δεδνκέλα θαη ηα 
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δεδνκέλα ησλ θηλήζεσλ, ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Δμαηηίαο απηήο ηεο ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ, ε εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ είλαη 

γξήγνξε θαη ιφγσ ησλ βνεζεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ ρξήζηε 

γίλεηαη αξθεηά επέιηθηε. 

Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη άκεζεο εμαγσγήο δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα, νη 

νπνίνη αμηνινγνχλ ηηο Πσιήζεηο θαη πνπ κπνξνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

παξνπζίαζε εχθνια λα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο. 

 

Μπνξνχκε λα αλαθέξνπκε π.ρ. ηηο κεηαβιεηέο: 

- (ζε αμία) ζχλνιν πσιήζεσλ, πηζησηηθά, παξαγγειίεο,... 

Κάζε ρξήζηεο επηιέγεη ηηο δηθέο ηνπ κεηαβιεηέο θαη ηηο απνζεθεχεη ζηηο δηθέο 

ηνπ ξπζκίζεηο. 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηνπ δηάθνξεο επηινγέο εμφδνπ:  
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o Δθηχπσζε (άκεζε ε κέζσ αίηεζεο παξνρήο εμφδνπ) 

o Απνζηνιή ζε άιινπο ρξήζηεο κέζσ SAP (ε βαζηθή ιίζηα θαη ηα 

θξηηήξηα επηινγήο κπνξνχλ λα ζηαινχλ απηφκαηα σο ζπλλεκέλα) 

o Δμαγσγή ζε αξρείν PC (xls, HTML, ... ) πηζαλψο γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία. 

χκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ε κνξθή εκθάληζεο/ εθηχπσζεο θαη ε 

δηάηαμε κπνξεί λα αιιάμνπλ (κεηαηξνπή ηεο εκθάληζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ε ησλ κεηαβιεηψλ ηηκψλ) θαη λα απνζεθεπζνχλ σο ξπζκίζεηο ρξήζηε. 

Όηαλ νη ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο επαλαιακβάλνληαη ζπρλά, είλαη ρξήζηκε 

ε δεκηνπξγία κεηαβιεηψλ επηινγήο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο κέζσ 

απηψλ. 

Δθηφο ηεο κεηαηξνπήο ηεο δηάηαμεο θαη ηελ επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ ηηκψλ, 

είλαη πξνζβάζηκεο απηφκαηα θαη νη παξαθάησ επηινγέο:  

 

o Γξαθηθά 

o ABC Αλάιπζε 

o Καηάηκεζε (segmentation) 

o Σαμηλφκεζε (classification) 

o πζρεηηζκφο (correlation) 

o χγθξηζε κεηαβιεηψλ ηηκψλ 

o Καη άιιεο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη 

o top N 

o last N 

 



 

Γεσξγάθεο Δπάγγεινο  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   

Δπηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο αλάιπζεο 

o Αιιαγή λνκίζκαηνο αλάιπζεο – επαλππνινγηζκφο ζχκθσλα κε ηνλ 

επηιεγφκελν ηχπν ηζνηηκίαο (ελδηάκεζν, κέζν φξν, ηζηνξηθφ, euro, ... 

εθφζνλ απηφο έρεη ζπληεξεζεί ζην ζχζηεκα) 

o Ηκεξνιφγην επηινγψλ (κε εχξε) – θαηάιιειν γηα ηελ εθηχπσζε θαη 

απνζηνιή ηεο αλαθνξάο  

o Ηκεξνιφγην αλάιπζεο ραξαθηεξηζηηθψλ 

o Αιιαγή αλάιπζεο, επηζηξνθή ζηελ θαλνληθή αλάιπζε 

o Δλαιιαγή ζε αχμνπζα ε θζίλνπζα αλάιπζε 
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 Πξόζβαζε θαη ηύπνη πξνθαζνξηζκέλσλ αλαιύζεσλ 

Πξόζβαζε A  

Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πσιήζεσλ / θαλνληθή αλάιπζε: 

1. Αλάιπζε πειάηε:  

Σαμηλφκεζε αλά πειάηε / νξγαληζκφ πσιήζεσλ / είδνο  

 

Πεξίνδνο αλάιπζεο: κεληαία 

2. Αλάιπζε είδνπο:  

Σαμηλφκεζε αλά είδνο / νξγαληζκφ πσιήζεσλ / θαλάιη δηαλνκήο  

 

Πεξίνδνο αλάιπζεο: εβδνκαδηαία 

3. Αλάιπζε νξγαληζκνχ πσιήζεσλ:  

Σαμηλφκεζε αλά νξγαληζκφ πσιήζεσλ / θαλάιη δηαλνκήο / Πειάηε / 

είδνο 

 

Πεξίνδνο αλάιπζεο: εκεξήζηα 

4. εκείν απνζηνιήο: Σαμηλφκεζε αλά ζεκείν απνζηνιήο / δξνκνιφγην / 

κεηαθνξέα 

Πξόζβαζε B 

Πειάηεο 

Δηζεξρφκελεο παξαγγειίεο 

Αμία πσιήζεσλ 

Πηζησηηθά ζεκεηψκαηα 

 

Πσινχκελε Τπεξεζία  

Δηζεξρφκελεο παξαγγειίεο 
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Αμία πσιήζεσλ 

Πηζησηηθά ζεκεηψκαηα 

 

Οξγαληζκφο πσιήζεσλ 

Δηζεξρφκελεο παξαγγειίεο 

Παξαιαβέο επηζηξνθψλ 

Αμία πσιήζεσλ 

Πηζησηηθά ζεκεηψκαηα 

 

Μελύκαηα-Δθηππώζεηο 

Σα κελχκαηα είλαη έλα ζεκαληηθφ κέζν επηθνηλσλίαο: 

o Αλάκεζα ζηελ εηαηξία θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ εηαίξν 

o Αλάκεζα ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ δηαδηθαζία 

πψιεζεο. 

Με ηελ γεληθφηεξε πεξηγξαθή κελχκαηα, ελλννχληαη ζην SAP νη εθηππψζεηο 

θαζψο θαη κηα ζεηξά άιισλ ζπλζεθψλ (πξνγξάκκαηα, mail, fax θιπ.) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε παξαζηαηηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εγγξαθέο πσιήζεσλ. 

ε θαζνξηζκέλα βήκαηα ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο (παξαγγειία, 

ηηκνιφγην) ην ζχζηεκα ζα ξπζκηζηεί ψζηε λα πξνηείλεη θαη κηα εθηχπσζε, νη 

ηδηφηεηεο ηεο νπνίαο απνζεθεχνληαη ζηελ εγγξαθή πσιήζεσλ θαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ κελχκαηνο. Γηα θάζε κήλπκα ππάξρεη αληηζηνίρεζε ζε θάπνην 

πξφγξακκα θαη θφξκα πνπ θαζνξίδεη ηελ κνξθή ηνπ. 

Ο ηχπνο κελχκαηνο πιεξνθνξεί π.ρ. γηα θάπνην έληππν εζσηεξηθήο ρξήζεο ή 

γηα θάπνην έληππν πνπ ζα ζηαιεί ζηνλ πειάηε (π.ρ. επηβεβαίσζε 

παξαγγειίαο ή πξνηηκνιφγην).  
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Γηα θάζε κήλπκα νξίδεηαη πφηε, κε πνην κέζν θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο 

κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί, κέζσ πνηαο πξνζπέιαζεο θαη πνηψλ βαζηθψλ 

αξρείσλ, γηα παξάδεηγκα εάλ ην κήλπκα επηβεβαίσζεο παξαγγειίαο ζα 

εθηππψλεηαη (κέζν = εθηχπσζε) απηφκαηα κε ηελ απνζήθεπζε ή θαη‟ 

απαίηεζε ηνπ ρξήζηε (πφηε). 

Δθηππψζεηο παξαγγειηψλ γηα ηηκνιφγεζε έξγνπ 

Έγγξαθν Σχπνο Μελχκαηνο Πεξηγξαθή 

Πξνζθνξά Z10P Πξνζθνξά 

Παξαγγειία Z10Z Δπηβεβαίσζε 

Παξαγγειίαο 

 

Σν κήλπκα πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηχπσζε ηεο αληίζηνηρεο 

εγγξαθήο πσιήζεσλ (πξνζθνξάο ζε πειάηε) 

Η επηβεβαίσζε παξαγγειίαο είλαη ηχπνο κελχκαηνο γηα ηελ θαλνληθή 

παξαγγειία πσιήζεσλ, ν νπνίνο δεκηνπξγείηαη απηφκαηα πάληα φηαλ ην 

ζχζηεκα αληηιακβάλεηαη ηελ δεκηνπξγία ε θάπνηα αιιαγή ζηε ζπγθεθξηκέλε 

παξαγγειία. 

Δθηππώζεηο ηηκνιόγεζεο 

Έγγξαθν Σχπνο Μελχκαηνο Πεξηγξαθή 

Σηκνιφγην - Σηκνιφγην Πψιεζεο, 

Πηζησηηθφ Σηκνιφγην, 

Σηκνιφγην Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ, Δηδηθφ 

Αθπξσηηθφ ηνηρείν 
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Σα παξαζηαηηθά, ηηκνιφγηα θαη πηζησηηθά, απνζηέιινληαη ζηνπο πειάηεο θαη 

γηα απηφ ην ιφγν πξέπεη λα εθηππψλνληαη.  Σα παξαζηαηηθά εθηππψλνληαη 

κέζσ ηεο Διιεληθνπνίεζεο θαη καδηθά φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

 

Δθηππώζεηο παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ από Διιεληθνπνίεζε 

Σν ζχζηεκα SAP θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά 

κε ηελ έθδνζε παξαζηαηηθψλ κε ηα πξνγξάκκαηα θαη ηνπο πίλαθεο ηεο 

Διιεληθνπνίεζεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο αξηζκήζεηο θαη ηηο ζεηξέο.  

Οη εθηππψζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηηκνιφγηα πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο αληίζηνηρεο εγγξαθέο ησλ Σηκνινγίσλ Πψιεζεο, Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

(Billing documents) ηνπ SAP φπσο θαη θάζε ρξεσζηηθφ ή πηζησηηθφ ζεκείσκα 

απφ ηα αληίζηνηρα Υξεσζηηθά/ Πηζησηηθά Σηκνιφγηα ηνπ SAP. Οκνίσο θαη ηα 

αθπξσηηθά ηνπο.  

 

Δθηππώζεηο Παξαζηαηηθώλ  

Η εθηχπσζε ησλ παξαζηαηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ θσδηθφ 

εθηχπσζεο (print task code) πνπ θαζνξίδεη ν ρξήζηεο (ν νπνίνο θαζνξίδεη ην 

είδνο ηνπ παξαζηαηηθνχ ηε ζεηξά θαη ηελ αξίζκεζε). Σν ζχζηεκα εθηειεί 

ειέγρνπο πνπ δελ επηηξέπνπλ ζηνηρεηψδε ιάζε (π.ρ. θσδηθφ εθηχπσζεο 

Σηκνινγίνπ Πψιεζεο γηα ππεξεζίεο) ή πξνεηδνπνηνχλ ζε πεξίπησζε πνπ ν 

ρξήζηεο παξαβιέςεη θάπνηα δεδνκέλα (π.ρ. ηελ χπαξμε αλεθηχπσησλ 

παξαζηαηηθψλ απφ πξνεγνχκελεο εκεξνκελίεο).  

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθηχπσζεο, ζπζρεηίδεηαη ν αξηζκφο ηεο εγγξαθήο ηνπ 

SAP (SAP document number) θαη νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο κε ηνλ αξηζκφ ηνπ 

παξαζηαηηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζεηξά θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ (legal 

document number). Η αξίζκεζε απηή είλαη απηφκαηε θαη πξέπεη λα αθνινπζεί 

απζηεξά αχμνπζα ζεηξά κε ηελ εκεξνκελία αλά ηχπν παξαζηαηηθνχ.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ κείλνπλ αλεθηχπσηα παξαζηαηηθά απφ πξνεγνχκελεο 

εκεξνκελίεο, ην ζχζηεκα δελ πξνρσξά ζηελ εθηχπσζε ηνπο ζε 

κεηαγελέζηεξεο εκεξνκελίεο γηαηί ηφηε παξαβιέπεηαη ν θαλφλαο ηεο αχμνπζαο 

ζεηξάο θαηά εκεξνκελία.  

ηελ Agile νη εθηππψζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ ζα εθηππψλνληαη ζε εθηππσηή 

laser θαη ζα απνηεινχληαη απφ δχν ζηήιεο (πεξηγξαθή θαη πνζφ). Η 

πεξηγξαθή ζα είλαη κεγάιν ειεχζεξν θείκελν πνπ ζα θαηαρσξείηαη απφ ηνπο 

ρξήζηεο. Σν πεξηερφκελν ηεο πεξηγξαθήο ζα κπνξεί λα ζπληεξεζεί θαη ζηελ 

ειιεληθή θαη ζε μέλε γιψζζα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηε γιψζζα επηθνηλσλίαο ζην βαζηθφ αξρείν. 

 

Υεηξόγξαθα Παξαζηαηηθά 

Δθηφο απφ ηελ εθηχπσζε κεραλνγξαθεκέλσλ παξαζηαηηθψλ, πξνβιέπεηαη 

θαη ε θαηαρψξεζε ρεηξφγξαθσλ παξαζηαηηθψλ ζην SAP ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ε δηαθνπήο ηεο γξακκήο κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ 

server. ηελ πεξίπησζε απηή ε θάζε θίλεζε θαηαρσξείηαη ζην ζχζηεκα εθ 

ησλ πζηέξσλ, φηαλ ε βιάβε απνθαηαζηαζεί θαη ν αξηζκφο ηνπ ρεηξφγξαθνπ 

παξαζηαηηθνχ θαηαρσξείηαη θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζεηξά θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

ρεηξφγξαθνπ παξαζηαηηθνχ κε ηε βνήζεηα ησλ ρεηξφγξαθσλ θσδηθψλ 

εθηχπσζεο (manual print task codes). 

 

Παξαηεξήζεηο 

Ο θαζνξηζκφο ηεο κνξθήο ησλ εθηππψζεσλ (πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 

εθηππψλνληαη θαη νη ζρεηηθέο ηνπο ζέζεηο, κέγεζνο ραξηηνχ, γξακκάησλ, θιπ) 

ζα νξηζηηθνπνηεζεί θαηά ηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Agile. 

 



 

Γεσξγάθεο Δπάγγεινο  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   

Καηά ηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ επίζεο θαη νη 

ιεπηνκεξείο παξάκεηξνη/ θξηηήξηα παξαγσγήο ησλ εθηππψζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηνπο ηχπνπο θαη ηηο ζέζεηο εθηππσηψλ, ηηο ζεηξέο, ηνπο ρξήζηεο πνπ 

κπνξνχλ λα ηηκνινγνχλ θιπ. 

 

 Τινπνίεζε ζην SAP  

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηεο Διιεληθνπνίεζεο γηα 

ηελ παξαγσγή ησλ παξαθάησ ηχπσλ παξαζηαηηθψλ: 

• Σηκνιφγηα Πψιεζεο (Μφλν Υεηξφγξαθα). 

• Σηκνιφγηα Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Μεραλνγξαθεκέλα θαη Υεηξφγξαθα). 

• Δηδηθά Αθπξσηηθά ηνηρεία (Μεραλνγξαθεκέλα θαη Υεηξφγξαθα). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ ΠΩΛΗΔΩΝ Ω ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 

(ΚΑΤΙΜΑ)-Order to Billing Cycle (Fuels) 

 

 

Πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία απφ ηελ ιήςε ηεο παξαγγειίαο κέρξη ηελ 
ηηκνιφγεζε γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαπζίκσλ. Μηα παξαγγειία απφ ηελ 
ζηηγκή πνπ ιακβάλεηαη πεξλάεη απφ  πηζησηηθφ έιεγρν  θαη κεηέπεηηα 
κεηαζρεκαηίδεηαη ζε παξάδνζε ( κπνξεί λα είλαη θαη παξαπάλσ απφ κία) θαη 
ηειηθψο ζε ηηκνιφγην , δεκηνπξγψληαο παξάιιεια θαη φια ηα απαξαίηεηα απφ 
ηνλ λφκν έγγξαθα.  Οη πειάηεο πνπ εκπίπηνπλ ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία 
θαηεγνξηνπνηνχληαη σο  

 - Πξαηήξηα  

- Βηνκεραληθνί Πειάηεο  

- Μεηαπσιεηέο Θέξκαλζεο 

 Αλ ν πειάηεο βξίζθεηαη ζε ζχκβαζε, ε παξαγγειία επηθπξψλεηαη έλαληη ηεο 
ζχκβαζεο.  
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

O-010 Αλάπηπμε ηξαηεγ.  Γξαζηεξ. Πώιεζεο 

Αλάπηπμε καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ δηαδηθαζία 
παξαγγειηνιεςίαο. Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηελ ηερλνινγία, 
ηελ νξγάλσζε, ηελ ππνζηήξημε πειαηψλ θαζψο θαη ηπρφλ δηαζπλδέζεηο κε 
ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ησλ ππνινίπσλ δηαδηθαζηψλ. 

O-110 Γηαρείξηζε Πηζησηηθ. Διέγρνπ 

ε απηήλ ηελ δηαδηθαζία πεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πηζησηηθνχ 
ειέγρνπ. 

Σν άλνηγκα πειάηε θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

Άλνηγκα Πειάηε = Τπφινηπν + Δπηηαγέο Άιεθηεο + Δκπνξεπκαηηθή Πίζησζε 
+ Σξέρνπζα Αμία Παξαγγειίαο. 

 

Δθδόζεθε Υεηξόγξαθν; 

Δξώηεκα 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ήδε εθδνζεί ρεηξφγξαθν δειηίν απνζηνιήο (π.ρ. 
Κεθαιιελία θνθ) ζα πξέπεη λα απεηθνληζηεί ε θίλεζε απηή ζην ζχζηεκα 
μεθηλψληαο απφ ηελ παξαγγειία πσιήζεσλ σο ην ηηκνιφγην θαη ηελ 
ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. 

ΝΑΙ :  ε πεξίπησζε ινηπφλ πνπ έρεη ήδε εθδνζεί ρεηξφγξαθν  νδεγνχκαζηε 
ζηελ δξαζηεξηφηεηα Ο-020-070 (Γεκηνπξγία Παξαγγειίαο Πσιήζεσλ) φπνπ 
απνηππψλεηαη ζην ζχζηεκα ε παξαγγειία πσιήζεσλ πνπ ζα απνηειέζεη ηελ 
βάζε γηα ηελ πεξάησζε ησλ επηζπκεηψλ ελεξγεηψλ. 

ΟΥΙ : Γηαθνξεηηθά ε παξαγγειία ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα βήκαηα πνπ 
έπνληαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο Ο-020-010 ( Γεκηνπξγία Παξαγγειίαο 
Πσιήζεσλ) πεξλψληαο απφ ηηο δηαδηθαζίεο δηαλνκήο θαη ηηκνιφγεζεο 
παξάγνληαο ζηελ πνξεία ηα αλαγθαία έγγξαθα ( Γειηίν Απνζηνιήο, Σηκνιφγην 
θηι) . 

 

Ο-020-010 Παξαγγειηνιεςία (Order Taking) 

ε απηφ ην βήκα γίλεηαη ε παξαγγειηνιεςία. Οη ζπλεζέζηεξεο κέζνδνη 
επηθνηλσλίαο είλαη κέζσ FAX θαη κέζσ ηειεθψλνπ. Ο πειάηεο επηθνηλσλεί κε 
ηελ εηαηξεία θαη δειψλεη ηα αγαζά πνπ ζέιεη λα πξνκεζεπηεί θαη ζε ηη 
πνζφηεηα θαζψο θαη πφηε επηζπκεί λα ηα παξαιάβεη. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 
ιακβάλνληαη ζε απηφ ην βήκα είλαη αξθεηέο γηα λα θηλήζνπλ ηα επφκελα 
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βήκαηα κε πξσηαξρηθά θπξηφηεξν ηελ απνηχπσζε ηεο παξαγγειίαο κέζα ζην 
ζχζηεκα. 

 

Ο-020-020 Δπαιήζεπζε Γεδνκέλσλ Πώιεζεο κε ηνλ Πειάηε 

ε απηφ ην βήκα γίλεηαη ε επαιήζεπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξαγγειίαο κε 
ηνλ πειάηε. Με βάζε ινηπφλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δνζεί ζην πξνεγνχκελν 
βήκα ην αξκφδην ηκήκα επαιεζεχεη ηελ παξαγγειία κε ηνλ πειάηε , θαζψο θαη 
θάλεη ηνλ πξσηαξρηθφ έιεγρν γηα ηελ δπλαηφηεηα έγθαηξεο παξάδνζεο. 

 

Ο-020-030 Δλεκέξσζε Πξόβιεςεο Αλαπιήξσζεο Απνζεκάησλ 

ε απηφ ην βήκα γίλεηαη ε πξφβιεςε γηα αλάγθεο αλαπιήξσζεο ησλ 
απνζεκάησλ. Οη πσιήζεηο αγαζψλ δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε αλαπιήξσζεο 
ησλ απνζεκάησλ ψζηε λα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κειινληηθέο πσιήζεηο 
επίζεο πξνλνψληαο ψζηε ην απφζεκα λα κελ πέζεη θάησ απφ κηα θξίζηκε 
ηηκή πνπ θαιείηαη απφζεκα αζθαιείαο. Με ιίγα ιφγηα νη δηαδηθαζίεο πψιεζεο 
θαη πξνκήζεηαο ζε κηα εηαηξεία πεηξειαίνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο θαη 
αιιεινεμαξηψκελεο. 

 

Ο-020-040 Γεκηνπξγία Παξαγγειίαο Πσιήζεσλ ( Sales Order) 

ε απηφ ην βήκα γίλεηαη ε δεκηνπξγία ηεο παξαγγειίαο ζην ζχζηεκα. Οξίδεηαη 
ν πειάηεο, ν κεηαθνξέαο, νη πνζφηεηεο θαη ην είδνο ησλ αγαζψλ πνπ ζα 
δηαθηλεζνχλ, ε εκεξνκελία παξάδνζεο θαη νη αμίεο (ηηκνδφηεζε) κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο θσδηθνχο θφξσλ  φπσο θαη ην αλ αληηζηνηρεί ζε θάπνηα 
ζχκβαζε ηνπ πειάηε. ηελ παξαγγειία αλαθέξεηαη ε πεξηνρή πψιεζεο θαη ν 
αληίζηνηρνο ππεχζπλνο πψιεζεο θαη γηα ιφγνπο reporting. Αλ ν πειάηεο 
βξίζθεηαη ζε ζχκβαζε, ε παξαγγειία επηθπξψλεηαη έλαληη ηεο ζχκβαζεο. Η 
παξαγγειία πσιήζεσλ είλαη ν ζεκέιηνο ιίζνο ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο 
θαζψο βάζεη απηήο δεκηνπξγνχληαη νη παξαδφζεηο ( γηαηί κηα παξαγγειία 
κπνξεί λα ηκεζεί ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο παξαδφζεηο) θαη ηειηθψο θαη ηα 
ηηκνιφγηα. 

SAP Transaction VA01 
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O-90 Γηαλνκή Καπζίκσλ 

Πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο : 

 

- Δπηινγή ησλ παξαγγειηψλ πνπ είλαη πξνο παξάδνζε. 

- Πξνεηνηκαζία δξνκνινγίσλ. 

- Αλάζεζε κεηαθνξέσλ, νρεκάησλ. 

- Οξηζκφο ζεκείνπ θφξησζεο. 

- Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ. 

- Παξάδνζε . 

 

Ο-020-050 Γεκηνπξγία Παξάδνζεο (Delivery Creation)-Έγγξαθα 
Παξάδνζεο 

ε απηφ ην βήκα γίλεηαη ε δεκηνπξγία ηεο παξάδνζεο ζην ζχζηεκα θαζψο θαη 
ησλ απαξαίηεησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ. Τπάξρεη θαηεγνξία πειαηψλ πνπ 
πιεξψλεη κε ηελ εθθφξησζε ή αθφκα έρνπλ πξνπιεξψζεη γηα λα 
παξαιάβνπλ αγαζά. Η παξάδνζε ζην ζχζηεκα πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ, ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη θαη επίζεο ηνπο φξνπο θαη 
ηνλ ηξφπν παξάδνζεο. Η εγγξαθή ηεο παξάδνζεο γίλεηαη βάζεη ηεο 
παξαγγειίαο (Sales Order) θαη είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο ζηελ δηαδηθαζία 
ρνξήγεζεο αγαζψλ ζηεξίδνληαο ηηο δηαδηθαζίεο picking, packing θαη δηαλνκήο. 
Βάζεη ηεο παξάδνζεο γίλεηαη θαη ε θαηαρψξηζε ηεο ινγηζηηθήο εγγξαθήο ηεο 
ρνξήγεζεο ησλ αγαζψλ (Post Goods Issue) . 

Δπηπιένλ κηα παξαγγειία κπνξεί λα ζπάζεη ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο 
παξαδφζεηο (complete/partial deliveries) , επίζεο 2 ή θαη πεξηζζφηεξεο 
παξαγγειίεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κία παξάδνζε (order combination). 
Αθφκα πνιιέο παξαδφζεηο κπνξεί λα ζρεκαηίζνπλ κηα νκάδα παξαδφζεσλ 
(group of deliveries).  

 SAP Transaction VL01N 
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Ο-020-060 Καηαρώξηζε Υνξήγεζεο Αγαζώλ (Post Goods Issue) 

ε απηφ ην βήκα γίλεηαη ε ινγηζηηθή θίλεζε ηεο ρνξήγεζεο ησλ αγαζψλ. 
Πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε ή θαη ζε έλα βήκα κε ηελ 
δεκηνπξγία ηεο παξάδνζεο (Delivery Creation). Γεκηνπξγεί ινγηζηηθή εγγξαθή 
απηφκαηα θαη ελεκεξψλεη ηα απνζέκαηα πνπ απνκέλνπλ. Υξεζηκνπνηψληαο 
ηελ ξνή εγγξαθψλ πσιήζεσλ (Document Flow) επηβιέπνπκε θάζε εγγξαθή 
ησλ πσιήζεσλ θαζψο θαη απφ πνπ πξνήξζε. 

SAP Transaction VL01N 

 

Ο-020-070 Γεκηνπξγία Παξαγγειίαο Πσιήζεσλ (Sales Order) 

ε απηφ ην βήκα δεκηνπξγείηαη ε παξαγγειία ζην ζχζηεκα γηα ζπλαιιαγέο κε 
πειάηε γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί ρεηξφγξαθν ηηκνιφγην. Οξίδεηαη ν πειάηεο , 
ν κεηαθνξέαο , νη πνζφηεηεο θαη ην είδνο ησλ αγαζψλ πνπ δηαθηλήζεθαλ , ε 
εκεξνκελία παξάδνζεο θαη νη αμίεο (ηηκνδφηεζε) κε ηνπο αληίζηνηρνπο 
θσδηθνχο θφξσλ  φπσο θαη ην αλ αληηζηνηρεί ζε θάπνηα ζχκβαζε ηνπ πειάηε. 
ηελ παξαγγειία αλαθέξεηαη ε πεξηνρή πψιεζεο θαη ν αληίζηνηρνο 
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ππεχζπλνο πψιεζεο θαη γηα ιφγνπο reporting. Αλ ν πειάηεο βξίζθεηαη ζε 
ζχκβαζε, ε παξαγγειία επηθπξψλεηαη έλαληη ηεο ζχκβαζεο. Η παξαγγειία 
πσιήζεσλ είλαη ν ζεκέιηνο ιίζνο ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο θαζψο βάζεη 
απηήο δεκηνπξγνχληαη νη παξαδφζεηο ( γηαηί κηα παξαγγειία κπνξεί λα ηκεζεί 
ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο παξαδφζεηο) θαη ηειηθψο θαη ηα ηηκνιφγηα. 

SAP Transaction VA01 

 

O-020-080 Γεκηνπξγία Παξάδνζεο (Delivery Creation) 

ε απηφ ην βήκα γίλεηαη ε δεκηνπξγία ηεο παξάδνζεο ζην ζχζηεκα θαζψο θαη 
ησλ απαξαίηεησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ. Η παξάδνζε ζην ζχζηεκα 
πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ, ηα πιηθά πνπ 
απαηηνχληαη θαη επίζεο ηνπο φξνπο θαη ηνλ ηξφπν παξάδνζεο. Η εγγξαθή ηεο 
παξάδνζεο γίλεηαη βάζεη ηεο παξαγγειίαο (Sales Order) θαη είλαη ην ζεκείν 
αλαθνξάο ζηελ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αγαζψλ ζηεξίδνληαο ηηο δηαδηθαζίεο 
picking, packing θαη δηαλνκήο. Βάζεη ηεο παξάδνζεο γίλεηαη θαη ε θαηαρψξηζε 
ηεο ινγηζηηθήο εγγξαθήο ηεο ρνξήγεζεο ησλ αγαζψλ (Post Goods Issue) . 

Δπηπιένλ κηα παξαγγειία κπνξεί λα ζπάζεη ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο 
παξαδφζεηο (complete/partial deliveries) , επίζεο 2 ή θαη πεξηζζφηεξεο 
παξαγγειίεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κία παξάδνζε (order combination). 
Αθφκα πνιιέο παξαδφζεηο κπνξεί λα ζρεκαηίζνπλ κηα νκάδα παξαδφζεσλ 
(group of deliveries).  

SAP Transaction VL01N 

 

Ο-020-090 Γεκηνπξγία Σηκνινγίνπ- Λνγηζηηθή Δγγξαθή (Billing) 

Σν ηηκνιφγην θαηαρσξείηαη ζην ζχζηεκα θαη απηφκαηα δεκηνπξγείηαη ε 
ινγηζηηθή εγγξαθή. 

Η ηηκνιφγεζε είλαη ην ηειεπηαίν βήκα ζηελ δηαδηθαζία πψιεζεο θαη ε βάζε 
πάλσ ζηελ νπνία γίλνληαη νη εηζπξάμεηο. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηηκνιφγεζε 
είλαη δηαζέζηκεο ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο (παξαγγειία 
πσιήζεσλ, παξάδνζε). Απηφκαηα ε ηηκνιφγεζε δεκηνπξγεί ινγηζηηθή 
εγγξαθή ελεκεξψλνληαο ηνπο θαηάιιεινπο ινγαξηαζκνχο πειαηψλ, θφξσλ 
θαη εζφδσλ. 

Σηκνιφγηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ βάζεη : 

 Παξαγγειίαο Πσιήζεσλ 

 Παξάδνζεο 

 πλδπαζκφ παξαγγειηψλ 

 

SAP Transaction VF01 
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Κ-180 Παξνρή Αλαιύζ. Μάξθεη. Πσιήζ. 

Αλάιπζε ηεο πιεξνθνξίαο πειαηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιήςεο 
απνθάζεσλ θαη παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο. 
Μέηξεζε, πξφβιεςε, πξνγξακκαηηζκφο θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ 
πειαηψλ. ε απηή ηελ ππν-δηαδηθαζία, ζπγρξνλίδνληαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 
ζηε βάζε γλψζεο πειαηψλ.  Έιεγρνο θαη κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο 
επηρείξεζεο. Δπέθηαζε ηεο γλψζεο γηα πξνζδνθία θηλδχλσλ θαη επθαηξηψλ 
ζην marketing, ηηο πσιήζεηο θαη ηελ εμππεξέηεζε. Αλάιπζε ησλ 
αιιειεπηδξάζεσλ πειαηψλ, ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 
επθαηξηψλ αγνξάο.  Δθαξκνγή ηεο γλψζεο πνπ απνθηηέηαη γηα ηε βειηίσζε 
ησλ δηαδηθαζηψλ εζηηαζκέλσλ ζηνλ πειάηε. 

Ο-110 Γηαρείξηζε Έθζεζεο Πηζησηηθ. Οξίνπ 

Αλάπηπμε καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ δηαδηθαζία 
παξαγγειηνιεςίαο. Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηελ ηερλνινγία, 
ηελ νξγάλσζε, ηελ ππνζηήξημε πειαηψλ θαζψο θαη ηπρφλ δηαζπλδέζεηο κε 
ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ησλ ππνινίπσλ δηαδηθαζηψλ. 
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Ο-180 Σηκνιόγ. Δζόδσλ 

Γηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηηκνιφγεζεο πειαηψλ. Παξνρή πιεξνθνξηψλ 
ινγαξηαζκνχ ζηνπο ππφινηπνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. Πξνεηνηκαζία θαη 
κεηάδνζε ηηκνινγίσλ, απεηθνλίδνληαο ηνπο θαηάιιεινπο φξνπο θαη 
πιεξνθνξίεο πειάηε, θαζψο θαη νη εγγξαθέο ησλ ζρεηηδνκέλσλ εηζπξαθηέσλ 
ζηα ινγηζηηθά βηβιία. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ε δηαδηθαζία 
θαηεπζχλεηαη απφ νινλχθηηα καδηθή επεμεξγαζία. Δπίζεο γίλεηαη θαη άκεζα ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν ηηκνιφγην απνζηέιιεηαη ζηνλ πειάηε. 
 

 


